
Santa Bàrbara
un mar d’oliveres



Santa Bàrbara:
de la terra, un poble



Salutació

Al bell mig de la Plana del Montsià i rodejada de grans 
camps d’oliveres, Santa Bàrbara s’estén suaument entre 
la majestuositat dels nostres dos grans parcs naturals, els 
Ports i el Delta, una porta oberta a la història més recent, 
la tradició i els valors més arrelats de les nostres terres.

Santa Bàrbara és un municipi jove però dinàmic. La nostra 
gent, els planers i les planeres, han mostrat sempre una 
gran capacitat de sacrifici i vitalitat, perquè Santa Bàrbara 
sigui el que és avui dia. Com aquells terrenys erms dels 
nostres avantpassats que van convertir-los en oliveres for-
tes que avui dia segueixen donant els seus fruits.

I aquí, amb aquesta guia, és on volem donar a conèixer 
aquests valors que ens han identificat durant tota la nostra 
història. Les masades d’on va sorgir el poble, les festes i 
tradicions més arrelades o la nostra gastronomia més sa-
borosa, són només un exemple del que aquí us trobareu.

Desitjant que la guia sigui de la vostra utilitat, us donem la 
benvinguda. De ben segur que repetireu.

Benvinguts i benvingudes a Santa Bàrbara, un mar 
d’oliveres.

ajuntament@santabarbara.cat
www.santabarbara.cat



Parc Natural
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Parc natural del Delta del EbreAmposta, Barcelona, Valéncia, AP-7 ->
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Casa RURal
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Aeroports:
Barcelona (El Prat de Llobregat): 176 km
Reus: 90 km
Lleida: 163 km
València (Manises): 181 km
Estació de tren:
L’Aldea- Amposta- Tortosa: 16 km
Tortosa: 14.5 km
Estació de bus:
Tortosa: 14.5 km
Sortides d’autopista:
Amposta - St. Carles de la Ràpita (AP-7): 10 km
Parcs naturals:
Ports de Tortosa - Beseit: 13 km
Delta de l’Ebre: 8 km



Amposta, Barcelona, Valéncia, AP-7 ->

Edita: Ajuntament de Santa Bàrbara · www.santabarbara.cat   ·   informacio@santabarbara.cat
Fotos: Antoni Ollès, Daniel Gil, Centre d’Estudis Planers, Mª Carmen Farnós 

Textes: Museu del Montsià, Consell Comarcal del Montsià, Centre d’Estudis Planers i Ajuntament de Santa Bàrbara
Disseny i Impressió: Impremta Querol, S.L. - D.L.: T-1833-08

EdificiS i inStAl·lAcionS municiPAlS
Punt d’informació juvenil ....................................................  977 719 136 / pij@santabarbara.cat 
Piscines i estadi municipal ..................................................  977 108 966 / ajuntament@santabarbara.cat 
La Plana Ràdio ...................................................................  977 719 220 / laplanaradio@santabarbara.cat 
Serveis socials ....................................................................  977 718 816 / ssocials@santabarbara.cat 
Centre obert “l’Oliveta” .......................................................  977 718 479 / centreobert@santabarbara.cat 
Punt TIC Santa Bàrbara .......................................................  977 717 732 / infocentre@santabarbar.cat 
Biblioteca “José Escudé Albesa” ..........................................  977 719 136 / biblioteca@santabarbara.cat 
Pavelló poliesportiu .............................................................  686 081 843
Llar d’infants “Les Beceroles” .............................................  977 719 781 / llarinfants@santabarbara.cat 
Museu de la Vida a la plana .................................................  977 717 000 / ajuntament@santabarbara.cat 
SErvEiS EducAtiuS
CEIP “Jaume Balmes” ........................................................  977 718 029 / e3003008@xtec.net 
IES “Les Planes” ................................................................  977 719 416 / e30008456@centres.xtec.es 
SErvEiS SAnitAriS
CAP Santa Bàrbara .............................................................  977 718 016
Farmàcia ...........................................................................  977 718 331 
AltrES SErvEiS
Correus ..............................................................................  977 718 043
Taxi ...................................................................................  977 718 793
AllotjAmEnt
Hotel Diego ** ....................................................................  977 718 043 / diego@hoteldiego.com 
Hotel Venta de la Punta ** ..................................................  977 719 095 / ventahotels@hotmail.com
Hostal Arasa .......................................................................  977 719 733 / gerencia@gascartrade.es
RCP Masia Hostal dels Frares ..............................................  615 937 954 / hostaldelsfrares@hotmail.com

Ajuntament de Santa Bàrbara
Plaça Alcalde Cid i Cid, 1
www.santabarbara.cat
informacio@santabarbara.cat

Tlf. 977 71 70 00

Informació 
Mare de Déu de Montserrat, 28
infocentre@santabarbara.cat
Tlf. 977 71 77 32

Diada de Sant Antoni ....................................................................  16 de gener
Jornades culturals .........................................................................  Abril- Maig
Sant Gregori .................................................................................  9 de maig
Jornades esportives .......................................................................  segona quinzena de juny
Festes Majors ...............................................................................  inici primer cap de setmana de juliol
Diada Nacional de Catalunya .........................................................  11 de setembre
Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç .....................................  penúltim cap de setmana novembre
Jornades gastronòmiques cuina oli d’oliva .......................................  novembre
Festa de Santa Bàrbara .................................................................  4 de desembre
Jornades nadalenques ...................................................................  Desembre- Gener

Informació

Calendari de festivitats



Tot i el testimoni de vestigis prehis-
tòrics, la formació de Santa Bàrbara 
va lligada a la colonització de les ter-
res ermes del terme de Tortosa, que 
un cop passades les primeres dèca-
des del segle XVIII van fer famílies 
provinents, principalment, d’aquesta 
ciutat.

Aquests primers habitants van trans-
formar els terrenys erms de les Pla-
nes de la Galera (com es coneixia 
aleshores) en camps d’oliveres, pas-
sant a denominar aquelles terres com 
les Planes de Santa Bàrbara (d’aquí 
el gentilici de planers i planeres), un 
cop es va construir una capella en el 
seu honor. Les perspectives econòmi-
ques van provocar un augment de po-
blació a finals del segle XVIII, iniciant 
la lluita cap a la independència del 
poble, que s’aconseguí finalment el 
dia 9 de maig de 1828, dia de Sant 
Gregori, patró de Santa Bàrbara.

Des d’aleshores Santa Bàrbara no 
ha parat de créixer. Amb poc més 
de 4.000 habitants, s’ha consolidat 
com un municipi actiu i atractiu, un 
referent de la plana interior de la co-
marca del Montsià que mira al futur 
sense oblidar les seves arrels. 

Santa Bàrbara,
les arrels d’un poble

Molí de Vallés

Masada de Pepet



Masada de l’Alto



Tot i ser un poble relativament jove, a Santa Bàrbara es poden visitar indrets únics i característics, 
llegat dels primers colonitzadors que van transformar el paisatge i van establir les primeres construc-
cions.

Donem una volteta per...
• Les masades
La història de Santa Bàrbara va lligada a la colonització de la plana i a la construcció de grans masa-
des que des del segle XVIII, van ocupar gran part del territori planer. Al segle XIX, la situació aïllada 
d’aquests masos i la intensitat de les guerres carlines a aquestes terres, van esdevenir en uns trets 
constructius únics i característics. En destaquem:
- Masada de Martí - Museu de la vida a la plana (direcció Ulldecona)
- Àrea interpretativa del Molí de Vallès (direcció Mas de Barberans)
- Masada de Gironet (hotel rural en construcció, direcció Tortosa)

Santa Bàrbara,
un mar d’història

Àrea interpretativa del molí del vallèsmasada de Gironet



Edifici de l’Ajuntament a principis del s.XX Església interior

Església exterior

• Les cooperatives de producció d’oli
T’has preguntat algun cop quin és el procés que transforma les 
olives en oli? A les cooperatives de Santa Bàrbara hi trobaràs la 
resposta, amb visites guiades, demostracions, tast d’olis i la pos-
sibilitat d’adquirir el nostre més preuat tresor a les seves agroboti-
gues. Ens podràs trobar a:

Cooperativa Agrícola Sant Gregori 
C/ Diputació
977 718 136
http://dopbaixebremontsia.com
coopsantgregori@gmail.com
Agrícola del Camp Santa Bàrbara
Pg. Escoles, 71
977 718 069
http://www.grusco.cat 
grusco@grusco.net

• Altres edificis i espais singulars
Són dignes de visitar també per la seva història i la seva transcen-
dència:
- Església de Santa Bàrbara, construïda a principis del s. XX i reha-
bilitada recentment on hi destaca el seu modern retaule.
- Edifici de l’Ajuntament de principis del s. XX
- Parc municipal de Santa Bàrbara



Santa Bàrbara,
un mar de contrastos
Per la seva situació, al bell mig de la plana del Montsià i rodejada dels dos grans espais d’interès natu-
ral del territori, els Ports i el Delta de l’Ebre, així com les serres interiors del Montsià i Godall, l’entorn 
de Santa Bàrbara és la mostra d’un paisatge viu, del pas de la història i del treball dels avantpassats 
que van transformar un territori erm en una combinació de formes, aromes i colors. 

Fem una passejaDa...
• La Via Augusta
La Via Augusta és un antic traçat que unia Roma amb Cadis, una de les moltes vies de l’imperi romà 
que facilitava la seva organització territorial aprofitant vies naturals i antics camins. Al seu pas per la 
comarca del Montsià, passa pels termes d’Ulldecona, Godall, la Galera i Santa Bàrbara, un dels punts 
on millor es pot resseguir en extensió l’antiga via enmig del paisatge natural i humà típic de l’interior 
de la comarca del Montsià: barrancs, planes, serres, lligallos, construccions de pedra en sec, oliveres, 
poblacions rurals i edificis singulars, principals punts d’interès. I potser t’emportes alguns espàrrecs 
silvestres... 

Termes municipals .....Santa Bàrbara,
 La Galera, Godall,
 Ulldecona
Temàtica  ..................Esport/natura
Mitjà ........................Bicicleta
Dificultat ..................Baixa
Distància ..................18 km
Senyalització .............Senyalitzada
Durada: ....................2 hores
Inici/ finalització: .......barranc de Lledó/
 riu Sénia

ruta vía Augusta

Més informació:
www.montsia.altanet.org/descobreix_el_montsia/itineraris/



El mar d’oliveres

• De la plana al riu
Pel camí de Mianes, la ruta dels antics pagesos que anaven a treballar a la ribera, gaudiràs d’un pai-
satge únic, de la transició de la plana amb els seus camps d’oliveres, l’aroma dels cítrics i les casetes 
i masies cap a l’entorn riberenc de la vora del riu Ebre a la cruïlla del Montsià i Baix Ebre, dels primers 
camps arrossaires, de la vegetació de ribera, de la tranquil·litat d’un entorn privilegiat.

Termes municipals .....Santa Bàrbara, Tortosa, Amposta
Temàtica  ..................Esport/natura
Mitjà ........................Bicicleta
Dificultat  .................Baixa
Distància ..................7 km
Senyalització .............Senyalitzada
Durada: ....................1 hora
Inici/ finalització:  ......Camí de Mianes/
 Torre de la Carrova



Santa Bàrbara,
un mar de cultura
I és que l’activitat a Santa Bàrbara no s’atura durant tot l’any, oferint un gran ventall de possibilitats 
culturals, amb música en directe, dansa, teatre, jornades, conferències, tallers,... l’esforç de totes les 
entitats socials, culturals i esportives locals fan de Santa Bàrbara un aparador cultural de primera fila.

visitem...

• Museu de la vida a la plana 

- Espai d’interpretació: en aquesta sala s’hi pot veure l’evolució de Santa Bàrbara des dels seus 
orígens fins l’actualitat. Un pas per la història, els oficis, el conreu de l’olivera i els nous cultius, la 
producció oleícola com a motor del municipi, els estris i utillatges,... una passejada per la història. 

- col·lecció d’història natural “josep Antoni valls”: una important mostra de paleontologia i mineralo-
gia cedida per aquest insigne planer, on s’hi poden contemplar peces d’un valor incalculable. 
A més, el museu també disposa d’una àmplia sala múltiple, una agrobotiga i oficina de turisme. 

museu de la vida a la Plana



col·lecció d’història natural “josep Antoni valls”

Escola de música “Els flarets”

participem...

• Jornades culturals
La segona quinzena d’abril i la 
primera de maig, Santa Bàrba-
ra celebra la primavera cultu-
ral, un ventall de possibilitats 
amplíssim, amb música, tea-
tre, literatura, dansa,... qui es 
queda a casa amb tanta acti-
vitat?

• Jornades esportives
Al mes de juny, Santa Bàrba-
ra es vesteix d’esport per par-
ticipar en una oferta única 
d’activitats esportives: futbol 
sala, pàdel, tennis, frontó, bàs-
quet, natació, ciclisme, ... les 
magnífiques instal·lacions es-
portives s’omplen d’esportistes 
que fan suar la camiseta en els 
primers dies d’estiu.

• Activitats juvenils
Durant tot l’any el Grup Jo-
ventut s’encarrega a organitzar 
activitats per a tots els infants 
i joves de la població, amb la 
voluntat de tenir una joventut 
dinàmica, participativa i ober-
ta a tots els qui hi vulguin for-
mar part, tant de casa com de 
fora. 



Santa Bàrbara,
un mar de diversió
Santa Bàrbara és un municipi on es respira vitalitat. La seva gran 
dotació en equipaments i serveis de lleure garanteixen diversió i 
entreteniment sense parar. Les instal·lacions esportives de Santa 
Bàrbara concentren la majoria de l’oferta lúdica i d’oci per xalar 
sense parar.

Què poDem Fer?

• Fem esport!
Destaquen les grans instal·lacions esportives presents al municipi, 
amb un camp de futbol i un de mini futbol de gespa artificial, un 
camp de terra, una pista poliesportiva coberta, un frontó, dues pis-
tes de tennis i tres pistes de pàdel. També el pavelló poliesportiu, 
un equipament amb més de mil metres quadrats per la pràctica 
esportiva, i el seu gimnàs annex. Si t’agrada l’esport, t’agradarà 
Santa Bàrbara.
Més informació: 
Tennis La Plana - http://www.tennislaplana.com/
El Gimnàs Santa Bàrbara: http://elgimnas.blogspot.com/

• Ens refresquem?
Com un oasi enmig de la plana, les piscines municipals esdevenen 
un dels principals atractius de Santa Bàrbara. Amb una piscina es-
portiva i una altra de lleure són l’espai ideal per gaudir del calorós 
clima a l’estiu sense les aglomeracions de les zones costaneres. 

• Fem un descans?
I què millor que un merescut descans desprès de l’activitat? A la 
zona de lleure de les instal·lacions esportives, es pot passar una 
estona a l’ombra, gaudir d’una bona rostida a les zones habilitades 
o xerrar amb la família i els amics durant els dies d’estiu.



Pavelló poliesportiu

instal·lacions esportives municipals

Estadi municipal

Piscina. vista general



Santa Bàrbara,
un mar de festa
La festa és l’ànima de Santa Bàrbara, diversió constant durant els dies de celebració de les principals 
festivitats del municipi. 

per xalar sense parar!
• Sant Antoni, la primera de l’any (17 de gener)
Una festa de gran tradició arreu de Catalunya i que també es viu amb molta intensitat a Santa Bàr-
bara. El diumenge posterior al 17 de gener, el poble celebra la festa amb la tradicional benedicció 
dels animals, el repartiment de panoli a càrrec de les pubilles, la romeria de carros, i la nit amb els 
cremallers i la ballada de jotes tradicionals.

Petició tradicional de les pubilles

festa de Sant Gregori



festes majors. correbous a la plaça

• Ens vestim de tradició per Sant Gregori (9 de maig)
La festa més tradicional de Santa Bàrbara es celebra el dia 9 de maig, en honor al patró Sant Gregori. 
T’agradarà veure:
- La petició tradicional de les pubilles.
- La romeria dels carros pels carrers del poble.
- El mercat tradicional i els tallers de creació de productes d’abans.
- El ball de jota de Santa Bàrbara.
- El tast dels productes típics com el panoli o els pastissets.
- Cantada de cobles.
- Representació de llegendes i històries de Santa Bàrbara. 

• És festa major! (segona setmana de juliol)
El segon cap de setmana de juliol comença la festa gran de Santa Bàrbara, deu dies de gresca sense 
parar. Hi destaquem:
 - Correbous: tradició arrelada a les Terres de l’Ebre i amb un gran seguiment a Santa Bàrbara, es-
sent el primer municipi en declarar-lo com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Tardes de 
bous, bous capllaçats, embolats, vaquetes, exhibicions, concursos,... per als amants de la festa més 
autèntica de les nostres terres!
- Àpats populars: què seria de la festa sense compartir un bon àpat amb els teus? Paella, bou estofat, 
esmorzars,... no et quedaràs amb gana!
- Nits de festa: el ball, la gresca dels joves, la cursa enigmàtica, música en directe,... fins que el cos 
aguanti!



Santa Bàrbara,
un mar de tradició
La tradició de Santa Bàrbara al llarg dels anys té un denominador comú: el conreu de l’olivera i la 
producció d’oli, que han estat la base de l’economia local i la raó del creixement del poble. 

la traDició segueix ben viva a:
• Les cooperatives de producció d’oli
Ningú discuteix la qualitat de l’oli d’oliva que es produeix a Santa Bàrbara, les seves diferents va-
rietats, amb D.O.P. Baix Ebre-Montsià i un renom contrastat. La seva elaboració combina les noves 
tècniques productives amb les formes tradicionals d’extracció, fet que li dóna al producte una qualitat 
excel·lent. 

Coop. St. Gregori- Diputació, 4 - /www.acomont.com/nova/ 
Montebre, SCCL- Pg. Escoles, 71 - http://www.montebre.cat

Agrobotiga

fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç



ruta etnogràfica

demostració de plega d’olives

• La Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç
(penúltim cap de setmana de novembre)
Aquesta fira s’ha convertit en l’aparador principal de l’oli d’oliva de 
Santa Bàrbara. Una mostra anual dels millors olis amb degustació de 
les millors varietats i on es recupera l’essència més viva de la tradició 
del nostre poble. I l’entrada és gratuïta!
- Més de seixanta expositors
- Concursos d’all-i-oli, suc de mandarina, pelar patates, llançament 
d’aixada,...
- Demostracions de preparació de terreny i plega d’olives tradicional
- Passejades amb carros i rutes etnogràfiques
- Tallers, xerrades, conferències,...
- Esmorzars, degustacions, mostres gastronòmiques,... 
Més informació:
Festa Catalunya- http://www.festacatalunya.cat/
Fires de Catalunya- http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/fires/calendari/

• Ruta de l’oli i l’olivera per la comarca 
del Montsià
La Ruta de l’Oli i l’Olivera per la co-
marca del Montsià uneix cinc munici-
pis, des de la Plana del Montsià fins al 
Parc Natural dels Ports, on cada poble 
et mostrarà vincles lligats al món de 
l’olivera i l’oli: Santa Bàrbara, la Ga-
lera, Godall, Ulldecona i la Sénia. A 
Santa Bàrbara podràs descobrir gran 
part dels secrets del nostre or líquid, 
passejant pels camps d’oliveres, obser-
vant la transformació a les cooperati-
ves, visitant el Museu de la vida a la 
plana o gaudint de les excel·lències de 
l’oli d’oliva als diferents restaurants del 
municipi .
Més informació:
http://www.montsia.altanet.org/descobreix_
el_montsia/itineraris/



jornades Gastrònomiques

Santa Bàrbara és reconeguda per tot arreu per la seva gastronomia, per la varietat i qualitat dels seus 
productes i per la seva restauració. La seva cuina combina els sabors del mar i de la muntanya, de les 
millors carns i una variada i excel·lent varietat de peix i marisc, gràcies a la seva posició en el territori 
que li permet oferir una cuina rica i diversificada, amb les principals excel·lències gastronòmiques de 
les Terres de l’Ebre.

per menjar bé
 • Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva (novembre)
Durant el mes de novembre i als diferents restaurants del municipi, es pot degustar la bona cuina del 
territori i les elaboracions més exquisides, regades sempre amb oli d’oliva que elaboren les coopera-
tives locals. Durant aquestes jornades es pot fer un tast de la nostra rica i elaborada cuina, perquè a 
Santa Bàrbara ens agrada menjar bé.
Restaurants que col·laboren a les jornades:
- Arasa 977 719 733- www.gascartrade.es- gerencia@gascartrade.es
- l’Aveall 688 278 887- andreucaballe@gmail.com
- can llorens 977 719 066
- com tu 977 718 126- www.restaurantcomtu.com- restaurantcomtu@gmail.com
- diego 977 719 017- www.hotelrestaurantdiego.com- diego@hoteldiego.com  
- la llar 977 718 955
- venta la Punta 977 719 045-www.ventadelapunta.com/ventahotels@hotmail.com 

• Els sabors de la terra
I si voleu emportar-vos el gust de Santa Bàrbara a casa vostra: 
- L’oli d’oliva, el nostre patrimoni.
- Les olives dels nostres camps. 
- Els cítrics de la terra, taronges i mandarines.
- Espàrrecs silvestres per fer una bona truita.
- Les “baldanes”, d’arròs, de ceba, de carn,... les més bones!
- La rebosteria: panoli, coquetes de sagí, pastissets, cocs,... per als més “llepols”.

Ho podeu trobar tot als comerços i botigues del nostre poble. 

Santa Bàrbara,
un mar de gustos



Pastissets flors de carbasseratruita d’espàrrecs

olives  trencades










