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Dijous 4

21.30 h4MARXA NOCTURNA 
Concentració al muro. Sor�da a les 
22.00 h. Dificultat mitjana. Durada 
aproximada: 2 h. Porteu calçat 
adequat i frontal de llum. El o la menor 
sense acompanyant adult ha de portar 
autorització signada o la inscripció 
amb un responsable del menor per 
poder-hi par�cipar.

Divendres 5

9.30 h4Taller teoricopràc�c de 
marxa nòrdica. Lloc de trobada: al 
muro. Inscripció prèvia al telèfon 630 
516 978. 

12.00 i 12.15 h4Mostra de Cinema 
Etnogràfic: Projecció de Faula de fibres 
(J. Moya i S. Villabé) i Tècniques de fer 
barraca (J. Juan Segarra). Lloc: Museu 
de la Pauma.

18.00 h4Xerrada a càrrec de Tim 
Johnson sobre la importància de la 
memòria oral en la seva inves�gació 
de la cistella de Hayve. Lloc: Museu de 
la Pauma.

Dissabte 6 

11 a 14 h – 17 a 21 h420a FIRA DE 
LES FIBRES VEGETALS . Parades 
d'artesans, actuacions i tallers diversos. 
Consulteu el programa de fira.

19.00 h4Actuació del grup de música 
tradicional , rondalla pel Repicatalons
recinte firal.

22.30 h4Actuació musical a càrrec 
d' , a Albino Tena and The Gluten's Band
l'escenari del recinte firal.

Diumenge 7

11 a 14 h – 17 a 21 h420a FIRA DE 
LES FIBRES VEGETALS. Parades 
d'artesans, actuacions i tallers diversos. 
Consulteu el programa de fira.

19.00 h4Actuació de Guardet i la 
seva rondalla pel recinte de fira.

22.30 h4Actuació del grup de jazz 
Stromboliz Jazz Band, a l'escenari del 
recinte firal. 



Dilluns 8

De 16 h a 20 h4Dies 8, 9, 10 d'agost. 
Taller de pauma. Monogràfic A llatar: 
cabasset o barret. 40 €. Cal inscripció 
prèvia al Museu (Tel.977 053 778). Lloc: 
Museu de la Pauma. 

De 18.00 a 20.30 h4Torneig TENNIS  
TAULA Mas de Barberans. Fase 
d'eliminatòries infan�l i sènior. Lloc: 
Poliespor�u. Inscripció prèvia. Infan�ls: 
fins a 14 anys. Sèniors a par�r de 14 
anys. Organitza el Club de Tennis Taula 
de Mas de Barberans.

21.15 h4Sopar a la fresca i observació 
d'estels. Lloc: Mirador. Cal portar sopar, 
calçat còmode, llum frontal per la baixada 
i, qui en �ngui, prismà�cs. Hi haurà 
observació d'estels a par�r de les 22.30 h 
amb prismà�cs propis i punter làser amb 
membres de l'Associació Aldebaran, que 
ens guiaran en l'observació.

Dimarts 9 

18.00 h4Tirada de bitlles a la zona dels 
restaurants. Categoria: adults masculí i 
femení. 

19.00 h4Escape room. Inscripció prèvia 
a Infojove. Els grups han d'estar formats 
per 5 persones. A l'inscriure-us, us 
donarem la informació i les instruccions 
necessàries. A més a més, es fixaran els 
torns de par�cipació dels equips. 

Dimecres 10 

De 18.00 a 20.30 h4Torneig 
TENNIS TAULA Mas de Barberans. 
Fase d'eliminatòries infan�l i sènior. 
Lloc: Poliespor�u. Inscripció prèvia. 
Infan�ls: fins a 14 anys Sèniors: a 
par�r de 14 anys.

22.30 h4Actuació del grup 
d'havaneres i Arrels dels Ports 
degustació de cocs i cremat. Lloc: 
Espai del recinte de les festes d'es�u. 
Col·labora: Associació de Dones 
Masoveres. 

Dijous 11 

7.00 h4Caminada per totes les 
edats. Concentració a la zona dels 
restaurants 10 minuts abans de sor�r. 
Recorregut: La llobatera. Edat 
aconsellable: a par�r de 8/9 anys . 
Porteu roba i calçat adequat, aigua i 
menjar. Durada mitjana aproximada: 3 
hores. 

19.00 h4Presentació de la 
instal·lació ar�s�ca “Geometries a peu 
de terra. Homenatge a la pauma”, a 
càrrec de Pere Planells i Bonet. Lloc: 
Museu de la Pauma.

21.00 h4Paella popular (4 €) agafar 
�quets a l'ajuntament. Després de 
sopar, ball amb el  Lloc: Duo Millan's.
Recinte de les festes d'es�u. 



Divendres 12

19.00 h4Presentació del projecte 
“Pobles abandonats”, a càrrec de M. 
Carmen Jiménez, i taula rodona amb el 
�tol “Del despoblament al 
repoblament”, coordinada per Bernat 
Lleixà. Comptarem amb els ponents: 
Cinta Farnós, escriptora i membre de 
Diàspora Ebrenca; Ioan Istoc (Nelo), 
resident a Mas de Barberans, i la 
intervenció especial de Joana Royo, 
resident a Mas de Barberans.

22.30 h4Presentació del 
documental pilot dedicat a “Mas de 
Barberans” integrant de la docu-sèrie 
dedicada a poblacions de Terres de 
l'Ebre. Subvencionat per la Diputació 
de Tarragona. Producció i realització a 
càrrec de l'empresa Plataforma Pro SL. 
Lloc: Recinte de festes d'es�u.

Dissabte 13

18.00 h4VI Cursa de L'AIROSA, 
memorial Felip Adell. Sor�da i 
arribada a la zona dels restaurants. 
Més informació a: 
h�p://cursadelairosa.tk/. També curses 
infan�ls de 3 a 12 anys, amb diferents 
recorreguts i categories.

21.00 h4Sopar a la barra del recinte 
de les festes d'es�u, a la zona del 
muro, amb l'actuació del grup de 
versions . Cocktail Music

Diumenge 14 

18.00 h4Entrenament local de �r al 
plat. Lloc: Camp de �r La Planassa. 

A par�r de les 20.00 h4FESTIVAL 
JOVE. Entrada gratuïta. Organitza 
Associació de Joves Gent Masovera. 
Lloc: Recinte de les festes d'es�u. 

A les 20.00 h4Fes�val infan�l del 
casal es�u 2022. 

A les 22.30 h4Actuació del mag 
mentalista amb Darío Proximity 
l'esplectacle “Magia y canciones”. 

A les 24.00 h4Música fins a la 
ma�nada amb les sessions de DJ Tarri i 
DJ Jota. Menjar i beure a la barra jove. 

Dilluns 15

9.30 h4Concentració a la zona del 
Restaurant Lo Racó de vehicles clàssics 
per part del Club Motor Clàssic Vinaròs.

D'11.30 a 13.30 h / de 16.30 a 
18.30 h4PARC INFANTIL, a la piscina.

20.30 h4Ball al recinte de les festes 
d’es�u, amb el . Sessió Quintet Vintage
de tarda. Entrepans freds i calents a la 
barra dels joves al recinte de les festes 
d'es�u. 

A les 23.00 h aprox.4sessió de nit 
del  ball.


