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xxviii jornades culturals
ABRIL
DIMARTS, 23
DIADA DE SANT JORDI
10.30 hores: Venda de roses a benefici dels 
projectes 2019 de Mans Unides.
Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid

10.30 hores: Lectures en veu alta, a càrrec 
d’alumnes de 3r 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

15.00 hores: Entrega del XXVIII 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

18.00 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, dels alumnes dels cursos de 
català per a adults, dels cursos d’informàtica i 
del curs de francès, i del taller de memòria.
Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 27
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS

18.00 hores: Inauguració de les XXVIII Jornades 
Culturals. Durant l’acte es lliuraran els premis del 
XXVIII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa 
Bàrbara i s’inaugurarà l’exposició de pintura “La 
muntanya en femení. Som Llibertes” d’Assumpta 
Arasa Altimira, amb textos de Carme Abril Ferré. 
Com a cloenda de l’acte, música a càrrec de 
Sinta Salvadó i Judit Franch.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana 
*L’exposició es podrà visitar fins al dia 19 
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.

xxviii jornades culturals
SANTA BÀRBARA 2019
DIUMENGE, 28

11.00 hores: Taller infantil de Sant Jordi i venda 
de roses dolces i manualitats de l’escola, a càrrec 
de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes.
Lloc: Plaça de davant de la Llar de Jubilats

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

MAIG
DIMECRES, 1
9.30 hores: Romeria amb carruatges i cavalleries a 
càrrec de la Penya Amics dels Cavalls. Recorregut 
fins a la Foia pel camí de Solsó per esmorzar a la 
Foia i visitar les basses.
Lloc de sortida: Plaça de bous

DIVENDRES, 3
19.00 hores: Xerrada sobre les masades i l’origen 
de Masdenverge, a càrrec de Laura Tomàs, 
historiadora i arqueòloga, autora del llibre El 
mas a Masdenverge. El contingut de la xerrada 
ens ajudarà a conèixer qüestions interessants de 
l’origen comú dels nostres dos pobles. Organitzat 
pel Centre d’Estudis Planers.
Lloc: Smartcentre 

DIUMENGE, 5
Ruta guiada per a conèixer diversos aspectes del 
cementeri municipal (història, llocs significatius, 
tombes singulars, fets rellevants que hi tenen 
relació, etc.). Organitzat pel Centre d’Estudis 
Planers.
Llocs de trobada: davant de la Llar de Jubilats, a 
les 10.00 h, o davant mateix del cementeri, a les 
10.15 h

DILLUNS, 6
16.00 hores: Tertúlia VXL (parelles lingüístiques) 
amb la col·laboració del bar-restaurant DTapes. 
Obert a tot el poble.
Lloc: bar-restaurant DTapes



DIJOUS, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI
11.00 hores: Tir i arrossegament de cavalleries 
de local a càrrec de la Penya Amics dels Cavalls.
Lloc: Plaça de bous
11.30 hores: Missa Major en honor a Sant 
Gregori, patró del poble, amb la participació 
de les pubilles del 2018, 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, 10
24.00 hores: Festa Revival Planers pels Bous.
Lloc: Poliesportiu Municipal

DISSABTE, 11
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA

8.00 hores: Bou capllaçat de la ganaderia 
d’Hilario Príncep.
Sortida i arribada: Plaça de bous

17.00 hores: Taller de capgrossos. A 
continuació els capgrossos realitzats desfilaran 
per les cases de les pubilles 2019.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid

18.30 hores: Cantada i ballada de cobles per 
les cases de les pubilles 2019 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 12
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran 
les seues botigues al carrer.

10.00 hores: VI 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 2019 i fer-ne la 
petició als pares. 

19.30 hores: Proclamació oficial de les pubilles 
de l’any 2019 a la manera tradicional. A 
continuació, ballada de jotes i fi de festa. 
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid

DIMARTS, 14
18.00 hores: Ruta literària “Terra d’oliveres”.
Lloc: Plaça de la Rúbia

DIVENDRES, 17
19.00 hores: Activitat al voltant de les 
exposicions complementàries “La muntanya 
en llibertat / Som llibertes”, d’Assumpta Arasa 
Altimira. L’acte sumarà una dinàmica explicació 
de les exposicions i l’espectacle “Versos en 
lila”, amb poesia, música i jotes que arribaran 
a través de diverses veus del poble de les Terres 
de l’Ebre.
Col·laboren: DiLLUMs d’Arts al Forn, Centre 
d’Estudis Planers, Grup de Ball Jota Planera de 
Santa Bàrbara.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana 

DIES 18 I 19
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 18
30è ANIVERSARI DELS GEGANTS BÀRBARA I 
GREGORI
10.00 hores: Tallers geganters, a la plaça Cid i Cid.
11.00 hores: Homenatge als geganters d’aquests 30 
anys.
12.00 hores: Bateig de la nova figura gegantera.
17.00 hores: Plantada de gegants, a la Plaça Cid i Cid.
18.00 hores: Cercavila gegantera per la població.
19.00 hores: Ballada de les colles participatives, a la 
plaça Cid i Cid.


