SALUDA
Com tots els anys, i des de en fa 20,
l’ambient de tardor, el temps de cacera
i els dies curts ens donen pas al cap de
setmana de la nostra estimada FIRA de
l’oli, els cítrics i el comerç. És temps de
collita i de bona elaboració per extreure’n el millor oli de les nostres identitàries oliveres.
Any rera any els nostres pagesos han estat esforçant-se
per obtenir el millor resultat de les seves collites anuals,
des d’aquells que plegaven en ungles de llauna i les escalfaven per notar una mica les puntes dels dits, fins als
sistemes més moderns i actuals mètodes de recolecció.
Gràcies a la pagesia i gràcies al conreu de l’olivera tenim
el poble actual tal com el coneixem.
El primer oli de la collita de l’any comença a despendre
els seus aromes, colors, textures i sabors a la Fira de
l’Oli. Aquest és el tret distintiu que fa que la nostra fira
sigui especial i molt estimada per la gent de nostre poble; perque ve a ser com la posada en escena de tot allò
que esperen els pagesos, i el poble en general, que surti
dels seus arbres, dels seus fruits i del seu treball i esforç.
La nostra fira no és l’excepció d’aquest esforç i treball
per part de tots, però amb la perserverànça d’aquest 20
anys s’ha aconseguit fer-se un renom dins de l’espai firal
del món de l’oli; tant a nivell català com de comarques
properes d’altres comunitats. Ens en sentim satisfets i
seguirem fent el possible per seguir millorant.
No podem parlar d’oli, sense parlar de gastronomia. Un
ric valor afegit que té el nostre poble; amb una cuina innovadora o amb una cuina més tradicional; però sempre
amb la base essencial d’un bon oli d’oliva. Raó de ser
també, i amb un lligam perfecte, les Jornades Gastronòmiques de la cuina de l’oli; confluint al plat la tradició
i la innovació. La base d’una bona cuina són els bons
ingredients, i en este cas no pot fallar l’oli nou de la
nostra terra.
Aquest cap de setmana de Fira és la nostra festa major
de tardor, i com a tal encoratjo a tothom a visitar tota la
nostra fira i a participar de tot el seguit d’actes complementaris programats.
Tampoc puc acabar aquesta petita salutació sense animar a tothom que participe activament de la Fira, i desitjar a tots els comerços expositors una molt bona estada
al nostre poble.
Molt bona fira a tothom.
Alfred Blanch Farnós
Alcalde

SALUDA
Benvolguts planers i planeres,
Ja estem a punt d’encetar la XX edició de
la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, un esdeveniment distingit per una
llarga trajectòria, una gran consolidació i
esperat per tots al mes de novembre.
La fira ja és un referent al nostre poble,
representa l’oportunitat de mostrar el producte que ens identifica, el segell de Santa Bàrbara, l’oli que
juntament amb la resta de comerços que se sumen en aquest
esdeveniment fan que cada tercer cap de setmana de novembre el poble es converteixi en una festa que acull un gran
nombre de visitants.
Els darrers anys han estat complicats, en general, però sobretot per a aquests tipus d’esdeveniments, ja que ens hem
vist minvats d’expositors i no ha estat fàcil mantenir el nivell,
cosa que ha fet que per a tots hagi significat un gran esforç
lluitant amb les dificultats adverses, però entre tots hem trobat fórmules per tal de poder facilitar i premiar la fidelitat de
més del 60% d’expositors, tots ells comerciants i empresaris,
que fa molts anys que ens acompanyen, alguns gairebé des
del principi, i d’altres han anat afegint-se al llarg d’aquests
20 anys. Per a tots, des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
continuarem treballant amb tots els mitjans possibles per a
aquest projecte tan significatiu per al nostre poble.
Tot i que l’economia no està recuperant-se a bon ritme, la
passada edició ja vàrem tenir més sol·licituds, per la qual
cosa ja vam haver de fer una notable ampliació que ens va
permetre arribar a complir gairebé els objectius establerts. A
més a més, a poc més d’un mes de l’esdeveniment, les previsions van per bon camí i sembla ser que aquest any la cosa no
variarà gaire. La fira ha anat progressant any rere any, entre
altres coses perquè ens hem sabut adaptar als nous temps i
a les necessitats que tenen els usuaris.
També hem de tenir en compte que la gastronomia és un
tema que cada cop atrau més gent i Santa Bàrbara té una
excel·lent gastronomia fruit de l’esforç que els restauradors
estan realitzant. A més a més, les Jornades Gastronòmiques
de la Cuina de l’Oli són una projecció a l’exterior de la mateixa fira. La fira significa un impuls de la gastronomia i d’un
producte arrelat i patrimoni nostre.
Finalment, des d’aquest mateix Magazín permeteu que inviti
a tots els lectors a que ens acompanyin en aquest esdeveniment i ens visitin, perquè estic segura que gaudiran moltíssim.
Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

EXPOSICIONS:

DIJOUS, 17 DE NOVEMBRE

üüCentre d’Interpretació de la Vida a la Plana (Pg. de les Quatre Carreteres, núm.2), on es podran visitar:
üüLes exposicions permanents de la Vida a la Plana i la Col·lecció
d’Història Natural Josep Antoni Valls
I l’exposició itinerant “Paisatges de llarga expressió” de Kiu Fotografia.
üüCasa Museu del pagès, d’Àngel Fibla, exposició particular (c/ Victòria, núm. 110).
üüA l’estand del Centre d’Estudis Planers hi haurà l’exposició “40”,
dedicada als 40 anys del Grup Teatral Planer, als 40 anys del naixement de la Banda de Cornetes i Tabals Xiquets Grup Balmes i a
les 40 promocions de pubilles. Es podrà participar en un concurs
consistent a contestar un qüestionari relacionat amb els continguts
de l’exposició i entre totes les persones participants es farà un sorteig
el diumenge a les 20 h.
üüA l’estand de la Penya Planers pels Bous hi haurà l’exposició fotogràfica “El camp brau plasmat en imatges” del fotògraf Albert Barrios.
üüESPAI TEMÀTIC “EL MÓN DE LES FOFUTXES”.
Lloc: Carpa fira.

ACTIVITATS FIRALS
üüSorteig, tots els visitants que emplenen una enquesta participaran
en el sorteig d’1 sopar per a 2 persones patrocinat per cadascun dels
restaurants participants en les XIX Jornades Gastronòmiques de la
Cuina de l’Oli (Diego, Venta de la Punta, Can Llorens, la Llar i Arasa),
i en el sorteig de 2 entrades per a 2 persones per visitar MónNatura
Delta de l’Ebre.
Els sortejos es faran el diumenge a la tarda. Lloc: Estand Ajuntament.
üüPassejada en carro i cavalls, visitant la Casa Museu del pagès, d’Àngel Fibla, exposició particular i el Centre d’Interpretació de la Vida
a la Plana.
Col·labora: Penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i el Sr. Àngel
Fibla.
Lloc de sortida: Boxes dels cavalls. Horari: Dissabte i diumenge (matí).
üüXIX JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA CUINA DE L’OLI. Els
restaurants Diego, Venta de la Punta, Can Llorens, la Llar i Arasa
oferiran un menú especial en motiu de la XIX edició de les Jornades
Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli.

üüNOVETAT!

LA CARAVANA DELS TRESORS DE L’OLI, durant els
dies de fira i a partir de les 18.00 h. s’obsequiarà als visitants amb
productes típics elaborats amb oli. I a més a més, durant tot el dia
podeu passar a fer-vos la foto de record de la fira.
Lloc: Entrada carpa fira.

XX FIRA de l’OLI NOVELL, dels CÍTRICS i del COMERÇ
PROGRAMA D’ACTES

DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE
Itinerari historicoetnològic GODALL: EL POBLE I LA SERRA, organitzat pel Centre d’Estudis Planers dins dels Itineraris per les Terres
de Cruïlla.
Amb cotxes a les 9.30 h, des de davant de la Llar de Jubilats. Quan
arribem a Godall recorrerem alguns dels llocs més emblemàtics de
la població i després ens desplaçarem amb els cotxes fins a l’aparcament de la font de Cap d’Àsens, ja a la serreta de Godall, i anirem
a peu a visitar diversos espais, entre ells una antiga pedrera.

18.15 h Jornada tècnica “Avantatges fiscals de ser pagès”.
Organitza: JARC.
Col·labora: Ajuntament de Santa Bàrbara.
Jornada
gratuïta.
Inscripcions
(JARC-Tortosa,
Tel.:977 443 067 - A/e:baixebre@jarc.cat).
Lloc: Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana (Pg. de
les Quatre Carreteres, núm.2).

DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE
16.30 h Obertura del recinte firal. ENTRADA GRATUÏTA.
18.00 h Arribada a l’Ajuntament de la Hble. Sra. Neus Munté i
Fernández, Consellera de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya i portaveu del Govern.
Salutacions de les autoritats i signatura al llibre d’honor de
Santa Bàrbara.
A continuació, acompanyats de representants de les diverses entitats locals, pubilles, Unió Musical Jaume Balmes
i Grup de Twirling, desfilada cap al recinte firal on tindrà
lloc la inauguració oficial de la XX edició de la FIRA de
l’OLI NOVELL, dels CÍTRICS i del COMERÇ de Santa Bàrbara.
Parlaments, salutació i visita a tots els expositors.
21.00 h Tancament del recinte firal.

DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE
10.00 h Obertura del recinte firal. ENTRADA GRATUÏTA.
10.00 h Esmorzar popular amb baldanes i allioli.
Col·labora: Associació de Jubilats i Pensionistes.
Lloc: Àrea de lleure. Preu del tiquet 1 €.
11.00 h Partit de futbol categoria aleví, entre els equips CF Santa
Bàrbara i l’Ametlla de Mar, SCERB.
11.00 h Partit de futbol categoria benjamí, entre els equips CF
Santa Bàrbara i Alcanar Blau.
A partir 11.00 h
Taller Infantil: “Dissenyem la nostra olivera”.
Organitza: Centre Obert l’Oliveta.
Lloc: Carpa fira.
11.30 h Taller de memòria, a càrrec de l’educadora social del Centre Vima.
Lloc: Carpa escenari.
11.30 hores i durant tot el matí
Passejada en carro i cavalls,
visitant la Casa Museu del pagès, d’Àngel Fibla, exposició
particular i el Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana.
Col·labora: Penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i el
Sr. Àngel Fibla.
Lloc de sortida: Boxes dels cavalls.
12.00 h Taller de manualitats
Organitza: AMPA Escola Jaume Balmes.
Lloc: Carpa fira.
12.00 h La tapa de la Fira
Degustació de la tapa gastronòmica preparada pel restaurant Venta de la Punta.
Preu del tiquet: 1,50 € (tapa+beguda).
Lloc: Estand Ajuntament.
12.30 h Taller Infantil de bijuteria a càrrec de les Cosetes de Nanda.
Lloc: Carpa fira.

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE
8.30 h

Marxa ciclista amb BTT Fira de l’Oli.
Lloc sortida: Pavelló Municipal.
Lloc arribada: Recinte firal (àrea de lleure).
Organitza: Unió Ciclista Santa Bàrbara.
10.00 h Obertura del recinte firal. ENTRADA GRATUÏTA.
Visitant l’estand de l’Ajuntament i emplenant una enques-

ta participareu en el sorteig d’1 sopar per a 2 persones
que patrocina cadascun dels restaurants participants en
les XIX Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli. i en
el sorteig de 2 entrades x 2 persones per visitar món natura
Delta de l’Ebre.
De 10.00 hores a 14.00 h
Festival FutbolNet de la Fundació
FC Barcelona, on s’ensenyarà a jugar amb la metodologia
dels tres temps a tots aquells infants i joves, nenes i nens
que vulguin passar una bona estona.
Lloc: Recinte Firal (Pista futbol sala).
11.00 h Partit de futbol categoria infantil, entre els equips CF Santa Bàrbara i Aldeana U.E.
11.00 h Concurs d’esprémer mandarines.
Organitza: AMPA Escola Jaume Balmes.
Lloc: Carpa Firal.
11.00 h Preparació del terreny per a la recol·lecció d’olives a la manera tradicional, a càrrec de la Penya Amics dels Cavalls.
Col·labora: Penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara.
Lloc: Camp de terra.
11.30 h Arribada al recinte firal de la Marxa Ciclista amb BTT Fira
de l’Oli i lliurament de premis.
12.00 hores i durant tot el matí
Passejada en carro i cavalls,
visitant la Casa Museu del pagès, d’Àngel Fibla, exposició
particular i el Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana.
Col·labora: Penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i el
Sr. Àngel Fibla.
Lloc de sortida: Boxes dels cavalls.
12.00 h La tapa de la Fira
Degustació de la tapa gastronòmica preparada pel restaurant Diego.
Preu del tiquet: 1,50 € (tapa+beguda).
Lloc: Estand Ajuntament.
12.30 h Taller infantil de bijuteria, a càrrec de Les Cosetes de
Nanda.
Lloc: Carpa fira.
13.00 h Actuació castellera a càrrec de la colla castellera “Xiqüelos
i Xiqüeles del Delta”.
Lloc: Recinte firal (Pista futbol sala).
14.00 h Tancament del recinte firal.
16.30 h Obertura del recinte firal. ENTRADA GRATUÏTA.
17.00 h Partit de futbol tercera catalana, entre els equips CF Santa
Bàrbara i Perelló, C.F.
17.00 h Collage de l’olivera.
Organitza: AMPA Escola Jaume Balmes.
Lloc: Carpa fira.
19.00 h Ballada i cantada de jotes, a càrrec del grup de balladors
locals, de la coral Santa Bàrbara i del Grup Musical Joventut.
20.00 h Xocolatada popular.
Organitza i elabora: Associació Dones Planeres.
Lloc: Estand Dones Planeres.
21.00 h Cloenda de la XX Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del
Comerç, a càrrec de l’alcalde de Santa Bàrbara, Sr. Alfred
Blanch Farnós.

RECINTE FIRAL

STAND EXPOSITORS
1. FRUITA I VERDURA DESHIDRATADA CLIMENT- Sueca
2. BRINCA PARK - Tortosa
3. LICORS LO CARRILET- Sant Rafael del Riu
4. ELS BOLSOS DE ROSA I NATI – Mas de Barberans
5. LIMGEST ASSESSORS – Santa Bàrbara
6. CUIDA’T- El Vendrell
7. FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS - Deltebre
8. INTERTRAÇ INTERIORISME SL.- GANGA’S MOBEL – Santa
Bàrbara- Tortosa - Amposta
9. SEMILLAS DELICIOUS - Tortosa
10. CERVESA ARTESANA NEL – Santa Bàrbara
11. RECICLEM - Càlig
12. ONADA EDICIONS, SL. - Benicarló
13. PRODUCTES ARTESANS PERFECTO - Camarles
14. BOSCH I CASALS EMBOTITS ARTESANS – Sant Feliu Sasserra
15. INVIA – Vilafranca del Penedés
16. MEL “EL MONTSIÀ”- Freginals
17. LEBRINSA QUALITY, SL.- Amposta
18. CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
19. TAULA DEL SÉNIA
20. FORN FRANQUESA - Perafita
21. CELLER MAS DE LES VINYES - Cabacés
22. AGROMAESTRAT, SL - Borriol
23. ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
24. AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
25. MONTEBRE, SCCL. - Santa Bàrbara, La Sénia, Tortosa
26. ACOMONT, SCCL ( Coop. Sant Gregori de Santa Bàrbara)

STAND EXPOSITORS
27. AZ – AZEYTUN - Batea
28. FORMATGES MONTBRÚ - Moià
29. AGROFOLCH, SL - Vinyols i Els Arcs
30. AREA DE SERVICIOS CAMPO, SA - Sant Carles de la Ràpita
31. TORRONS I GELATS, SL. - Amposta
32. PENYA TAURINA PLANERS PELS BOUS
33. PARRÒQUIA SANTA BÀRBARA
34. CENTRE DE DIA SANTA BÀRBARA – CENTRE VIMA
35. CENTRO QUIROPRÀCTICO TORTOSA
36. ARTICLES DE TELEFONIA - València
37. TERE ROMERO - PLATA 925 - Tortosa
38. SPORTS-PUBLICITAT J&F – Santa Bàrbara
39. ASSOCIACIÓ D’USUARIS GUIFI.NET I LINUX TERRES DE L’EBRE
40. SABATERIA PAS A PAS - Santa Bàrbara
41. DELICE Rebosteria Creativa - Santa Bàrbara
42. LES COSETES DE NANDA - Santa Bàrbara
43. EMBOTITS ARTESANS MARILEN - Santa Bàrbara -Tortosa

RELACIÓ D’EXPOSITORS EXTERIORS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
• AGROVINSA - Vinaròs
• COMERCIALITZACIÓ MAQUINÀRIA
JAVIER CARLOS, CB - Santa Bàrbara
• DELFIN LLERDA, SL - Cretas
• GARATGE JOAQUIM MURIA - Santa
Bàrbara
• PRIMITIVO CONESA, SA - Jesús Tortosa
• TALLER GANDIA, CB - Camarles

• TALLER SAMUEL GUIMERÀ - Santa
Bàrbara
• TALLERS VIDIELLA, SL - Santa
Bàrbara
• TALLERES VINAUTO, SL- Vinaròs
• TRACTOGARDEN, SL - Vinaròs
• GERMANS GELIDA, SA - Amposta
• XM TOT PLANA, SL - Santa Bàrbara

Impremta Querol, S.L. - 977 597 100 - D.L.: T-1.347-2016

14.00 h Tancament del recinte firal.
16.00 h Partit de futbol categoria prebenjamí, entre els equips CF
Santa Bàrbara i United Vinaròs Blanc.
16.30 h Obertura del recinte firal. ENTRADA GRATUÏTA.
17.00 h Xerrada Agricultura Regenerativa “Fertilitat del sòl i disseny en keyline”, com evitar l’escorrentia superficial captant l’aigua de pluja i millorar la fertilitat de la terra, a
càrrec de Carlos Garcia (Fèrtils) i Manel Badia (Topògraf
en disseny keyline).
Lloc: Recinte firal (Carpa escenari).
17.00 h Gimcana de l’olivera.
Organitza: AMPA Escola Jaume Balmes.
Lloc: Carpa fira.
18.00 h La tapa de la Fira
Degustació de la tapa gastronòmica preparada pel restaurant la Llar.
Preu del tiquet: 1,50 € (tapa+beguda).
Lloc: Estand Ajuntament.
18.30 h Partit de futbol categoria femení, entre els equips CF Santa Bàrbara i Gandesa, C.F.A.
18.30 h Concurs d’allioli. Els concursants hauran de portar els estris (morter i mà de morter); l’oli serà obsequiat per la Cooperativa Agrícola del Camp i la Cooperativa Sant Gregori
de Santa Bàrbara.
La resta d’ingredients els subministrarà l’organització. Hi
haurà obsequis per a tots els participants.
Organitza: Associació Dones Planeres.
Lloc: Estand de l’Associació Dones Planeres.
19.00 h Accions teatrals pels espais de la Fira, a càrrec del Grup
Teatral Planer, que celebra el seu 40è aniversari.
19.30 h VIII Festival Taurí de Santa Bàrbara.
Xerrada “El camp brau en imatges” a càrrec del fotògraf
Alberto Barrios.
Lliurament de trofeus als guanyadors del VIII Concurs de
Ramaderies Vila de Santa Bàrbara: millor vaca, millor bou,
millor bou embolat, millor ramaderia, millor detall de la
setmana i menció especial.
Organitza: Comissió de Bous Santa Bàrbara.
Patrocina: Ajuntament de Santa Bàrbara.
Lloc: Recinte firal (Carpa escenari).
19.30 h Correbars
Lloc sortida: Recinte firal
Preu consumició: 1€
21.00 h Tancament del recinte firal.
24.00 h La Festa de la Fira. La millor música actual i el millor
remember.
Organitza: Associació DJ’S Santa Bàrbara.
Preu entrada: 3 €. Lloc: Smartcentre.

