XXIII Jornades Culturals
SANTA BÀRBARA 2014
abril
DIMARTS, 22
REVETLLA DE SANT JORDI

18.00 h Presentació del llibre “Les passions de la menestrala”
i xerrada sobre l’obra literària de Francesca Aliern,
a càrrec de la seva autora. Per finalitzar, recital de
lectures de les diferents obres de Francesca Aliern,
a càrrec de membres del club de lectura de la
Biblioteca José Escudé. Lloc: Biblioteca José Escudé

DIMECRES, 23
DIADA DE SANT JORDI

10.00 h Venda de roses a benefici dels projectes 2014 de
Mans Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
11.00 h Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de 3r d’ESO
de l’IES les Planes i alumnes de 6è de Primària de
l’Escola Jaume Balmes.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
16.00 h Entrega del XXIII Premi Literari Rogelio Farnós. Lloc:
Escola Jaume Balmes

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
19.30 h Inauguració de les XXIII Jornades Culturals i
lliurament dels premis del XXIII Concurs Literari
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
A continuació, recital de lectures a càrrec dels
membres del Club de Lectura de la Biblioteca José
Escudé.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

DIVENDRES, 25

16.00h Festa de la primavera de la Llar d’Infants les
Beceroles. Lloc: Llar d’Infants les Beceroles
19.30 h “2x1, com al Carrefour”. En una hora, en total, 2
xerrades per a conèixer els elements fonamentals de
dos fets que enguany commemorem especialment:
un de nacional, el Tricentenari de l’11 de Setembre,
i un de local, el 175è aniversari de l’aigua de sant
Gregori. “1714, l’abans i el després” i “L’aigua de sant
Gregori, l’abans i el després”, a càrrec de Màrius
Pont, president del Centre d’Estudis Planers. Les
persones assistents rebran un obsequi relacionat
amb la temàtica de l’acte. Lloc: Museu de la Vida a
la Plana

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA

DISSABTE, 26

16.00 h Tallers infantils de l’AMPA: reciclatge, jocs
tradicionals, etc. Lloc: Escola Jaume Balmes
19.00 h Pastisset party a Santa Bàrbara! Les raons
econòmiques, polítiques i socials de la Catalunya
Estat. Amb degustació de pastissets i mistela. Lloc:
Museu de la Vida a la Plana
20.00 h Concert de Jornades Culturals de la Banda Jove de
la Unió Musical Jaume Balmes de l’Escola de Música
Germans Arasa Els Flarets.
Lloc: Sala polivalent de l’IES les Planes
22.00 h Desfilada de moda del Club de Futbol Santa Bàrbara,
amb les novetats de la col·lecció primavera-estiu del
comerç local. Lloc: Pavelló Municipal

DIUMENGE, 27
9.00 h Entrenaments de Paintball, previs al torneig amateur
del dia 18 de maig. (També es realitzaran els dies 4 i
11 de maig)
Lloc: camp de l’associació, a la finca de l’Advocat,
antic camp de motocròs.
Més informació: 608 942 799 - 600 359 944
10.00 h Sortida des del Centre Cultural (amb vehicles de
motor) per a fer la Ruta historicoetnològica per
diversos llocs de gran interès de la Sénia: molins de
les ribes del riu, central elèctrica de Malany, etc.
14.00 h Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball
amb música en viu. Lloc: Llar de Jubilats. Només
socis i sòcies.
18.00 h Presentació del conte infantil “El diari de Júlia” a
càrrec de la seva il·lustradora Elizabet Lleixà (Les
fofuches de Mama Eli) i del seu autor Eugeni Guzman.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

DIMARTS, 29

18.30 h Presentació i comentaris de les obres literàries de
David Martí al Club de Lectura. Obert a tothom.
Lloc: Biblioteca José Escudé

DIMECRES, 30

19.30 h Presentació del llibre “El massís del Port, bellesa
insòlita”, de Vicent Pellicer Ollés. I projecció de
l’audiovisual “El massís del Port, bellesa insòlita”,
de Policarpo Hernández. Per finalitzar, presentació i
degustació del vi Somdinou del Celler Cooperatiu de
Gandesa.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

MAIG

Santa Bàrbara, amb especial incidència en l’aigua de Sant Gregori,
amb motiu del 175è aniversari de l’extraordinària victòria sobre
la plaga de negreta i llagosta.
Inici: replaceta del Polit. Representacions: espais de la plaça de
bous.

DIJOUS, 1
9.00 h

Romeria amb carruatges i cavalleries. Recorregut a peu fins a la
foia. Lloc de concentració: camí de Solsó (costat del Museu de la
Vida a la Plana)

DIUMENGE, 4
10.00 h

Sortida cultural: Ruta enigmàtica a la prioral i el campanar de
Sant Pere de Reus i visita teatralitzada per l’Institut Pere Mata de
Reus amb vetllada musical i un tast de vermut.
Inscripcions: fins al 30 d’abril a les oficines de l’Ajuntament.
Preu: 16 € (Inclou el viatge i les entrades als centres i
representacions). Lloc de sortida: Centre Cultural

DIMECRES, 7
19.00 h

Inauguració de l’exposició “El patrimoni documental del Montsià,
un bé cultural que cal protegir”. L’exposició es podrà visitar fins al
25 de maig en horari de Museu.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
DIUMENGE, 11

Durant el matí, a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid, Santa Bàrbara
per la Independència, l’agrupació local de l’Assemblea Nacional
Catalana, recollirà adhesions dins de la campanya “Signa un vot”
d’aquelles persones que encara no hagin signat i vulguin fer-ho.

10.00 h

I Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre a Santa Bàrbara i
exposició dels seus treballs.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

17.30 h

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 anar a les cases
de les pubilles 2014 i fer-ne la petició als pares.

19.30 h

Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2014 a la manera
tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi de festa. Lloc:
plaça Alcalde Cid i Cid

DIJOUS, 8
21.30 h

Lliurament del reconeixement al mèrit planer. A continuació,
sopar de gala a l’Hotel-Restaurant Venta de la Punta.
Nota: Els tiquets per al sopar s’han de recollir prèviament a
l’Ajuntament.

DIVENDRES, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI
9.30 h
11.30 h

18.00 h
21.30 h

24.00 h

Tir i arrossegament de cavalleries, de caràcter local.
Lloc: al costat de la plaça de bous
Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del poble, amb la
participació de les pubilles del 2013, 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.
Cantada de cobles per les cases de les pubilles 2014. Lloc de
sortida: plaça Alcalde Cid i Cid
Sopar de germanor. L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la
gent del poble s’haurà de portar el menjar.
Durant el sopar, animació amb activitats relacionades amb el
175è aniversari de l’aigua de Sant Gregori. Lloc: plaça Alcalde Cid
i Cid
Festa Revival Planers pels Bous. Lloc: Poliesportiu Municipal
Durant el cap de setmana, 10 de maig, al matí i 11 de maig, tot el
dia, Els comerços locals instal·laran les seues botigues al carrer.

DISSABTE, 10
8.00 h

19.00 h

22.00 h

Bou capllaçat. Sortida des de l’IES les Planes.
De 10 a 13 h Curs d’Història Familiar: Les cartes de parentiu i la
recerca en història familiar a partir de fotografies.
Inscripcions: Biblioteca i Ajuntament (assistència limitada a 25
persones).
Observacions: Cal portar algunes fotos familiar antigues per fer
el taller. Lloc: Museu de la Vida a la Plana.
Tast d’introducció a la cultura cervesera amb Albert Barrachina.
A continuació, tast de tres tipus de cervesa (rossa, torrada i negra)
i tast de productes artesanals de Carns Albesa.
Preu 5 euros. Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca José
Escudé. Lloc: Local NEL (c/ Major, 175)
Viatge al passat planer, un itinerari dramatitzat amb diverses
escenificacions sobre diversos moments històrics del poble de

DIJOUS, 15
Celebració del dia mundial de les famílies al Centre Obert
l’Oliveta.
18.00 h

Contacontes amb anglès “Charlie and the chocolate factory”, a
càrrec d’Enjoy English i xocolatada a càrrec del restaurant Com
tu. Lloc: Biblioteca José Escudé

DISSABTE, 17
18.00 h

Jornada informativa sobre Nòrdic Walking (caminar amb
bastons), a càrrec de Carlos i José Juan Pacheco, instructors de
Nòrdic Walking. Lloc: local de les Dones Planeres. Obert a tothom.

DIUMENGE, 18
DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
9.00 h

Torneig amateur de Paintball.
Lloc: camp de l’associació, a la finca de l’Advocat, antic camp de
motocròs.
Més informació: 608942799 – 600359944
D’11 a 13 h Visites gratuïtes i activitats al Museu de la Vida a la Plana.

DISSABTE, 24
18.00 h

Xerrada “Els orígens del malestar i la vulnerabilitat personal” a
càrrec de Lluís Zaera, Metge psicoanalista, Doctor en Medicina
i Psicosomatòleg per l’Institut de Psicosomàtica de Paris (IPSO).
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

COL·LABOREN:

AMPA de l’Escola Jaume Balmes, AMPA de l’IES les Planes, Associació
Aragonesa Planera, Associació de Jubilats i Pensionistes, Biblioteca José
Escudé, Centre d’Estudis Planers, Centre Obert l’Oliveta, Club de Lectura,
Club de Futbol Santa Bàrbara, Comerços Locals, Coral Santa Bàrbara, Dones
Planeres, Escola Jaume Balmes, Grup Joventut, Grup Teatral Planer, IES les
Planes, Llar d’Infants les Beceroles, Òmnium Cultural, Paintball Santa
Bàrbara, Planers pels Bous, Penya Amics dels Cavalls, Santa Bàrbara per la
Independència i Unió Musical Jaume Balmes.

