XXI Jornades Culturals
Santa Bàrbara 2012
ABRIL

Del 18 al 20 d’abril, durant tot el dia, Jornades
Culturals de l’Escola Jaume Balmes.
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INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
19 h
Inauguració de les XXI Jornades
Culturals i inauguració de l’exposició de
Miguel García Lisón. L’exposició es podrà
visitar fins a l’11 de maig, al centre cultural, en
horari de dilluns a divendres de 11 a 14 hores
i de 16 a 20 hores. A continuació, lliurament
dels premis del XXI Concurs Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara. Per finalitzar, actuació
del Grup de Cambra de l’Escola de Música
Germans Arasa Els Flarets, interpretant peces
d’estil clàssic i jazz. Lloc: Centre cultural
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DIADA DE SANT JORDI
Del 23 d’abril al 4 de maig, Exposició Un reporter
belga visita les planes, a l’IES les Planes de
Santa Bàrbara.
També, el dia 23 d’abril, es realitzarà l’activitat
de dinamització de la lectura a la biblioteca
de l’IES les Planes.
10 h
Venda de roses a benefici dels
projectes 2012 de Mans Unides. Lloc: Plaça
de l’Alcalde Cid i Cid Organitza: Mans Unides
Col·labora: Ajuntament de Santa Bàrbara
11.30 h Lectures en veu alta, a càrrec
d’alumnes de 2n de batxillerat de l’IES
les Planes. Entre les lectures hi haurà les
participants i la guanyadora a les Terres de
l’Ebre del premi Sambori de narrativa en
català, organitzat per Òmnium Cultural.
També hi haurà venda de llibres, a càrrec
d’Infoplana i l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Lloc: Davant del centre cultural Col·labora:
IES les Planes
16 h
Entrega del XXI Premi Literari Rogelio
Farnós. Lloc: Centre Cultural Organitza:
Escola Jaume Balmes Col·labora: Ajuntament
de Santa Bàrbara
18 h
Conte i taller infantil. Vine a descobrir
la història de l’oliveta planera i fes la teva rosa
de Sant Jordi. Preu: 3 euros. Lloc: Museu de la

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA

Vida a la Plana
20 h
Inauguració de l’exposició de pintura
Somnis i colors. A continuació, xerrada a
càrrec de l’autora de l’exposició Elena Solé.
L’exposició es podrà visitar fins a l’1 de maig
en horari de dimarts a dissabtes d’11 a 13
hores i de 17 a 19 hores i els diumenges d’11 a
13 hores.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana
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19.30 h Audició de saxo i flauta travessera.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
21 h
Xerrada Els infants i internet, a càrrec
de Mercè Fort Rodríguez.
Lloc: Escola Jaume Balmes
Organitza: APA de l’Escola Jaume Balmes
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19 h
Audició d’instruments de vent metall.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
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16 h
Festa de la primavera de la Llar
d’Infants les Beceroles. Els pares i mares
participaran en els guarniments de la
primavera.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles
18 h
Xerrada-Taller Com es fa un article
d’opinió, a càrrec d’Ignasi Revés.
Lloc: Biblioteca José Escudé
Col·labora: Club de lectura
18 h
Audició de percussió.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
19 h
Audició i presentació de l’arpa, a
càrrec de Teresa Espuny.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
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9h
Sortida a Vall-de-Roures i Horta de
Sant Joan. Al matí visita lliure per Vall-deRoures, on es podrà fer un recorregut pel
casc històric visitant els carrers, places i
porxos medievals, l’església de Santa Maria
la Mayor, el castell i l’edifici de l’ajuntament

d’estil renaixentista, També es podrà visitar
la llibreria Serret que és un referent cultural i
literari, fins i tot a les Terres de l’Ebre i assistir
a la 3a trobada de gènere negre al Matarranya.
A la tarda, visita al centre Picasso d’Horta de
Sant Joan.
Les persones que hi
vulguin anar s’han d’apuntar a les oficines de
l’Ajuntament.
Places limitades. Preu: 10 € (Inclou el viatge
i la visita al centre Picasso) Lloc de sortida:
Centre cultural
Inscripcions: fins al 25 d’abril a les oficines de
l’Ajuntament
11 h
Tallers infantils a càrrec del Grup
Joventut. Lloc: Centre Obert l’Oliveta
12 h
Audició de clarinet, oboè i piano. Lloc:
Centre Musical Els Flarets Organitza: Unió
Musical Jaume Balmes
20 h
Presentació del llibre La Metgessa
de Barcelona, a càrrec del seu autor David
Martí, reconegut per l’èxit de la seva primera
novel·la Les Bruixes d’Arnes. Lloc: Museu de la
Vida a la Plana

Diumenge, 29

10.30 h Ruta històrico etnològica. Recorregut
per la línia defensiva de la costa d’Alcanar
construïda durant la darrera guerra civil,
amb visites a un niu de metralladores, un
campament militar i un búnquer de bateries
antiaèries. Punt de trobada: Centre Cultural
Organitza: Centre d’Estudis Planers
14 h
Diada social de Sant Jordi. Dinar
de germanor i ball amb el Trio Iberia.
S’obsequiarà amb una rosa de Sant Jordi.
Lloc: Llar de jubilats. Només socis i sòcies
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
19 h
Concert de Jornades Culturals de la
Banda Unió Musical Jaume Balmes i la Banda
Jove de l’Escola de Música Germans Arasa Els
Flarets. Lloc: Centre cultural Organitza: Unió
Musical Jaume Balmes
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18.30 h Comentaris del llibre L’Espiera, a
càrrec de la seua autora Francesca Aliern.
Lloc: Biblioteca José Escudé
Col·labora: Club de lectura

MAIG
De l’1 al 18 de maig, exposició: 100 anys d’en
Massagran, a la Biblioteca
José Escudé Albesa. Horari: de dilluns a
divendres de 17 a 20 hores.
Durant la primera quinzena de maig,
s’entregaran els premis del concurs de dibuix
dirigit als alumnes de batxillerat i ESO de
l’IES les Planes i als alumnes de tercer cicle
de primària de l’Escola Jaume Balmes, que té
com a temàtica Castillos de Aragón.
Organitza: Associació Aragonesa Planera

15 h
Marató d’imatges de moments
històrics a Santa Bàrbara, de Guillermo Gaya.
15 h: 175è aniversari de la Independència de
Santa Bàrbara.
16 h: Pavimentació dels carrers a Santa
Bàrbara i 1a pedra de la llar de jubilats.
17 h: Plantada d’arbres al poliesportiu,
inauguració de les piscines municipals i 1a
exposició de les mestresses de casa.
18 h: Record Guinness de duros a Santa
Bàrbara, bateig dels gegants Bàrbara i Gregori,
Sant Valentí 1993 als jubilats i visita del bisbe
Sistach l’any 1993.
19 h: Bous 2000-2011.

espelma, carburero (es pot portar com a
reserva una llanterna, però només es podrà
usar en cas de necessitat). Si es vol, es pot
portar el fanal confeccionat al taller de les 20
hores.
- Un senyal de dol: mantellina, braçalet,
mocador negre, etc. (les persones participants
poden anar vestides de pagès/a).
El recorregut s’ha de fer amb un màxim de
seriositat i respecte. Es recomana no portarhi infants.
Organitza: Centre d’Estudis Planers
Col·laboració: Grup Teatral Planer i Coral Santa
Bàrbara
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24 h
Festa Revival. Entrada gratuïta.
Lloc: Poliesportiu municipal
Organitza: Penya Planers pels Bous

10 h
Romeria amb carruatges i cavalleries.
Recorregut pel terme municipal.
Dinar de germanor.
Organitza: Penya Amics dels Cavalls
Lloc de concentració: Magatzem municipal
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20 h
Inauguració de l’exposició Els
sabers de les dones del Montsià: els sabers
relacionats amb la cura de la salut. Exposició
produïda pel Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del
Montsià.
L’exposició es podrà visitar el dissabte 5 de
maig, de les 17 a les 20 hores i el diumenge 6
de maig de les 11 a les 13 hores.
Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
Organitza: Dones Planeres
22 h
Presentació de l’anuari gastronòmic
de surtdecasa.cat i moltes sorpreses.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana
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12 h
Visita guiada al Museu de la Vida a
la Plana i inauguració de l’exposició del Riu
Sénia. L’exposició es podrà visitar fins al 13 de
maig en horari de dimarts a dissabtes d’11 a
13 hores i 17 a 19 hores i els diumenges d’11 a
13 hores.
15 h
Visita guiada al Museu de la Vida a la
Plana i, a continuació, passejada en carro pel
municipi.
Col·labora: Penya Amics del Cavalls
16 h
Tallers infantils: treballs manuals,
pintura, figures, modelatge de fang, etc.
Lloc: Escola Jaume Balmes
Organitza: APA de l’Escola Jaume Balmes
17 h
Visita guiada al Museu de la Vida a la
Plana i, a continuació, passejada en carro pel
municipi.
Col·labora: Penya Amics del Cavalls
18 h
Demostració - elaboració de crema de
Calèndula (Pet de Frare).
Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
Organitza: Dones Planeres
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11 h
Demostració - elaboració de crema de
Calèndula (Pet de Frare).
Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
Organitza: Dones Planeres

FESTIVITAT DE SANT GREGORI
11.30 h Missa cantada per la Coral Santa
Bàrbara en honor a Sant Gregori, patró del
poble. Amb la participació de les pubilles del
2011, 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.
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19 h
Presentació del llibre de contes àrabs
de Nassira El Hadri El-Yousfi.
Lloc: Biblioteca José Escudé
Col·labora: Òmnium Cultural
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el cap de setmana, la Unió de
Comerciants instal·larà les seues botigues al
carrer.
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18.30 h Inauguració de la festa a càrrec de
l’alcalde, Jordi Boronat i de la regidora de
Festes, Judit Lleixà.
Presentació de totes les entitats participants a
la festa per explicar les activitats que duran a
terme durant el cap de setmana.
A continuació, cantada de cobles per les cases de
les pubilles 2012.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid
20 h
Taller de confecció de fanalets a l’estil
d’abans, que s’aprofitaran per a l’itinerari de
la nit.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid
21 h
Sopar de germanor. L’Ajuntament
posarà les taules i cadires i la gent del poble
s’haurà de portar el menjar.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid
22.30 h Itinerari Història negra de Santa
Bàrbara per l’antic camí del cementeri.
L’activitat pretén recrear mitjançant set
representacions breus al llarg de l’antic camí
del cementeri algunes de les narracions de
la crònica negra del poble que s’han anat
transmetent de forma oral. Lloc de sortida:
plaça de l’Alcalde Cid i Cid. Recorregut: carrer
Sant Gregori, plaça Espanya (popularment,
plaça dels Arbres), carrer Genar Bartrolí, antic
camí del cementeri, actual camí del cementeri
i cementeri. Les persones participants han de
portar:
- Un llum dels d’abans: llum d’oli, fanalet,
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11 h Tallers d’abans. Les entitats municipals
realitzaran tallers de creació de productes
que confeccionaven els nostres avantpassats
i de recreació etnològica.
Lloc: Carrer Major
12 h
Cantada de jotes improvisades
Organitza: Restaurant Com Tu
17 h
Concentració a la plaça Cid i Cid. Les
comitives i els convilatans, vestits segons
el costum tradicional, recorreran el poble
acompanyats pels Amics dels Cavalls, per
anar a les cases de les pubilles 2012 i fer-ne la
petició als pares.
18.30 h Concentració al Parc Municipal de
tots els grups que intervenen a la festa.
18.45 h Desfilada des del parc municipal fins
a la plaça Cid i Cid.
19 h
Proclamació oficial de les pubilles de
l’any 2012 a la manera tradicional.
19.45 h Anunci de l’estand comercial
guanyador.
20 h

Ballada de jotes i fi de festa

Dissabte, 19

22 h
Teatre: El Grup Escènic de la S.C.E.R.
de l’Ametlla de Mar presentarà l’obra El marit
de la Marina és mariner, de Nicasi Camps.
Lloc: Centre cultural
Organitza: Grup Teatral Planer
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9h
Visita a jardins particulars del poble,
amb la col·laboració d’Alfredo Blanch. Lloc
de sortida: Local de l’Associació de Dones
Planeres
Organitza: Dones Planeres
19.45 h En acabar la Missa, concert de la Coral
Santa Bàrbara i la Coral les Veus de Paüls.
Lloc: Església Arxiprestal
Organitza: Coral Santa Bàrbara

