“No convencerem a ningú per cridar més, sinó perque
tinguem millors arguments; i els nostres millors arguments
són els fets. Dies de festa i diversió per continuar treballant
en la defensa de les nostres tradicions, costums i identitat
pròpia, com a poble i com a país”
Arriba la nostra Festa Major d’estiu. Amb les primeres
calors, torna la setmana esperada per tots els planers i
planeres, absents o presents, per tal de gaudir de les trobades, del conviure, de la germanor, de llargues xerrades,
de fer el repàs anual, ... La setmana que merescudament
arriba després de tot un any de treball i esforços.
Pubilles, pregó, menjades populars, ofrena, ball, bous,
teatre, enigmes, gimkanes, homenatges, paelles, espectacles, carrosses, ... tot un conglomerat d’actes que només
es repeteixen un cop a l’any; donant-li aquell sentit especial que té la nostra festa
major, com a acte identitari propi.
Des de la darrera festa major, la del 2017, el nostre poble, i el nostre país, ha viscut
moments històrics, amb una forta convulsió política i social. Per això en l’entradeta
d’aquest mateix escrit recordo que l’important és el respecte, l’argumentació i el diàleg. Com a planers i planeres hem de defensar allò que ens és propi i identitari, allò
que venim sent des de fa més de 200 anys; defensar allò que els nostres avantpassats ens van deixar en herència i millorar-ho en tot el que ens sigue possible. D’altra
banda, com a representants del poble, hem de ser transmissors de la veu del poble,
deixant de banda personalismes; actuant en coherència amb allò que ens demana
la majoria de la ciutadania de la nostra vila.
Tampoc no em puc estar de demanar la llibertat per aquells polítics del nostre país
que estan empresonats i exiliats injustament des de fa molts mesos, precisament,
per fer allò que van dir que farien quan van ser elegits pel poble.
Vull aprofitar també per felicitar al recentment nomenat nou president (i govern) de
la Generalitat de Catalunya, desitjant-los molts encerts en totes les decissions que
hagin de prendre al llarg del seu mandat.
Natros, al nostre poble, estos dies seguirem combinant els actes més clàssics, amb
els més actuals, sempre amb la intenció que la nostra festa major 2018, sigue un
lloc i uns moments de convivència, de germanor, de diversió, de converses disteses,
i de benestar per a tots.
Ara, ens toca gaudir de la nostra setmana gran. Endavant, planers i planeres, sigueu
feliços i passeu-ho fantàsticament bé.
Bona festa major!
Alfred Blanch Farnós
Alcalde de Santa Bàrbara

SALUTACIÓ ALCALDE

Benvolguts planers i planeres,
Un cop més m’adreço a vosaltres com a regidora de
Festes, tot i que aquesta vegada d’una manera especial, ja
que és l`última vegada que em dirigeixo a tots, degut a què
seran les últimes Festes Majors com a regidora, posant així
punt i final a un període de la meua vida.
Realment, quan emprens aquests tipus de responsabilitats ja ets conscient que és una etapa que no durarà per
sempre i que en algun punt, mogut per diversos motius
i inquietuds arriba el moment d’acomiadar-te. I just ara,
després de 12 anys al servei del meu poble, crec que a mi
ja m’ha arribat aquest moment.
Tanco una època de la meua vida que m’ha aportat moltes experiències, algunes
molt positives i altres no tant, però això sí, en fer balanç guanya el millor de tot aquest
temps, que no ha estat poc, rodejada de companys d’equip que avui són grans
amics, de treballadors d’aquesta casa amb un alt nivell de compromís, de gent que
ha anat i ha vingut i, sobretot, de planers i planeres que durant aquests 12 anys heu
confiat amb la meua feina, algunes vegades més encertada que d’altres, però crec
que això és inevitable ja que no tinc la recepta per fer-ho tot bé i a gust de tothom.
De totes maneres us demano disculpes per les vegades que no he estat encertada.
Les Festes Majors d’enguany, igualment que totes les d’anys anteriors que he preparat en tot aquest període com a regidora de Festes de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
seran unes festes amb un programa ple d’activitats variades per a tots els gustos i
edats, un programa capaç de connectar amb tots els planers, planeres i les seues
sensibilitats, perquè tothom les pugui gaudir, una programació amb la qual vull destacar, com sempre, la participació de les entitats i associacions locals per la seua
gran tasca, en definitiva, activitats que ja venent sent habituals i que esteu esperant
com bous, ofrena, paelles, revetlles, exposicions, pintures, concursos, gimcanes… i
també, com tots els anys, alguna novetat que us sorprendrà.
Aprofito per convidar-vos a les Festes Majors de Santa Bàrbara i a animar-vos a participar en els actes programats per a aquests dies, a compartir moments especials i
sobretot a què sigueu molt feliços.
Bones Festes 2018
Judit Lleixà Solà
Regidora de Festes

SALUTACIÓ REGIDORA

DIVENDRES DE 6 JULIOL
10.00 h Fira Ofertes durant tot el dia.
Lloc: Carrer Major. Organitza: Comerços de la localitat
18.00 h Inici 12 hores de Futbol Sala + 12 hores de Pàdel + 12 hores de
Tennis. Lloc: Poliesportiu municipal
19.00 h Muntatge de la plaça de bous.
(carros i carretes primera fila i els 20 primers núm. de segona fila).
Trobareu la normativa al final del programa d’actes.

DISSABTE 7 DE JULIOL
6.30 h

Muntatge de la plaça de bous.

Trobareu la normativa al final del programa d’actes.

10.00 h Fira Ofertes durant tot el dia.
Lloc: Carrer Major. Organitza: Comerços de la localitat
20.00 h Missa en honor a Sant Cristòfol a l’Església.
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20.45 h Benedicció de vehicles a la plaça Cid i Cid.
Lloc de trobada dels vehicles: Pàrquing municipal
00.00 h Remember CF Santa Bàrbara, amb la millor música dels anys
80, 90 i actual.
Lloc: Poliesportiu municipal. Organitza: CF Santa Bàrbara

DIUMENGE 8 DE JULIOL
10.00 h Missa.
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CANVI DE PUBILLES

19.00 h Sortida de les autoritats, pubilles i demés acompanyants des
de la plaça Cid i Cid fins al poliesportiu municipal, des d’on
desfilaran acompanyats de la Banda de Música de la Unió
Musical Jaume Balmes, del Club de Twirling i dels gegants i
capgrossos de Santa Bàrbara.
Les pubilles i pubilles infantils del 2017 aniran acompanyades
dels seus pares.
Les pubilles i pubilles infantils del 2018 ho faran dels seus
acompanyants.
A continuació, inici de l’acte:

-

Acomiadament de les pubilles del 2017 i proclamació de les pubilles
del 2018.
Presentació del programa de festes a càrrec de la regidora responsable
Sra. Judit Lleixà Solà.
Salutació de l’alcalde Sr. Alfred Blanch Farnós.
Acte de benvinguda als planers absents, aquest any rebrà l’homenatge
el planer absent Joaquim Tafalla Andreu.
A l’acaball, desfilada de tota la comitiva cap a la plaça Major.

22.00 h Espectacle de balls tradicionals a càrrec del grup de ball Jota
Planera, acompanyats d’un grup de músics i cantadors.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid

DIJOUS 12 DE JULIOL
19.00 h Repartiment del Panoli amb música de dolçaina i tamborí per tota
la població, a càrrec de les pubilles i acompanyants.
Lloc de trobada: Monument a la Pau “Monòlit”.
19.30 h Entrega de trofeus i reconeixements esportius.
Lloc: Piscines municipals. Organitza: Regidoria d’Esports
20.00 h Lliurament de premis als participants i guanyadors del XIII Concurs
d’Imatge Digital.
Tema del concurs “Monuments de Santa Bàrbara”.
Lloc: Smartcentre. Organitza: Infocentre
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19.30 h III Mostra de pintura d’alumnes de l’Escola d’Art de la Diputació
a Tortosa. Lloc: Museu de la Vida a la Plana
(Es podrà visitar en horari d’obertura del museu: divendres
de 17 h a 19 h, dissabtes d’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h i
diumenges d’11 h a 13 h).

Dia de la Penya Taurina PLANERS PELS BOUS

19.00 h Exhibició de bou salvatge de la ramaderia de Jandilla, de nom
“Pendenciero” núm. 7, guarisme 4, adquirit a la finca de Fernando
Mansilla. A continuació correbous de la ramaderia d’Hilario
Príncep del Lligallo del Gànguil.
21.45 h Bou embolat de la Ramaderia d’Hilario Príncep.
22.00 h Carretó embolat.
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DIVENDRES 13 DE JULIOL

22.30 h Bou salvatge embolat, a càrrec dels emboladors de la Penya
Taurina Planers pels Bous.
Organitza i patrocina: Penya Taurina Planers pels Bous.
Lloc: Plaça de bous.
00.30 h Al poliesportiu municipal, XVII Festival Tronat Planer, amb el grup
NATURAL THINGS. ENTRADA GRATUÏTA
DIVENDRES 13 DE JULIOL
A les 21.00 h Al Restaurant Diego comencen les Festes Majors!
Obrint boca amb el menú gastronòmic.
*consultar al Facebook menú gastronòmic. Cal reservar
A les 21.00h

Al restaurant La Llar, SOPAR A LA FRESCA amb carn a la
brasa i exhibició de sevillanes

A les 21.00 h A la Terrassa by Sonia prova la nostra cocteleria amb la
col·laboració PREMIUM SCHWEPPES

DISSABTE 14 DE JULIOL
8.00 h

Sortida del bou capllaçat pels carrers de la població, a càrrec de
la ramaderia d’Hilario Príncep del Lligallo del Gànguil.
Lloc de sortida: Carrer Lleó XIII cruïlla carrer Infància
NOTA: La participació activa als bous capllaçats no es permesa
als menors de 14 anys

9.00 h

Esmorzar de germanor, on es podran degustar els millors
productes de la plana, mentre gaudim de la bona música del
Grup Musical Joventut. Lloc: Parc municipal
Preu del tiquet: 1€ (venda al Mercat Municipal)
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10.30 h Sortida del bou capllaçat petit per carrers de la població, també
de la ramaderia d’Hilario Príncep.
Lloc de sortida: Passeig de les Escoles cruïlla carrer Amor
NOTA: La participació activa als bous capllaçats no es permesa
als menors de 14 anys.

PREGÓ DE FESTES

19.30 h Arribada a l’ajuntament de la pregonera de la Festa Major 2018,
Sra. Anna Zaera Bonfill, periodista. Salutació per part de les
autoritats locals i sortida cap al parc municipal.
Les pubilles aniran acompanyades pels seus pares.
La Banda de Música de la Unió Musical Jaume Balmes i el Club

de Twirling acompanyaran la comitiva.
Presentació a càrrec de l’alcalde, Sr. Alfred Blanch Farnós.
Pregó de Festes a càrrec de la pregonera, Sra. Anna Zaera Bonfill.

NIT DE GALA

21.30 h Sopar de Pubilles 2018. Lloc: Parc municipal
23.30 h Ball de Pubilles amb l’orquestra CIMARRON.
A partir de les 3.00 h Festa Jove.
A partir de les 4.00 h Dj’s locals.
Lloc: Poliesportiu municipal. ENTRADA GRATUÏTA
DISSABTE 14 DE JULIOL
A les 07.00h
A les 21.00h
A les 23.00h

Al restaurant Diego Esmorzar del Bou Capllaçat.
INVITACIÓ xupito de la casa.
Al Restaurant Diego sopar Gastronòmic.
*consultar al Facebook menú, cal reservar.
A la Terrassa by Sonia demostració de cocteleria amb la
col·laboració de COCA COLA.
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8.00 h

Resistència de ciclomotors (50 c.c.) sobre terra.
Horaris: de 8.00 h a 9.00 h - Inscripcions
de 9.00 h a 9.30 h - Entrenaments
de 10.00 h a 13.00 h - Cursa
de 13.00 h a 13.30 h - Lliurament de trofeus
Lloc: Finca de l’advocat (circuit de motocròs)
Organitza: MX-Santa Bàrbara

9.00 h

Tirada al plat, s’oferirà esmorzar a tots els assistents i participants.
Lloc: Camp de tir. Organitza: Societat de Caçadors Sant Gregori

10.00 h Missa

OFRENA DE FLORS I FRUITS
EN HONOR A SANT ISIDRE, PATRÓ DELS PAGESOS

19.30 h Punt de trobada a la plaça de l’Estació.

20.00 h Desfilada del patró, autoritats, cavalleries i entitats culturals i
esportives de la nostra vila.
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DIUMENGE 15 DE JULIOL

Organitza: Penya Amics dels Cavalls, amb la col·laboració de les
entitats locals i l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
En acabar la desfilada, breu actuació del grup de jotes ARTE
BATURRO, que acompanyarà a l’Associació Aragonesa Planera.
22.00 h

LÀSER TAG.

Inscripcions dels equips (5 components). Edat: A partir dels 14
anys. Lloc: Poliesportiu municipal

22.30 h

TOTS SOM SHOW-9, amb representacions teatrals i
actuacions musicals, a càrrec del Grup Teatral Planer i de la
Coral Santa Bàrbara. Lloc: Smartcentre

DIUMENGE 15 DE JULIOL
A les 12.30h
A les 21.00h
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A les 23.00h

A la Terrassa by Sonia, gaudeix del “VERMUT MUSICAL” amb
la degustació de “Ladrón de Manzana” i degustació de musclos.
Al Restaurant Diego, descobreix a la nostra web el menú de
festes amb sorpreses culinàries.
*consultar al Facebook. Cal reservar
A la Terrassa by Sonia vine i gaudeix de les nostres copes.

DILLUNS 16 DE JULIOL
11.00 h Pintada de murals al magatzem municipal.
Organitza: Grup d’Artistes Planers
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11.00 h

GRAN FESTA DE LA DONA

Al poliesportiu, trobada de totes les dones participants a la
festa.
Començarem la diada amb tallers variats (manualitats, bijuteria
i batxata).
Després a la Terrassa By Sonia i Estrella Damm ens donaran la
benvinguda amb la sangria refrescant “Sureu”, tot seguit dinar
de germanor al restaurant DIEGO, en acabar, ball amb Dj i com a
punt final proclamació de la reina per un dia.
Preu del tiquet: 16€ (venda al Mercat Municipal)

11.30 h Obertura de la casa-museu del pagès d´Àngel Fibla.
Aquesta exposició romandrà oberta tots els dies de Festa Major,
de les 11.30 h fins a les 13 h.

16.00 h Inici del Campionat de Guinyot a la Llar de Jubilats, organitzat per
l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara.
Lloc: Local de l’associació.
18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i del Grup Musical
Joventut que amenitzarà la tarda.

X Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara

Com a novetat, aquest any us presentem a la millor ramaderia del País
Basc, i se’ns dubte una de les ramaderies més importants del panorama
nacional. Els bascs es desplaçaran a Santa Bàrbara amb moltíssimes ganes
d’emportar-se el concurs. Els seus animals es caracteritzen pel seu treball
fàcil als obstacles i per divertir a tots els retalladors. Esperem poder gaudir
dels seus animals durant molts anys més.
18.30 h Ramaderia Marqués de Saka de Deba (Guipúzcoa)
21.30 h Carretó embolat.
22.00 h Bou embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors planers.

XIII CURSA ENIGMÀTICA:
Si tornem 190 anys enrere...
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DILLUNS 16 DE JULIOL
A les 21.00h
Al Restaurant Diego, Vine i gaudeix del menú del mes de
juliol a un preu especial.

DIMARTS 17 DE JULIOL
12.30 h Mostra de cuina “Tapes i montaditos”, a càrrec de les sòcies de
l’Associació Dones Planeres. Lloc: Plaça d’Espanya.
16.00 h Final del Campionat Local de Guinyot.
Lloc: Local de l’associació. Organitza: Associació de Jubilats i
Pensionistes de Santa Bàrbara. Col·labora: Ajuntament de Santa
Bàrbara i La Caixa
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De 23.30 a 00.30 h
Inscripcions a la plaça Cid i Cid. A mesura que els equips arriben s’aniran
inscrivint. A continuació, inici de la cursa. Per participar, no hi ha límit
d’edat, però els equips han d’estar formats entre 6 i 10 persones. Els
participants han de venir disfressats d’època. Hauran de portar telèfon
mòbil en dades i s’hauran de descarregar l’APP Ebando.

16.30 h Lliurament de trofeus del
XXV Campionat de Guinyot Femení.
Lloc: Local de l’associació. Organitza: Associació Dones
Planeres. Patrocina: Gelateria Sant Jordi
18.30 h A la plaça de bous trobada de les pubilles i de la xaranga Lo
Perkal, que amenitzarà la tarda.

X Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara

Aquest any Vicent es desplaçarà al nostre poble carregat d’il·lusions, les
mateixes amb les quals s’ha desplaçat aquests darrers onze anys, amb
animals joves però amb quilòmetres a les seves cames. Molta sort i per
molts anys més.
18.30 h Ramaderia Vicent Benavent de Quatretonda.
21.30 h Carretó embolat.
22.00 h Bou embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors planers.
22.30 h TOTS SOM SHOW-9, amb representacions teatrals i actuacions
musicals, a càrrec del Grup Teatral Planer i de la Coral Santa
Bàrbara. Lloc: Smartcentre
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00.00 h NIT DE BALL amb l’orquestra JUNIOR’S.
A partir de les 3.00 h Festa Jove.
A partir de les 4.00 h Dj Carlos Ivern i Dj Lens.
ENTRADA GRATUÏTA
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DIMARTS 17 DE JULIOL
A les 21.00h

Al Restaurant Diego, NIT DE TAPEO.

A les 23.00h

A la Terrassa by Sonia “MUSICA CHILL OUT” per fer una
copa amb bona companyia i la col·laboració de “ESTRELLA
DAMM”.

DIMECRES 18 DE JULIOL
DIADA INFANTIL

De10.30 h a 13.30 h
Amb les següents activitats:
*Parc REFRESCANT amb inflables d’aigua (porteu banyador i
tovallola).
*Parc MULTIACTIVITATS (futbolí humà, zona preescolar, tallers i
passejades a cavall, etc.).

I com a cloenda de la diada, ballada de gegants i capgrossos
de la colla jove gegantera de Santa Bàrbara, acompanyats per
la xaranga Lo Perkal. Lloc: Poliesportiu municipal. Organitza:
AMPA de l’Escola Jaume Balmes. Col·laboren: Penya Amics dels
Cavalls, Colla Gegantera Santa Bàrbara, Xaranga Lo Perkal.
11.30 h Concert de vermut pels usuaris dels Centres VIMA i APASA.
17.00 h

Gimcana juvenil “Humor amarillo”.

Edat: De 10 a 14 anys.
Lloc: Pista de ball del poliesportiu municipal

18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i del Grup Musical
Joventut, que amenitzarà la tarda.

X Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara

Després de tres anys, el que va ser guanyador del concurs en la seva
única participació torna a Santa Bàrbara i en més ganes que mai. Els
seus animals es caracteritzen per la seva bravura i la seva entrega en els
primers moments de la lídia. Segur que passem una molt bona tarda amb
els de Villanueva de Gállego.
18.30 h Ramaderia Hermanos Marcen de Zaragoza.
Al finalitzar la tarda, hi haurà tancament de carretons.
23.00 h
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Sopar popular del bou estofat, a la plaça Cid i Cid. Elaborat

per Carns Albesa. Preu del tiquet: 2 € (venda a al Mercat
Municipal fins el divendres 13 de juliol). Al moment de la compra
del tiquet es repartirà el cava (1 ampolla cada dos tiquets).

DIVENDRES 18 DE JULIOL
A les 21:00h

Al Restaurant Diego, menú especial de bou estofat de la
Finca.

A les 23:00h

A la Terrassa by Sonia GAUDEIX de la nostra cocteleria.
Prova’ls!

A les 01:00h

A La gela, acústic a càrrec de MIQUEL RULLO Música en viu.
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00.00 h Espectacle amb actuacions del MAG IGNASI,
de BESS McLENNON QUARTET i dels JOVES ROCK.CAT.
Lloc: Plaça Cid i Cid.

DIJOUS 19 DE JULIOL
Gimcana juvenil “Humor amarillo”.
1.00 h

Inscripcions per ordre d’arribada (grups de 5 participants a
partir de 14 anys).

2.00 h

Inici competició.
Lloc: Pista de ball del poliesportiu municipal

DIADA DE LA PAELLA DESCOLORIDA

12.00 h Cada colla participant a la Diada de la Paella haurà de vestir
la seva taula amb el color BLANC (pot fer-ho utilitzant les
estovalles, tovallons, gots, plats, vestimenta, etc.).
Hi haurà Campionat de Futbolí organitzat pel Grup Joventut i
Bingo organitzat pel Club Twirling Santa Bàrbara.
Lloc: Poliesportiu municipal
18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i la xaranga Lo Perkal,
que amenitzarà la tarda.

X Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara
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El guanyador de la passada edició vol tornar a proclamar-se campió.
Animals més veterans amb animals més joves, que aporten frescor a
les tardes de bous, són la combinació perfecta perquè els ramaders de
Fuentes de Ebro busquin guanyar un altre cop a la nostra plaça. Els estem
esperant per poder reviure la mítica actuació de l’any passat.
18.30 h Ramaderia Hermanos Ozcoz de Zaragoza.
21.30 h Carretó embolat.
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22.00 h Bou embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors planers.
00.00 h NIT DE BALL amb l’orquestra EUROPA. Aquesta nit les dues parts
del ball s’iniciaran amb el ball del mantó (animeu-vos a participar
i a lluir els vostres mantons).
A partir de les 3.00 h Festa Jove.
A partir de les 4.00 h Dj Carlos Ivern i Dj Joan Roca.
Lloc: Poliesportiu municipal. ENTRADA GRATUÏTA
DIJOUS 19 DE JULIOL
A les 21.00h
Al Restaurant Diego, aquesta nit menú especial CARN DE
BOU A LA PEDRA. Criada a la nostra Finca.
*consultar al Facebook menú. Cal reservar.
A les 23.00h

A la Terrassa by Sonia GAUDEIX de la nit.

DIVENDRES 20 DE JULIOL
9.00 h

49è Concurs de Tractoristes.
Lloc: Al costat de la plaça de bous. S’obsequiarà als assistents.

56è HOMENATGE A LA GENT GRAN

19.00 h Trobada a la Llar de Jubilats de les autoritats locals, junta
de l’Associació de Jubilats, pubilles i públic en general per
rebre a la convidada d’honor d’aquest any, Sra. Merce Espuny
Barberà, representant del Centre de Dia VIMA de Santa Bàrbara
i desfilada cap al poliesportiu municipal acompanyats per la
xaranga Lo Perkal i pels gegants de Santa Bàrbara.
- Pregària a càrrec de Mn. Ferran Aspa
- Salutació del president de l’associació, Sr. Juan José
Valldepérez Bel
- Salutació de l’alcalde, Sr. Alfred Blanch Farnós
- Salutació de la convidada, Sra. Merce Espuny Barberà.
- Lliurament d’obsequis als avis assistents
- Com a cloenda de l’acte, concert a càrrec de l’orquestra NUEVA
ETAPA
Organitzen: Associació de Jubilats i Pensionistes i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
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00.00 h NIT DE LA GENT GRAN, ball amb l’orquestra NUEVA ETAPA.
A partir de les 3.00 h Festa Jove.
A partir de les 4.00 h Remember.
Lloc: Poliesportiu municipal. ENTRADA GRATUÏTA

DIVENDRES 20 DE JULIOL
A les 21.00h

Al Restaurant Diego especial dinar “EN DEFENSA
DELS BOUS A LES TERRES DE L’EBRE”. Cal reservar.

A les 23.00h

A la Terrassa by Sonia demostració de cocteleria amb
degustació de tònica PREMIUM SCHWEPPES.
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22.30 h IV Correbars Planer
Heu de venir disfressats per colles o individuals. (Hi haurà premi)
Amenitzarà la xaranga Lo Perkal.
Inici del recorregut: Plaça Alcalde Cid i Cid

DISSABTE 21 DE JULIOL
9.30 h

XXV Exhibició de Cavalleries d’Arrossegament amb Tirasset.
Lloc: Terreny annex a la plaça de bous.
Organitza: Penya Amics dels Cavalls.

9.30 h

Jornada de Paintball.
* Paintball infantil (de 8 a 13 anys) preu 5 €.
* Paintball adults (a partir de 14 anys) preu 10 €.
Material inclòs: Marcadora, màscara, guants, petos i munició.
Lloc: Finca de l’Advocat. Organitza: Associació de Paintball
Santa Bàrbara

10.00 h

XI PEDALADA POPULAR

(Aiguamolls de la Carrova, 25 km)
Lloc de sortida: Plaça Cid i Cid. Lloc d’arribada: Zona esportiva
Organitza: Unió Ciclista Santa Bàrbara

18.30 h A la plaça de bous, trobada de les pubilles i del Grup Musical
Joventut, que amenitzarà la tarda.

X Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara
- 14 -

Ramaderia del territori que s’ha convertit en tota una referència a les nostres
terres, el seu bon treball, el bon tracte i sobretot els bons animals, l’han fet
imprescindible a molts pobles de les Terres de l’Ebre. Aquest any tanca el
concurs, estem segurs que ens deixarà un bon gust de boca i que es desplaçarà
amb els seus millors animals per intentar guanyar el que l’any passat va ser
considerat el millor concurs de ramaderies de les Terres de l’Ebre.
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18.30 h Ramaderia Fernando Mansilla d’Ulldecona.
22.00 h

Bou capllaçat. Sortida i arribada a la plaça de bous. En arribar
a la plaça, hi haurà refrescs pels participants patrocinats per
Agrofuser i Materials Santi Ribes.

00.00 h

NIT DE BALL, amb l’orquestra PENSYLVANIA.

A la mitja part, Bingo, organitzat pel Club Twirling Santa
Bàrbara. A partir de les 3.00 h Festa Jove.
A partir de les 4.00 h Dj Lluís Torralbo i Dj Nira.
Lloc: Poliesportiu municipal
ENTRADA GRATUÏTA

En acabar la festa, desfilada fins a la plaça de bous acompanyats per la
xaranga LO PERKAL.

DISSABTE 21 DE JULIOL
A les 21.00h

Al restaurant Diego especial sopar gastronòmic
amb sorpresa...
*consultar al Facebook menú. Cal reservar

A les 23.00h

A la Terra by Sonia, FESTA RIVES.

A les 01.00h

A La Gela, concert MANERAS DE VIVIR.

DIUMENGE 22 DE JULIOL
7.00 h

Matinada de vaquetes de la ramaderia d’Hilario Príncep del
Lligallo del Gànguil.

9.00 h

Tirada al plat. S’oferirà esmorzar a tots els assistents i participants.
Lloc: Camp de tir
Organitza: Societat de Caçadors Sant Gregori

10.00 h Missa
10.00 h V CURSA ESCOLES DE CICLISME CAMPIONAT DE CATALUNYA.
Lloc: Zona Institut
Organitza: Unió Ciclista Santa Bàrbara

Desfilada de carrosses, des de la plaça de l’Estació fins a
la plaça de l’Alto i continuació pel circuit tradicional, amb lluita
de confeti.
Acompanyaran la desfilada la Unió Musical Jaume Balmes i el
Club de Twirling.

23.30 h Ball a la plaça amb el

Duo Calibra.

DIUMENGE 22 DE JULIOL
A les 12.30h

A la Terrassa by Sonia “Vermut final de Festes”.

A les 21.00h

A la Terrassa by Sonia SOPAR amb el menú final de
festes, amb traca final.
*consultar al Facebook menú. Cal reservar.

Bones Festes 2018 a tothom!
D.L.: T 591-2018
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20.00 h
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