xxvii jornades culturals
ABRIL
DEL 16 AL 23

Venda de roses fetes pels xiquets del Centre Obert l’Oliveta
(viatge de final de curs).
Llocs: Centre Obert, Smartcentre i oficines de l’ajuntament i el
dia 23 al matí, a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
SETMANA D’AUDICIONS I CONCERTS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA GERMANS ARASA “LOS FLARETS”.

DILLUNS, 16
18.30 hores: Audició d’instruments amb acompanyament de
piano. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.
De 19.15 a 20 hores: Ioga infantil (per a nens i nenes fins a 12 anys).
Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.
De 20 a 21 hores: Ioga per a edats a partir de 12 anys fins a adults,
impartit per Miquel Jardí. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIMARTS, 17
A partir de les 16 hores: Taller d’introducció al jazz i a la improvització,
a càrrec d’Aitor Franch. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIMECRES, 18
19 hores: Audició de saxo, flauta travessera i percussió.
Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIJOUS, 19
17.30 hores: Xerrada “Nutrició en edat escolar” a càrrec de Benilde
Domingo. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.
19 hores: Audició de trompeta, trombó i saxo.
Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIVENDRES, 20
19 hores: INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXVII Jornades Culturals i inauguració de
l’exposició “Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres de
l’Ebre”. Com a cloenda de l’acte, audició de clarinet, oboè i
guitarra a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa “Los Flarets”.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana.
*L’exposició es podrà visitar fins al dia 20 de maig, els divendres
de 17 a 19 hores, els dissabtes d’11 a 13 hores i de 17 a 19
hores i els diumenges d’11 a 13 hores.

SANTA BÀRBARA 2018
14 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball amb
música en viu. Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies.
19 hores: Concert de la Banda de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa “Los Flarets”. Lloc: Smartcentre.

DILLUNS, 23 - DIADA DE SANT JORDI
10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 2018 de Mans
Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
10 hores: Venda de roses fetes pels xiquets del Centre Obert
l’Oliveta (viatge de final de curs).
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
10 hores: Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de 1r d’ESO
de l’Institut les Planes i alumnes de 6è de Primària de l’Escola
Jaume Balmes. Per finalitzar l’acte hi haurà l’actuació de la coral
de l’escola i de l’institut.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
15 hores: Entrega del XXVII Premi Literari Rogelio Farnós.
L’AMPA de l’Escola Jaume Balmes oferirà les manualitats de Sant
Jordi fetes pels alumnes de l’escola a un preu simbòlic.
Lloc: Escola Jaume Balmes.
18 hores: Revetlla d’històries: Recital de poemes, lectures de textos
i activitats de memòria i de francès amb imatges temàtiques i
música d’acompanyament, a càrrec dels membres del club de
lectura, llegim i parlem, dels alumnes dels cursos de català per
a adults, de les classes de francès i del taller de memòria i dels
cursos d’informàtica.
Lloc: Smartcentre.
DIMECRES, 25
10.30 hores: Xerrada “Servei Jurídic: Conceptes bàsics de la llei
catalana a l’abast de les dones; dret de la persona i herències”.
Lloc: Smartcentre.

DIJOUS, 26
18 hores: Tertúlia VXL (parelles lingüístiques) amb la col·laboració
del bar-restaurant DTapes. Obert a tot el poble.
Lloc: bar-restaurant DTapes.

DIVENDRES, 27

20 hores: Espectacle “Les passions de la menestrala”. Obra de
teatre basada en el llibre de Francesca Aliern. Entrada gratuïta.
Lloc: Smartcentre.

19 hores: Lliurament dels premis del XXVII Concurs Literari Sant
Jordi Vila de Santa Bàrbara. A continuació, “Versos contra la
violència”, un recital per la llibertat i la pau, amb la participació
de diverses veus poètiques i musicals de les Terres de l’Ebre.
També estarà disponible el llibre que recull els poemes i les obres
artístiques que han realitzat més de setanta autors i autores amb
motiu de l’1 d’octubre de 2017. Lloc: Smartcentre.

DIUMENGE, 22

DISSABTE, 28

10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 2018 de Mans
Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
11 hores: Taller de manualitats de Sant Jordi i venda de llibres
usats a preu simbòlic a càrrec de l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
11 hores: Venda de llibres usats a preu simbòlic i galetes de Sant
Jordi a càrrec de llibertat presos polítics de Santa Bàrbara.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

De 16 a 20 hores: Taller “Personalitza el teu cistells”, a càrrec de
Maria José Cid de Capritx. Obert a tothom. Més informació a
l’Associació Dones Planeres.
Lloc: local de l’Associació Dones Planeres.

DISSABTE, 21

DIUMENGE, 29

Itinerari per la zona riberenca de Campredó, activitat coorganitzada
per l’Associació Cultural Soldevila de Campredó i pel Centre

d’Estudis Planers, per tal de conèixer tots els preparatius que es
van fer a la riba esquerra de l’Ebre per a l’acció del 25 de juliol
de 1938, a l’inici de la Batalla de l’Ebre, amb visites a la torre de
Font de Quinto, les trinxeres de la Casa del Prat, els búnquers i
espais de la vora del riu, etc.
Lloc de trobada: c. Mare de Déu de Montserrat, al costat de la llar
de jubilats, a les 10.15 h.

DIMECRES, 9 - FESTIVITAT DE SANT GREGORI

DILLUNS, 30

17 hores: Exposició i xerrada “Els sabers de les dones del Montsià:
els sabers relacionats amb la cura de la salut”, a càrrec d’Àngels
Castellà, Coordinadora del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones del Consell Comarcal del Montsià. L’exposició ha estat
produïda pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell
Comarcal del Montsià.
Lloc: Smartcentre.
24 hores: Festa Revival Planers pels Bous.
Lloc: Poliesportiu Municipal.

19.30 hores: En el 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre, audiovisual
i explicació sobre els fets del 25 de juliol de 1938, quan l’exèrcit
republicà, des de Campredó, va passar el riu per la zona de la
Carrova i Mianes i es va produir un dels més cruels enfrontaments
de la guerra. La xerrada estarà a càrrec de Guillem Vandellòs
Pont, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Planers.
Esta activitat i les rutes dels dies 29 d’abril i 6 de maig es
complementen entre elles, tot i que es poden fer de forma
individualitzada. Lloc: Smartcentre.

MAIG
DIMARTS, 1
9 hores: Romeria amb carruatges i cavalleries. Recorregut de 6 km
fins al barranc de Lledó, on s’esmorzarà.
Lloc de trobada: Magatzem Municipal.

DIMECRES, 2
18 hores: Xerrada divulgativa sobre l’ús de desfibril·lador i el
protocol a seguir en cas d’una aturada cardíaca.
Lloc: Smartcentre.

DIVENDRES, 4
19 hores: Presentació del llibre “Ebre, relats d’una batalla”, a càrrec
d’Ebrejocs.cat un dels relats ha estat realitzat per Màrius Pont,
juntament amb Roc Salvadó. L’acte es completarà amb una xerrada
sobre la Batalla de l’Ebre, a càrrec de David Tormo, coordinador
tècnic del COMEBE, Màrius Pont, Roc Salvadó i altres.
Lloc: Smartcentre.

DISSABTE, 5
21.30 hores: Obra de teatre “Políticament incorrecte” a càrrec de
l’Agrupació de Teatre Ditirambo de la Sénia.
Lloc: Smartcentre.

DIUMENGE, 6

Itinerari pels espais de la riba dreta de l’Ebre relacionats amb
l’acció bèl·lica del 25 de juliol de 1938, a l’inici de la Batalla de
l’Ebre, activitat coorganitzada pel Centre d’Estudis Planers i per
l’Associació Cultural Soldevila de Campredó, per tal de conèixer
el dramàtic enfrontament que es va lliurar a la zona de la Carrova
i Mianes i les seues conseqüències, entre les quals la gran
carnisseria humana i l’afusellament de brigadistes internacionals.
Lloc de trobada: c. Mare de Déu de Montserrat, al costat de la llar
de jubilats, a les 10.15 h.

11.30 hores: Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del poble,
amb la participació de les pubilles del 2017, que assistiran a
la celebració amb vestit de gala. Posteriorment, processó i
benedicció del terme. La Banda de Música Unió Musical Jaume
Balmes acompanyarà la processó.

DIVENDRES, 11

DISSABTE, 12 - FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
8 hores: Bou capllaçat de la ganaderia d’Hilario Príncep.
Sortida: carrer Victòria en carrer Aragó.
17 hores: Taller de capgrossos. A continuació els capgrossos
realitzats desfilaran per les cases de les pubilles 2018.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.
18.30 hores: Cantada i ballada de cobles per les cases de les pubilles
2018 i desfilada de capgrossos.
Lloc de sortida: plaça Alcalde Cid i Cid.
21.30 hores: Sopar de germanor. Ballada dels gegants i capgrossos,
i entrega d’una distinció als capgrossos iniciats al taller de
capgrossos. L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la gent del
poble s’haurà de portar el menjar.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.

DIUMENGE 13 - FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran les seues botigues al carrer.
10 hores: V Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre a Santa
Bàrbara. Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.
17.30 hores: Concentració a la plaça Alcalde Cid i Cid. Les comitives
i els convilatans, vestits segons el costum tradicional, recorreran el
poble acompanyats pels Amics dels Cavalls, per a anar a les cases
de les pubilles 2018 i fer-ne la petició als pares.
19.30 hores: Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2018 a la
manera tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi de festa.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.

DIES 19 I 20 - CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
D’11 a 13 hores: Visites gratuïtes al Museu de la Vida a la Plana.
Lloc. Museu de la Vida a la Plana.

DISSABTE 19

14a TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS VILA DE SANTA BÀRBARA
12 hores: Plantada de gegants al Parc Municipal.
17.30 hores: Cercavila pels carrers del poble.
18.30 hores: Parlaments i ballada final a la plaça Cid i Cid.

