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xxx jornades culturals
ABRIL
DIVENDRES, 22 D’ABRIL
REVETLLA DE SANT JORDI
10 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. A 
continuació, teatre infantil sobre la Llegenda de 
Sant Jordi.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

15.30 hores: Entrega del XXXI Premi Literari 
Rogelio Farnós.
L’AFA de l’Escola Jaume Balmes oferirà les 
manualitats de Sant Jordi fetes pels alumnes de 
l’escola i roses dolces 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, del taller 
de memòria, dels alumnes dels cursos de català 
per a adults, dels cursos d’informàtica, del curs de 
francès i de les converses d’anglès. 
Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI
10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 
2022 de Mans Unides.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

19 hores:
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXX Jornades Culturals i 
presentació de l’himne “La Plana”, l’himne oficial 
de Santa Bàrbara. Tot seguit, concert de l’Escola de 
Música Germans Arasa “Els Flarets” i la Banda de 
Música de la Unió Musical Jaume Balmes.
Per finalitzar l’acte, interpretaran l’himne, 
juntament amb la Coral Santa Bàrbara.
Lloc: Smartcentre

DIUMENGE, 24 D’ABRIL
12 hores: “Contes estrellats”, activitat dins 
d’un planetari inflable, a càrrec de Bocafoscant 
Associació.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

xxx jornades culturals
SANTA BÀRBARA 2022
14 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de 
germanor i ball amb música en viu. 
Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies

DIMARTS, 26 D’ABRIL 
18 hores: Tertúlia-xerrada amb Joan Roca Navarro, 
autor del llibre “Melodia d’una absència”.
Lloc: Smartcentre

DIMECRES, 27 D’ABRIL
18.30 hores: Taller de Soundpainting, organitzat 
per la UMJB. S’experimentarà en primera persona 
la creació artística a través de la improvisació, un 
llenguatge internacional i multidisciplinari de signes 
per la composició en viu. Es potenciaran els recursos 
que té la veu i el cos.
Lloc: Escola de Música Germans Arasa “Els Flarets”

DIJOUS, 28 D’ABRIL
19 hores: Taller de fabricació d’un instrument de 
vent fusta, organitzat per la UMJB. Es descobriran 
tots els secrets per a la fabricació d’un clarinet, els 
seus orígens i materials.
Lloc: Escola de Música Germans Arasa “Els Flarets”

DIVENDRES, 29 D’ABRIL
16 hores: Festa de la primavera de la Llar d’Infants 
les Beceroles.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles

DISSABTE, 30 D’ABRIL
11.30 hores: Espectacle “Mans en l’aire això és una 
festa”, un espectacle ple de danses per a tota la 
família, a càrrec de Jordi Girald, organitzat per l’AFA 
de l’Escola Jaume Balmes. En finalitzar, hi haurà 
vermut.
Lloc: parc de la Independència

19 hores: Lliurament dels premis del XXXI Concurs 
Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
A continuació, “Deix”, un espectacle de rapsòdia, 
música en directe i cant adreçat a tot tipus de públic 
creat a partir del poemari de Valer Gisbert.
Lloc: Smartcentre



pel COMEBE i el Museu de les Terres de l’Ebre 
amb motiu dels 80 anys de la Batalla de l’Ebre i 
del comiat de les Brigades Internacionals, a càrrec 
d’Àlex Farnós Bel, director-gerent del Museu de les 
Terres de l’Ebre. Tot seguit, breu explicació de les 
brigades internacionals a l’Ebre i la relació amb 
Santa Bàrbara, a càrrec de Màrius Pont, president 
del Centre d’Estudis Planers.
A continuació, presentació del llibre “Guerrillers i 
bandolers als Ports de Tortosa-Beseit”, a càrrec del 
seu autor Ferran Grau Verge.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

DIUMENGE, 15 DE MAIG
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
12 hores: Visita teatralitzada al Museu de la Vida a 
la Plana. Tot seguit, xerrada “Aigües i aqüifers del 
Montsià”, a càrrec del geòleg Alvaro Arasa Tuliesa.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

18 hores: “Recontes”, espectacle de titelles amb 
cançons infantils, a càrrec de la companyia La 
Pantomina. Lloc: parc Municipal 1 d’Octubre

DISSABTE, 21 DE MAIG
18 hores: Presentació de l’associació libèl·lules 
dels estels Terres de l’Ebre.
Lloc: parc Municipal 1 d’Octubre

DIUMENGE, 22 DE MAIG
9.30 hores: ITINERARIS DELS ORÍGENS: LES 
COVES DELS GLEVES. Ruta comentada fins als 
confins del nostre terme per a conèixer la zona de 
Mianes i les balmes on es creu que tenien un dels 
seus amagatalls els Gleves, llegendaris bandolers 
dels segle XIX, en els anys fundacionals de la nostra 
població. Ruta organitzada pel Centre d’Estudis 
Planers.
Lloc de trobada: plaça de l’Estació (el primer grup 
expedicionari sortirà a les 9.30 h). Hi haurà diverses 
possibilitats de desplaçament, que es concretaran 
en els dies anteriors a l’itinerari.

* Per assistir als actes, és obligatori complir amb les 
mesures de seguretat del moment, marcades per les 
autoritats sanitàries.

* L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar 
o suprimir qualsevol activitat.

MAIG
DIUMENGE, 1 DE MAIG
9 hores: Romeria amb carruatges i cavalleries a 
càrrec de la Penya Amics dels Cavalls. Recorregut 
fins a la Fira de la Terrissa de la Galera per esmorzar 
i visitar la fira.
Lloc de sortida: parc de la Independència

DIJOUS, 5 DE MAIG
19 hores: Recital de percussió organitzat per 
la UMJB. No et perdis l’oportunitat d’escoltar 
en directe un dels joves promesa de la nostra 
entitat. El percussionista Jordi Cid Martí ens 
oferirà un programa de repertori molt variat, on 
també compartirà amb el públic els enigmes de la 
percussió.
Lloc: Escola de Música Germans Arasa “Els Flarets”

DIES 6, 7, 8 I 9 DE MAIG
ARRELS PLANERES. FESTIVITAT DE SANT GREGORI 
*Veure programa d’activitats

DIMARTS, 10 DE MAIG 
18 hores: Presentació del llibre “Bajo el signo del 
Lobo” a càrrec del seu autor Àngel Martí, amb 
l’acompanyament musical del guitarrista Enric 
Franch. Lloc: Smartcentre

DIJOUS, 12 DE MAIG 
17 hores: Laboratori de lectura “El rebost del cau: 
lectura en família”. Activitat per a famílies en 
xiquets i xiquetes de 3 a 10 anys. Cal fer inscripció 
prèvia a l’Smartcentre. Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 14 DE MAIG
12 hores: Acte solidari en benefici de la investigació 
del càncer infantil: Presentació del llibre “Sobreviure 
a la vida” de Jaume Martín, presentació del projecte 
“1.000 i una Nineka, ni un nen amb càncer” i del 
llibre “El armario de nineka” de María Rascón, el 
llibre que mai hauria volgut escriure.
Intervindrà la doctora Àngela Moreno, oncòloga 
especialista en càncer de pulmó a l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa. Lloc: Smartcentre

19 hores: Inauguració de l’exposició “L’Ebre, darrer 
escenari de les Brigades Internacionals”, produïda 


