
ABRIL 
DEL 10 AL 22
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 21 al matí, a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid

DIVENDRES, 21
REVETLLA DE SANT JORDI
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

10.30 hores: Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de 
l’Institut les Planes i alumnes de 6è de Primària de l’Escola 
Jaume Balmes. 
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

15 hores: Entrega del XXVI 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 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, del taller de memòria, del taller de DJ i 
dels cursos d’informàtica. Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 22
CELEBREM LA DIADA DE SANT JORDI
10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 2017 de 
Mans Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

19 hores:
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXVI Jornades Culturals i presentació 
dels actes commemoratius dels 200 anys de l’inici del 
procés d’independència municipal i del logotip creat per a 
l’ocasió. Estrena de la jota planera amb cobles específiques 
dedicades al poble de Santa Bàrbara.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana (antiga masada de Martí)

22 hores: Desfilada de moda a càrrec de la Penya Taurina 
Planers pels Bous. Lloc: Pavelló Municipal

DIUMENGE, 23
9 hores: Caminada fins a Masdenverge per visitar “Fèrtils” 
l’hort d’agricultura regenerativa de Carlos Garcia. La tornada 
serà en cotxes. Obert a tothom.
Lloc de sortida: Local de l’Associació Dones Planeres

11 hores: Taller de manualitats de Sant Jordi i venda de 
llibres de segona mà a càrrec de l’AMPA de l’Escola Jaume 
Balmes. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

14 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball 
amb música en viu. 
Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies

xxvi jornades culturals
SANTA BÀRBARA 2017

SETMANA D’AUDICIONS I CONCERTS DE L’ESCOLA 
GERMANS ARASA ELS FLARETS

DILLUNS, 24
De 19.15 a 20 hores: Ioga infantil (per a nens i nenes fins a 12 
anys).

De 20 a 21 hores: Ioga per a nens i nenes de més de 12 anys i 
per a adults, impartit per Miquel Jardí.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIMARTS, 25
19 hores: Audició de percussió.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIMECRES, 26
19 hores: Audició de saxo i flauta travessera. 
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIVENDRES, 28
19 hores: Audició de clarinet, oboè, guitarra i vent metall.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DISSABTE, 29
12 hores: Audició d’instruments amb acompanyament de 
piano. Lloc: Centre Musical els Flarets

19 hores: Lliurament dels premis del XXVI Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. A continuació, recital 
poètic i presentació del llibre de l’Associació de Poetes 
“Poemes al Vent”.
Lloc: Smartcentre

21.30 hores: Celebració dels 40 anys del Grup Teatral Planer, 
amb breu col·loqui sobre memòria i vivències, projecció de 
fragments d’obres escenificades pel grup (1a part) i refrigeri. 
A l’acte, que és obert a tot el poble, hi estan especialment 
convidades totes les persones que en algun moment han fet 
teatre.
Lloc: Smartcentre

DIUMENGE, 30
9 hores: Passejada fins als trulls del deume, situats al barranc 
de Lledó. L’itinerari es pot fer a peu, en bicicleta o qualsevol 
altre mitjà de transport. La Penya Amics dels Cavalls també 
hi anirà en romeria i transportarà en carro a aquelles persones 
que ho desitgen.
Una vegada a l’espai dels trulls del deume es presentarà 
la rehabilitació que s’hi ha realitzat i es farà un esmorzar 
popular.
Lloc de sortida: espai de la plaça de bous



MAIG
DIMARTS, 2
18 hores: Llegim i parlem: Presentació del llibre “De part 
certa” d’Àngel Martí Callau.
Lloc: Smartcentre

DIVENDRES, 5
21.30 hores: Celebració dels 40 anys del Grup Teatral Planer, 
amb projecció de fragments d’obres escenificades pel grup 
(2a part) i refrigeri. 
A l’acte, que és obert a tot el poble, hi estan especialment 
convidades totes les persones que en algun moment han 
fet teatre.
Lloc: Smartcentre

22.30 hores: Correbars pel poble. Amenitza la xaranga Xino-
xano.
Lloc de sortida: plaça cid i cid

DISSABTE, 6
22 hores: VIATGE AL PASSAT PLANER (5a edició), amb 
escenificacions, música i balls relacionats amb el naixement 
i la independència de la població de Santa Bàrbara.
Lloc: plaça de la Independència (davant de l’institut)

DILLUNS, 8
11 hores: La nostra història planera amb comentaris d’Alfredo 
Blanch.
Lloc: Smartcentre

21.30 hores: Lliurament del reconeixement al mèrit planer. A 
continuació, sopar de gala a l’Hotel-Restaurant Diego. 
Nota: Els tiquets per al sopar s’han de recollir prèviament 
a l’Ajuntament.

DIMARTS, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI
11.30 hores: Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del 
poble, amb la participació de les pubilles del 2016, 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, 12
19 hores: Activitat sobre els 200 anys de l’inici del procés 
de la independència municipal i acte d’homenatge als 
impulsors de la segregació, amb explicacions històriques 
pels espais on va tindre lloc la reunió reivindicativa, 
contemplació imatges i objectes al·lusius i, també, una 
acció dramatitzada sobre un dels episodis fundacionals del 
nostre poble.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana (antiga masada de Martí)

24 hores: Festa Revival Planers pels Bous.
Lloc: Poliesportiu Municipal

DISSABTE, 13
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
8 hores: Bou capllaçat de la ganaderia d’Hilario Príncep.
Sortida: Plaça de Bous

19 hores: Cantada de cobles per les cases de les pubilles 
2017. 
Lloc de sortida: plaça Alcalde Cid i Cid

21.30 hores: Ballada dels gegants del poble i sopar de 
germanor. L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la gent 
del poble s’haurà de portar el menjar. Durant el sopar, la 
Colla de Geganters de Santa Bàrbara amenitzarà la vetllada 
amb un taller de capgrossos.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

DIUMENGE 14
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran les seues 
botigues al carrer.

10 hores: IV 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 2017 i 
fer-ne la petició als pares. 

19.30 hores: Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2017 
a la manera tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi 
de festa. 
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

DIES 20 I 21
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

Col·laboren:
AMPA de l’Escola Jaume Balmes, Associació de Jubilats 
i Pensionistes, Associació de Poetes “Poemes al Vent, 
Centre d’Estudis Planers, Centre Obert l’Oliveta, Colla de 
Geganters, Comerços Locals, Coral Santa Bàrbara, Dones 
Planeres, Escola Jaume Balmes, Escola de Música Germana 
Arasa els Flarets, Grup de Balls Populars, Grup Musical 
Joventut, Grup Teatral Planer, Institut les Planes, Museu 
de la Vida a la Plana, Planers pels Bous, Penya Amics dels 
Cavalls, Smartcentre i Unió Musical Jaume Balmes.


