
Festes Majors
Santa Bàrbara 2017
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Després de tot un any de treball i esforços, 
tornem a retrobar-nos, als inicis de juliol, en 
una nova festa major; la del 2017.

Pubilles, pregó, menjades populars, ofre-
na, ball, bous, teatre, enigmes, gimcanes, 
homenatges, paelles, espectacles, carros-
ses... 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 d’identitat pròpia.

Ara que fa 200 anys el nostre poble iniciava el seu procés cap a la 
independència municipal, més que mai, hem de recordar d’on venim 
i cap on volem anar. Els nostres avantpassats van fer tots els seus 
esforços i alguns dels seus diners (o jornals de vila) van ser utilitzats 
per tal de tirar endavant el nostre poble tal com és avui en dia. Ells 
van veure clar que necessitaven la seva pròpia administració local 
per poder aconseguir molts dels seus desitjos. Ho van obtenir des-
prés d’anys de lluites i disputes, no gens fàcils. A poc a poc van anar 
sembrant i estenent un caràcter propi de la Plana i una identitat que 
és la mateixa que avui dia ens fa ser com som.

Si bé és cert que el poble que ara coneixem comença a esclatar 
sobre els anys 70-80, ja anteriorment, el nostre poble disposava de 
molts serveis dignes d’una població major; i tot degut al caràcter 
treballador, humil i sacrificat de la gent que hi habitava.

Per això, vull aprofitar aquestes breus línies per agrair públicament a 
tots els nostres avantpassats tot allò que ens han deixat a les nostres 
generacions. La història i la identitat d’un poble s’escriu dia a dia 
i, de vegades, cal prendre decisions complicades i difícils, però que 
poden arribar a canviar el desenllaç d’un poble o d’un país.

Estos dies seguirem combinant actes més actuals amb actes de 
caire més tradicionals, però sempre amb la intenció que la nostra 
festa major d’estiu sigue un lloc i uns moments de convivència, de 
compartir, de diversió, de converses disteses i de benestar per a tots.

Com deia al principi de l’escrit, és temps de disbauxa, de gresca, de 
xalar i de desconnexió de la nostra rutina anual.

Bona festa major!

Alfred Blanch Farnós    
Alcalde de Santa Bàrbara



Benvolguts planers i planeres, grans, joves i 
petits, tots estem ja esperant la Festa Major.

Ens esperen dies carregats de moltes activi-
tats i moments per compartir amb família i 
amb amics, moments de reunió, de diversió 
i de passar bones estones, però sobretot 
de retrobament amb aquells que aprofiten 
aquests dies per tornar al poble i viure la 
seva festa.

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara, per poder viure i gaudir de tots aquests 
moments, hem preparat un programa ben atapeït amb moltes activitats 
i molta il·lusió, ja que les ganes de tot un poble es noten a l´hora de la 
preparació d´aquesta programació que teniu a les mans. La  col·labo-
ració i implicació d’entitats i associacions que mai fan un pas enrere, 
tot al contrari sempre mirant de fer més i millor, és el que fa que el 
nostre programa pugui comptar amb activitats molt diverses i per a tots 
els gustos i edats. I això bé mereix una felicitació i agraïment per part 
meva i un reconeixement a la seva tasca, ja que aquests dies de tanta 
activitat, l’energia minva i representa un gran esforç fer-se càrrec de 
qualsevol activitat.

Entre joves i petites, 31 seran les pubilles que ens acompanyaran a tots 
els actes i  representaran al poble durant tot l´any. Si voleu seguir la 
festa no us ho penseu més, podeu començar coneixent-les a totes el dia 
del canvi i a partir d´aquí no parar, perquè elles no ho faran i estaran 
als bous, ofrena, paelles, revetlles, bicicletades, exposicions, pintures, 
concursos, gimcanes…

Planers i planeres, ha arribat el moment de descans, de desconnexió, 
de diversió… Ja tenim les festes aquí per gaudir-les al màxim. Canseu-
vos molt tots els dies, viviu cada moment i malbarateu molta alegria i 
felicitat.

BONES FESTES!!!

Judit Lleixà Solà
Regidora de Festes S
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Divendres 30 de juny
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 1 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 i benedicció de vehicles. Lloc: Quatre Carreteres.

00.00 h Disco-Revival CF Santa Bàrbara, amb la millor música dels anys 80, 90 
i actual. Organitza: CF Santa Bàrbara. Lloc: Poliesportiu Municipal.

Diumenge 2 de juliol 
12.30 h Missa.

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 i del Grup de Twirling i dels 
gegants i capgrossos de Santa Bàrbara cap al Poliesportiu Municipal.

 Les pubilles i pubilles infantils del 2016 aniran acompanyades dels seus pares.
 Les pubilles i pubilles infantils del 2017 ho faran dels seus acompanyants.
 A continuació, inici de l’acte:                                               

- Acomiadament de les pubilles del 2016 i proclamació de les pubilles del 2017.
- 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 

la planera absent Marité Llusià Queral.
 Com a cloenda de l’acte, breu actuació a càrrec de la planera absent.
 A l’acaball, desfilada de tota la comitiva cap a la plaça Major.

22.00 h Projecció del recull d’imatges “Festes Majors 1992”, a càrrec de 
Guillermo Gaya i Josep Gorres. Lloc: Plaça Cid i Cid.
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Dijous 6 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.
 Organitza: Regidoria d’Esports. Lloc: Piscines Municipals.

20.00 h Lliurament de premis als participants i guanyadors del:
 X Concurs d’imatge digital. Tema del concurs “Balcons i balconades”.
 Organitza: Infocentre. Lloc: Smartcentre.

Divendres 7 de juliol
19.30 h  II 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 17h a 19h, 

dissabtes d’11h a 13h i de 17h a 19h i diumenges d’11h a 13h).

XV Aniversari de la Penya Taurina
PLANERS PELS BOUS

19.00 h Exhibició de bous salvatges de les ramaderies sevillanes:
 * Nuñez del Cuvillo, Finca el Grullo,“Voladero” núm. 182, 

guarisme 2.
 * Manuel Caro Andrade, Finca Quitapesares,”Zaque” núm. 21, 

guarisme 2.
 A continuació correbous de la Ramaderia d’Hilario Príncep del Lligallo 

del Gànguil.

22.00 h Carretilla embolada.

22.15 h Bous salvatges embolats, 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, XVI Festival Tronat Planer,
 amb “PARTINANDO SHOW 2017” una de les millors festes 

multitudinàries, per a totes les edats, ambientada en la música i 
espectacles dels anys 60, 70, 80, i 90 ‘s.

  Amb l’actuació de Mr Dj. Fernando Garcia i el seu cos de ball The 
Shadows, robots “aletitzats”, gogo’s, i moltes sorpreses més. I tu   

                    t’ho perdràs?
   ENTRADA GRATUÏTA
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A les 21.00 h: Al Restaurant Diego, ja tenim aquí les Festes Majors, obrint boca 
amb el menú Gastronòmic. 
* consultar al Facebook menú gastronòmic. Cal reservar.
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).
A les 22.00 h: Al Restaurant La Llar, PANS & EURO.
A les 23.00 h: Al bar MIKA’S (parc municipal), música amb DJ.
A les 23.00 h: A la Terrassa by Sonia descobreix les noves copes amb la 
degustació de ginebra PUERTO DE INDIAS. DI
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Dissabte 8 de juliol
7.30 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: c/Lleó XIII. NOTA: La participació activa als bous 

capllaçats no es permesa als menors 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 a les oficines de l’Ajuntament).

10.30 h Sortida del manset capllaçat per als aficionats més joves, a càrrec de la 
ramaderia d’Hilario Príncep (Lligallo del Gànguil).

 Lloc de sortida: Plaça Alcalde Cid i Cid.
 NOTA: La participació activa als bous capllaçats no es permesa als 

menors 14 anys.

PREGÓ DE FESTES
19.30 h Arribada a l’Ajuntament del pregoner de la Festa Major 2017, Sr. Ferran 

Bladé Pujol, Director dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres 
de l’Ebre. 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 Grup de Twirling 
acompanyaran la comitiva. Presentació a càrrec de l’alcalde Sr. Alfred 
Blanch Farnós. Pregó de Festes a càrrec del Sr. Ferran Bladé Pujol, Director 
dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre.

NIT DE GALA
21.30 h Sopar Pubilles 2017. Lloc: Parc Municipal. 

23.30 h Ball de Pubilles amb l’orquestra PENSYLVANIA.
 A partir de les 3.00 h Festa Jove. A partir de les 4.00 h Carlos Ivern i 

Cristian Tomás, Dj i productor, creador de temes d’èxit com Vacilón o 
Abogado i resident de la discoteca Twenty de Novelda. Lloc: Poliesportiu 
Municipal. ENTRADA GRATUÏTA



7

PR
O

G
RA

M
A

C
IÓ

 F
ES

TE
S 

M
A

JO
RS

   
   

   
   

SA
N

TA
 B

À
RB

A
RA

 2
01

7

Restaurant Diego: A les 7.00 h: Al restaurant Diego, esmorzar del bou capllaçat. 
INVITACIÓ xupito de la casa.
A les 8.30 h: Al bar MIKA’S (parc municipal), esmorzar del bou capllaçat (s’ha de 
reservar).
A les 8.30 h: Al Restaurant La Llar, esmorzar del bou capllaçat (Bufet lliure). 
A les 21.00 h: Al restaurant Diego sopar Gastronòmic. 
* consultar al Facebook menú. Cal reservar.
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17.
(Jardí obert tots els dies).
A les 23.00 h: A la terrassa del bar MIKA’S (parc municipal), música amb DJ.
A les 23.00 h: A la Terrassa by Sonia demostració de cocteleria amb degustació de 
tònica PREMIUM SCHWEPPES. DI
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Diumenge 9 de juliol
9.00 h  Tirada al plat, s’oferirà esmorzar a tots els assistents i participants.
 Organitza: Societat de Caçadors Sant Gregori. Lloc: Camp de tir.

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.

22.00 h Projecció recull d’imatges “Festes Majors 2002”,
 a càrrec de Guillermo Gaya i Josep Gorres. Lloc: Plaça Cid i Cid.

22.00 h Inscripcions III campionat de futbolí. 
 Organitza: Grup Joventut. Lloc: Poliesportiu municipal.

22.00 h Inscripcions III Competició de jocs electrònics “FIFA 2017”.
 Modalitat: individual i parelles.

22.30 h Inici competició. Plataforma de la competició: Playstation4.
 Organitza. Grup Joventut. Lloc: Poliesportiu Municipal.

22.30 h TOTS SOM SHOW-8, amb representacions teatrals i actuacions musicals, 
a càrrec del Grup Teatral Planer i de la Coral Santa Bàrbara. Lloc: 
Smartcentre.

23.00 h. KARAOKE I DISCO MÒBIL Patrocina: Restaurant Can Llorens i Cafeteria 
Sant Jordi. Lloc: Plaça Cid i Cid.
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A les 12.30 h: A la Terrassa by Sonia, demanat “EL VERMUT DEL IAIO 
FRESQUET”.
A les 21.00 h: Al Restaurant Diego, vine a provar les tapes de proximitat...
* consultar al Facebook menú. Cal reservar.
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).
A les 21.00 h: Al bar-restaurant DTapes, sopar-ball amb el duo CALIBRA.
A les 22.00 h: Al Restaurant  La Llar, SOPAR BALL amb el duo ALMAS GEMELAS. 
Cal reservar.
A les 23.00 h: A la Terrassa by Sonia, vine i gaudeix de les copes amb la col.
laboració de PEPSI.
A les 23.00 h: A la terrassa del bar MIKA’S (parc municipal), música amb DJ. DI
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Dilluns 10 de juliol
11.00 h Pintada de murals al Magatzem Municipal. Organitza: Grup d’Artistes 

Planers.

11.00 h GRAN FESTA DE LA DONA “POSA’T GUAPA”
 Al poliesportiu, trobada de totes les dones participants a la festa.
 Començarem la diada amb tallers variats (maquillatge i disfresses).
 Després a la Terrassa By Sonia, Estrella Damm ens donarà la benvinguda 

amb un refrescant xampú, tot seguit dinar de germanor al restaurant 
DIEGO, en acabar, música i ball amb el Dj Carlos Ivern i com a punt final 
proclamació de la reina per un dia.

 Preu del tiquet: 14 € (venda a les oficines de l’Ajuntament).

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 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.

IX concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara
 Un any més i ja en van quatre de consecutius,  que el ramader de Picassent 

actua a Santa Bàrbara, i com sempre amb moltes ganes de quedar al més 
amunt possible, com ja és habitual amb el ferro de la M Coronada. José 
Vicente es desplaçarà amb un conjunt d’animals renovat però on segur 
que també hi és la més que famosa vaca Maniàtica, se’ns dubte el millor 
animal, guanyadora l’any passat del premi a la millor vaca.
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A les 21.00 h: Al Restaurant Diego, vine a provar les nostres hamburgueses.
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).

18.30 h Ramaderia José Vicente Machancoses de Picassent.

21.30 h Carretó embolat.

22.00 h Bou Embolat. L’embolada anirà a càrrec dels emboladors planers.

XII CURSA ENIGMÀTICA: Feliç any nou xinés
 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 amb disfresses que 
continguin la temàtica xinesa.

DILLUNS 10 JULIOL

Dimarts 11 de juliol
12.30 h Mostra de cuina “Guisats de pollastre i/o conill”, a càrrec de les sòcies 

de l’Associació Dones Planeres. Lloc: Plaça d´Espanya.

16.00 h Final del campionat local de guinyot. Organitza: Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Santa Bàrbara. Col·labora: Ajuntament de Santa Bàrbara i 
“La Caixa”. Lloc: Local de l’Associació.

16.30 h Lliurament de trofeus del XXIV campionat de guinyot femení.
 Organitza: Associació Dones Planeres.
 Patrocina: Gelateria Sant Jordi. Lloc: Local de l’Associació.

18.30 h A la plaça de bous trobada de les pubilles i de la xaranga Lo Perkal, que 
amenitzarà la tarda.

IX concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara
Torna el ramader del territori, aquest any amb alguns animals nous i els més 

importants de la casa per a intentar d’aquesta manera emportar-se el 
concurs del nostre poble. Una de les especialitats de la casa són els bous 
capllaçats i la comissió ha pensat en ell per a repetir l’èxit de l’any passat 
amb el bou capllaçat noctur. 

18.30 h Ramaderia Fernando Mansilla d’Ulldecona. 

21.15 h Sortida amb la xaranga i el camió amb tota la gent fins a la plaça de 
l’Estació. (Durant la rua hi haurà pluja de regals i algunes sorpreses a 
càrrec de l’empresa AGROFUSER).

22.00 h Bou capllaçat. Sortida de la plaça de l’Estació.
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22.30 h TOTS SOM SHOW-8, amb representacions teatrals i actuacions musicals, 
a càrrec del Grup Teatral Planer i de la Coral Santa Bàrbara. Lloc: 
Smartcentre.

00.00 h NIT INFANTIL amb l’orquestra MEDITERRÀNEA.
 De 00.00 h a 01.00 h Els alumnes de 6è de l’Escola Jaume Balmes 

realitzaran un taller on ensenyaran una coreografia a tots els xiquets/es 
que hi vulguin participar.

 A la 01.00 h. Exhibició de la coreografia i seguidament “el ball del 
globus”.

 A partir de les 3.00 h Festa Jove.
 A partir de les 4.00 h Associació de Dj’s Santa Bàrbara. 
 Lloc: Poliesportiu municipal. ENTRADA GRATUÏTA 

A les 21.00 h: Al Restaurant Diego, vine a descobrir el “Lola GASTRO BAR”
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).
A les 23.00 h: A la Terrassa by Sonia “MÚSICA CHILL OUT” per fer una copa amb 
bona companyia.
A les 23.00 h: A la terrassa del Bar MIKA’S (parc municipal), festa GIN TÒNIC 
PUERTO DE INDIAS amb Hibiscus premium. DIMARTS 11 JULIOL

Dimecres 12 de juliol
DIADA INFANTIL

10.30 h Amb les següents activitats:
 *Parc REFRESCANT amb inflables d’aigua (porteu banyador i tovallola).
 *Parc MULTIAVENTURA (ponts tibetans, tir amb arc, jocs d’orientació i 

passejades a cavall).

11.30 h Taller de batucada a càrrec de “BATUKEEM” d’Amposta. 
 Lloc: Poliesportiu Municipal. Organitza: AMPA de l’Escola Jaume Balmes.

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.

IX concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara
 Parlar del cognom Ozcoz és sinònim de bravura, sentit, picant, poder,... 

i aquest any tornarem a veure aquests adjectius a Santa Bàrbara, tornen 
els Germans Ozcoz, una de les ramaderies més importants del panorama 
nacional. Alguns anys sense desplaçar-se al  nostre poble, però sabíem 
que tornaria i aquest any tornarà amb més ganes que mai.
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 18.30 h Ramaderia Hermanos Ozcoz de Zaragoza.
 Al finalitzar la tarda, hi haurà tancament de carretons.

23.00 h Sopar popular del bou estofat, a la plaça Cid i Cid. Elaborat per Carns 
Albesa.

 Preu del tiquet: 2 € (venda a les oficines de l’Ajuntament fins el 
divendres 7 de juliol). Al moment de la compra del tiquet es repartirà el 
cava (1 ampolla cada dos tiquets). 

00.00 h Espectacle “MARIT I MULLER: QUIN MERDER”. Lloc: Plaça Cid i Cid.

A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).
A les 21.00 h: Al Restaurant Diego, menú especial de bou estofat de la Finca.
A les 23.00 h: A la Terrassa by Sonia, gaudeix de la nit dels MOJITOS, prova’ls! 

DIMECRES 12 JULIOL

Dijous 13 de juliol
Gimcana juvenil “Humor amarillo”.

1.00 h Inscripcions per ordre d’arribada (grups de 5 participants a partir 14 anys).
2.00 h Inici competició. Lloc: Pista de ball del Poliesportiu Municipal.

DIADA DE LA PAELLA GROGA
12.00 h Cada colla participant a la Diada de la Paella haurà de vestir la seva 

taula amb el color GROC (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.

IX concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara
 El campió de l’any passat torna per repetir el triomf, 10 anys venint al nostre 

poble sense descans, alguns hem gaudit de moltes tardes de glòria de Vicent 
i dels seus animals, estem ben segurs que tindrem actuacions per al record 
durant molts anys més, perquè Vicent coneix la plaça i sap el que ens agrada. 
Tornem a confiar un any més en aquest magnífic ramader i millor persona.

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.
00.00 h NIT DE BALL, amb l’orquestra BANDA SONORA. Aquesta nit les dues 

parts del ball s’iniciaran amb el ball del mantó (animeu-vos a participar i 
a lluir els vostres mantons).
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 A partir de les 3.00 h Festa Jove. 
 A partir de les 4.00 h Remember Techno amb Richard Kid.  
 Lloc: Poliesportiu municipal. ENTRADA GRATUÏTA

A les 13.30 h: Al Bar MIKA’S (parc municipal). Diada de la paella (s’ha de 
reservar).
A les 13.30 h: Al Restaurant La Llar. Diada de la paella (s’ha de reservar).
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).
A les 21.00 h: 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 23.00 h: A la Terrassa by Sonia, GAUDEIX de la nit.
A les 23.00 h: A la terrassa del bar MIKA’S (parc municipal), música amb DJ. DI
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Divendres 14 de juliol
9.00 h 48è Concurs de tractoristes.
 Lloc: Al costat de la plaça de bous. S’obsequiarà als assistents.

17.00 h Jornada de Paintball.
 *Paintball infantil (de 8 a 13 anys) preu 5€. 
 *Paintball adults (a partir de 14 anys) preu 15€.
 Material inclòs: marcadora, màscara, guants, petos i munició.
 Amb obsequi per a tots els participants. Organitza: Associació de Paintball 

Santa Bàrbara. Lloc: Finca de l’Advocat.

55è 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. Maria Jesús Pla Farnós, metgessa especialista 
en Ginecologia i Obstetricia a l’Hospital Universitari de Bellvitge i 
coordinadora de la Unitat Funcional de Mama de l’HUB-ICO i desfilada 
cap al Poliesportiu Municipal acompanyats per la xaranga Lo Perkal.

 - 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 i Farnós. 
 - Salutació de la metgessa, Sra. Maria Jesús Pla Farnós.
 A continuació, les pubilles lliuraran obsequis als avis assistents.
 Com a cloenda de l’acte, actuació del grup de balladors i balladores 

de Santa Bàrbara acompanyats d’un grup de músics i cantadors.
 Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes i l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara.



13

PR
O

G
RA

M
A

C
IÓ

 F
ES

TE
S 

M
A

JO
RS

   
   

   
   

SA
N

TA
 B

À
RB

A
RA

 2
01

7

III Correbars Planer
 De les 21.00 h i fins les 00.00 h. Lloc d’inici del recorregut: Smartcentre. 

Amenitzarà: Xaranga Xino-Xano.

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 Carlos Ivern i Alba Roso,
 des de Jewels Group. Lloc: Poliesportiu municipal.
 ENTRADA GRATUÏTA

A les 13.00 h: Al restaurant Diego, especial dinar “en Defensa dels bous a les 
Terres de l’Ebre”.
A les 21.00 h: Al restaurant Diego, sopar Gastronòmic.
* consultar al Facebook menú gastronòmic. Cal reservar.
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).
A partir de les 21.00 h: Al Restaurant La Llar, SOPAR A LA FRESCA amb carn a la 
brasa i exhibició de sevillanes.
A les 23.00 h: A la Terrassa by Sonia, demostració de cockteleria amb degustació 
de tònica PREMIUM SCHWEPPES.
A les 23.00 h: A la terrassa del bar MIKA’S (parc municipal), festa varietat de 
MOJITOS i música amb DJ.
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Dissabte 15 de juliol
9.30 h XXIV Exhibició de Cavalleries d’Arrossegament amb Tirasset.
 Organitza: Penya Amics dels Cavalls. Lloc: Terreny annex a la plaça de bous.

10.00 h X PEDALADA POPULAR. Organitza: Unió Ciclista Santa Bàrbara.
 Lloc sortida: pl. Cid i Cid. Lloc arribada: Zona esportiva.

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

IX concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara
 El debutant, donat que els germans Cali no han estat mai al nostre poble 

i estem segurs que es desplaçaran des de Moixent amb tota la il.lusió del 
món. Jove ramaderia formada amb animals de molta qualitat i veterania, 
combinada amb joventut és la clau de moltes tardes de glòria d’aquesta 
jove ramaderia que esperem que tingui un gran debut a la monumental.

18.30 h Ramaderia Hermanos Cali de Moixent (València).

21.30 h Carretó embolat.

22.00 h Bou Embolat de la ramaderia d‘Hilario Príncep de Lligallo del Gànguil. 
L’embolada anirà a càrrec dels emboladors planers.
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A les 21.00 h: Al restaurant Diego, especial sopar Gastronòmic amb sorpresa...
* consultar al Facebook menú. Cal reservar.
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. 
(Jardí obert tots els dies).
A les 23.00 h: A la Terrassa by Sonia, cockteleria actual amb la col.laboració de 
COCA-COLA. 
A les 23.00 h: A la terrassa del bar MIKA’S (parc municipal), música remember 
amb DJ.
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BONES FESTES 2017 A TOTHOM

00.00 h NIT DE BALL, amb l’orquestra
 TAXMAN BAND.
 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 Carlos Ivern i Pau Brul, Dj resident de Pacha La 

Pineda, La Cage (Salou) i Epic Thursdays i promotor de Loop Group. Lloc: 
Poliesportiu municipal.

 ENTRADA GRATUÏTA
 En acabar la festa, sortida cap a la plaça de bous acompanyats per la 

xaranga Lo Perkal.

Diumenge 16 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.
 Organitzat: Societat de Caçadors Sant Gregori. Lloc: Camp de tir.

10.00 h Tobogan aquàtic gegant. Lloc: Plaça de l’Alto.

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

20.00 h 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 Grup de 
Twirling.

23.30 h Ball a la plaça amb el DUO CALIBRA.
 Patrocinen: Els restaurants Can Llorens, DTapes, Arasa i la cafeteria Sant Jordi.
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A les 12.30 h: A la Terrassa by Sonia “Vermut final de Festes”
A les 21.00 h: Al Restaurant Venta de la Punta, prova el nou menú 43570/17. ( 
Jardí obert tots els dies).
A partir de les 21.00 h: Al Restaurant La Llar, plats combinats, tapes, entrepans, 
etc. Hi haurà inflable per als més petits. (S’ha de reservar).
A les 21.00 h: A la Terrassa by Sonia, SOPAR DE TAPEO amb traca FI DE FESTES.
* consultar al Facebook menú. Cal reservar.
A les 23.30 h: A la terrassa del bar MIKA’S (parc municipal), com a cloenda de 
festes TRACA FINAL. DI

UM
EN

GE
 1

6 
JU

LI
O

L

Pubilles i acompanyants 2017

Pubilles infantils i acompanyants 2017

D.L.: T 724-2017
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