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Municipals

Ajutament de Santa Bàrbara ................. 977 717 000 / 977 717 001

Jutjat de Pau .....................................................................977 719 339

Piscines i Estadi Municipa ..............................................977 717 090

La Plana Ràdio .................................................................977 719 220

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social, Centre Obert, 
l’Oliveta, Aula Adults, Centre de  Suport Diürn) .. 977 718 816 / 977 718 479

Infocentre .........................................................................977 717 732

Centre Cultural (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer) ....977 719 136

Vigilant Municipal ...........................................................649 381 826

Llar de Jubilats .................................................................977 719 588

Pavelló Poliesportiu .........................................................696 081 843

Llar d’Infants “Les Beceroles” .........................................977 719 781

CEIP “Jaume Balmes” .......................................................977 718 029

IES “Les Planes” ................................................................977 719 416

CAP Santa Bàrbara ..........................................................977 718 016

SOREA (Servei d’aigua) ...................................................977 717 001

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” ....977 718 358

Caixa Tarragona ..............................................................977 718 066

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) .....................977 719 503

Farmàcia ..........................................................................977 718 041

Clínica Dental ..................................................................977 718 601

Notari Santa Bàrbara ......................................................977 718 105

Servei de Taxi ...................................................................977 718 793

Cooperativa Agrícola del Camp .....................................977 718 069

Cooperativa Agrícola Sant Gregori ................................977 718 136

Correus .............................................................................977 718 043

Urgències i Emergències

Telèfon Únic d’Emergències .........................................................112

Guàrdia Civil (Amposta) ....................................... 062 / 977 237 777

Mossos d’Esquadra (Amposta) ............................. 088 / 977 705 680

Policia Nacional (Tortosa) ..................................... 091 / 977 449 731

Servei Català de la Salut...............................................................061

Atenció al ciutadà .........................................................................012

Protecció Civil ..............................................................................1006

Bombers (Província Tarragona) ....................................................091

Creu Roja ..........................................................................977 222 222

Ambulàncies (Amposta) .................................................977 700 114

Ambulàncies (Tortosa) ....................................................977 580 505t
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Línia saNta BÀrBara – ampOsta

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada
07.35 h ........................................... 07.55 h.
07.40 h.  ......................................... 08.00 h.
08.35 h.  ......................................... 08.55 h.
15.40 h.  ......................................... 16.00 h. 

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada
13.00 h. .......................................... 13.20 h.
13.05 h. .......................................... 13.20 h.
19.00 h. .......................................... 19.20 h.
19.05 h. .......................................... 19.20 h. 

Línia saNta BÀrBara – tOrtOsa

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada
07.40 h. .......................................... 08.00 h.
07.55 h. .......................................... 08.15 h.
09.40 h. .......................................... 10.00 h.
15.40 h. .......................................... 16.00 h. 
17.50 h. .......18.10 h. (Només dies festius)
19.48 h. .......................................... 20.05 h. 

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada
06.55 h. .......................................... 07.12 h.
13.00 h.  ......................................... 13.20 h.
14.45 h.  ......................................... 15.10 h.
19.00 h.  ......................................... 19.20 h. 
23.40 h. .......00.05 h. (Només dies festius)

Línia saNta BÀrBara - BarcelONa

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.40 h. .......................................... 10.40 h.
07.55 h.  ......................................... 10.45 h.
15.40 h.  ......................................... 18.15 h.
17.50 h.  ......20.45 h. (Només dies festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. .......00.05 h. (Només dies festius)
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Ja fa uns mesos que es van celebrar les 
eleccions municipals al nostre poble. Des 
del primer instant, des de l’Ajuntament 
ens hem posat a treballar perquè Santa 
Bàrbara segueixi avançant com ho hem 
fet fins ara, amb vocació de servei als 
planers i a les planeres, amb dedicació, 
amb esforç i prenent decisions dia a dia, 
decisions per altra banda, que algunes 
vegades encertarem i altres no com a 
persones humanes que som, en aquest 
cas, us demanem la vostra comprensió 
i complicitat.

Els pilars bàsics sobre els quals s’ha 
sustentat l’avenç de la nostra societat 
i del nostre poble, des de la nostra 
independència municipal l’any 1828, 
han estat la unió, l’esperit de superació 

davant les dificultats, l’ambició, en 
el sentit de creure amb les nostres 
possibilitats o un sentiment arrelat a 
la terra que van desermar els nostres 
avantpassats; aquests pilars bàsics, 
aquestes característiques, ens han de 
permetre lluitar a tots i cada un dels 
planers perquè Santa Bàrbara cada dia 
sigui millor.

Nosaltres, des de l’Ajuntament, hem 
assumit una gran responsabilitat, un 
gran repte, en som conscients i esperem 
ni defallir ni decebre-us.

El nostre gran repte serà que 
l’Ajuntament segueixi sent el motor 
impulsor de l’engranatge que ha fet 
avançar Santa Bàrbara al llarg de la 

nostra història, per això, treballarem 
colze a colze amb tots i cada un dels 
actius amb que comptem com a 
societat, des de tots els grups polítics 
municipals, passant per les entitats que 
configuren l’entramat social del poble, 
empresariat o sector comercial, sector 
primari i tots i cada un dels planers i 
planeres que vulguin aportar el seu 
granet d’arena a un projecte col·lectiu 
de poble.

Santa Bàrbara magazín ha de significar, 
en aquesta nova etapa, un nexe d’unió 
informatiu més entre els planers i les 
planeres. Moltes felicitats a tots pel 
vostre treball. 

Primerament, vull donar les gràcies 
públicament per haver confiat en el 
nostre projecte, el passat mes de maig. 
Un projecte ple de ganes, il·lusió i 
entusiasme. Treballarem fort per no 
decebre a ningú.

Des del moment que vaig saber que 
m’havia de fer càrrec de la regidoria 
de Mitjans de comunicació, vaig sentir 
un goig especial, perquè penso que és 
una regidoria fonamental per a tenir 
tots els convilatans ben informats. 
Aquesta regidoria, al nostre poble, està 
conformada per la gestió de dos peces. 
La Plana Ràdio, eina comunicativa 
a nivell interlocal a través de la 
paraula, la música, ... i sempre oberta 
a tothom; i l’altra peça és la que avui 
pren el protagonisme, la nostra revista 
d’informació municipal: Santa Bàrbara 
Magazín.

Una revista sorgida d’un primitiu Full 

municipal, iniciat l’any 1980, patint 
una forta renovació amb l’aparició 
de la revista Santa Bàrbara, el 1997 
i finalment arribar a aquesta nova 
revista actual, que avui encetem.

Des d’un primer moment, ja ens vam 
posar a treballar en l’articulació i 
format d’aquesta publicació.

Una de les primeres coses que van 
sorgir i que vam tenir clares va ser el 
nom, ja que pensem que incorporant 
el petit matís de magazín al nom del 
poble, ja era suficient per donar-li un 
toc de modernitat i frescor.

A través de diferents contactes arreu 
de Catalunya, amb ens que editen 
revistes com la que buscàvem, vam 
articular la columna vertebral sobre la 
que giraria el nostre magazín, amb la 
mirada posada al gener del 2008.

Aquest gener ja ha arribat i vostès 
poden valorar aquest nou model de 
revista, on hi ha uns grans blocs fixos, 
però on hi té cabuda tota la societat 
planera. El que es pretén és aconseguir 
un mitjà de comunicació local àgil i 
on tots els planers i planeres se sentin 
representats i informats.

També vull donar gràcies a totes les 
entitats locals, ja que han mostrat una 
molt bona predisposició a participar 
activament en aquesta publicació. 
Gràcies i a seguir treballant per Santa 
Bàrbara, ja que entre tots aconseguirem 
una revista actual, plural i ... planera.

Res més, esperar que els agradi el 
nou model de revista, Santa Bàrbara 
Magazín i posar-me a la vostra 
disposició per a qualsevol suggeriment, 
queixa o petició. Fins aviat. 

Jordi Boronat i Ferré
Director de Santa Bàrbara Magazín

Alfred Blanch i Farnós
Coordinador de Santa Bàrbara Magazín

Editorial
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Governació i Urbanisme

Santa Bàrbara tindrà circumval·lació Sud

després de les al·legacions 
realitzades per l’actual alcalde 
de Santa Bàrbara Jordi Boronat i 

l’ex-alcalde Joaquim Martí al Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat en una entrevista 
realitzada a Tortosa, el projecte 
contemplarà la històrica reivindicació 
de Santa Bàrbara de treure de dins el 
nucli urbà el trànsit rodat i inclourà la 
circumval·lació sud amb dos rotondes.

D’aquesta manera, la Generalitat 
preveu licitar les obres, amb una 
inversió estimada en 27,5 MEUR. Els 
treballs consistiran en l’eixamplament 
de la calçada, l’eliminació de revolts i 
la construcció de la variant de Santa 
Bàrbara i permetran així, millorar la 
fluïdesa i seguretat del trànsit.

Millora general a la T-331
El Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques ha previst la millora 
general de la carretera comarcal T-331 
entre els municipis d’Ulldecona i 
Tortosa, amb una inversió de 27,5 
MEUR. Aquest projecte es traduirà en 
l’eixamplament de la carretera, 
l’eliminació de revolts i la construcció 
de dos variants i, d’aquesta manera, 
permetrà afavorir de forma significativa 
la fluïdesa i seguretat del trànsit.

El tram que es millorarà abasta 21,6 
quilòmetres de longitud, des de la 
rotonda final de la variant d’Ulldecona 
fins a la C-12 a Vinallop (terme 
municipal de Tortosa). Aquest tram 
també discorre pels municipis de 
Freginals, Godall, la Galera, Santa 
Bàrbara i Masdenverge.

El DPTOP ha aprovat el projecte de 
traçat i l’estudi d’impacte ambiental 
corresponents a aquesta actuació, una 
vegada superat el procés d’informació 
pública i la tramitació ambiental. 
Properament, es completarà la redacció 
del projecte constructiu i, d’aquesta 
manera, la Generalitat preveu licitar 
les obres per tal d’iniciar-les el segon 
trimestre de 2008. 

Característiques de les obres
El projecte inclou com a principals 
millores les actuacions següents:

L’eixamplament de la carretera •	
per assolir una calçada formada 
per dos carrils de 3,5 metres i dos 
vorals d’un metre d’amplada.
La millora del traçat amb •	
l’eliminació de revolts.
La formació d’una intersecció en •	
forma de T i la construcció d’un 
pas inferior per a vianants al pas 
de la carretera per la zona de 
les Ventalles (terme municipal 
d’Ulldecona).
Construcció d’una variant a Santa •	
Bàrbara, d’1,9 quilòmetres, que 
inclourà dues rotondes.

La vella reivindicació de la gent de 
Santa Bàrbara de posar ordre al 
trànsit urbà del municipi i la 

regulació dels aparcaments en el casc 
urbà de la població, començarà aquest 
2008 amb la implementació en tot el 
casc urbà de la població dels guals 
municipals.

Després d’un treball intens dels serveis 
administratius de l’Ajuntament 
comandats per l’alcalde de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el 
regidor d’Hisenda, s’ha aprovat ja en el 
marc de les ordenances fiscals de 2008 
la regulació econòmica de la 

implementació del sistema de guals 
planers. Ara, un cop aprovada 
l’ordenança fiscal i redactada 
l’ordenança de policia i bon govern, 
s’ha sotmès a tots els grups polítics per 
al seu estudi i valoració.

Paral·lelament, l’equip de govern va 
donar a conèixer als diversos grups 
polítics de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara per al seu anàlisi, l’estudi sobre 
mobilitat realitzat per l’empresa 
consultora  INVALL, un projecte integral 
de la mobilitat en el casc urbà que 
inclou la senyalització, el re-
direccionament de carrers, 

l’establiment de direccions úniques, 
zones reservades per pàrquing 
municipal, etc. La redacció de l’estudi 
va ésser encarregat a la consultora per 
l’ex-alcalde Joaquim Martí a finals de 
l’anterior legislatura i va tenir un cost 
econòmic en concepte de redacció del 
projecte de 9.850 euros. 

Santa Bàrbara tindrà guals el 2008 i comença 
l’anàlisi del projecte de pla de mobilitat
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En una reunió mantinguda entre 
l’alcalde de Santa Bàrbara i l’empresa 
HIFE es va acordar traslladar la parada 
existent actualment al Passeig de 
la Generalitat per una nova parada 
situada al Passeig de les Escoles.

La proposta inicial de l’Ajuntament 
era mantenir la parada de la carretera 
Barcelona i crear una nova parada 
enfront el pavelló municipal, però 
l’empresa Hife descartà aquestes 
possibilitats adduint que aquest 
canvi representava una pèrdua de 
temps massa considerable en tenir 
que retrocedir per la circumval·lació. 
D’aquesta manera es provaran 
aquestes noves ubicacions de les 
parades, les dues situades als extrems 

del passeig de les escoles mentre durin 
les obres d’arranjament del passeig de 
la Generalitat.

Per altra banda, l’empresa Hife veu 
del tot inviable la creació d’una altra 
parada al municipi (la tercera), perquè 
aquest fet suposa el trencament del 
compromís en el compliment dels 
temps per realitzar el trajecte que la 
companyia ha contret tradicionalment 
amb els usuaris. 

Governació i Urbanisme

Reforma de l’enllumenat públic de la zona centre
L’Ajuntament de Santa Bàrbara comença la reforma de 
l’enllumenat públic de la zona centre del casc urbà, amb l’objectiu 
de reduir el consum elèctric i la despesa econòmica

actualment Santa Bàrbara 
disposa d’enllumenat públic 
en què la majoria de les 

lluminàries són de foneria d’alumini i 
reflector del mateix material, obertes 
sense tancament i amb bombetes 
de vapor de mercuri de 80 i 125 w 
indistintament. Se sostenen per mitjà 
de braços sòlidament anclats a les 
parets dels edificis, no incorporant 
equips d’encesa, el qual se situa en les 
caixes d’interconnexió dels cables de 
subministrament a les lluminàries que 
es troben pròximes a terra i encastades 
a les parets dels edificis. El cablejat de 
xarxa de l’enllumenat és subterrani, 
amb un sistema d’enllumenat utilitzat 
de mitja nit i nit sencera, per la qual la 
meitat de les lluminàries estan tota la 
nit enceses i l’altra meitat s’apaguen. 
El control d’encesa i apagada de 
l’enllumenat es realitza mitjançant 
fotocèl·lules i rellotges horaris per al 

tall de mitja nit, independents per cada 
quadre.

El projecte de renovació de l’enllumenat 
públic comportarà el canvi de les 
lluminàries, amb un sistema tancat 
amb els equips d’encesa incorporats i 
la substitució de les bombetes de vapor 
de mercuri per les de vapor de sodi 
corregit de 70 i 100 w respectivament. 
Amb la instal·lació d’aquest nou 
sistema d’enllumenat públic s’evitarà 
la contaminació lumínica de medi 
ambient i a l’ésser de menor potència 
es reduirà el consum d’energia. També 
es procedirà al canvi de les fotocèl·lules 
per rellotges astronòmics i s’ajustaran 
els temps de l’enllumenat de mitja nit.

La reforma de l’enllumenat públic se 
centra als sectors denominats carrer 
Mas de Barberans i sector del carrer 
de la Rosa, amb un pressupost global 

estimat de sortida de 310.311,25 euros 
i adjudicat finalment a l’empresa SICE 
(Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas). L’obra serà finançada a 
través del Pla d’Obres i Serveis de 
Catalunya, l’Institut Català de l’Energia 
de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
La segona fase de renovació de 
l’enllumenat públic que cobrirà la 
resta de casc urbà es portarà a terme 
durant aquesta legislatura. 

Pla de manteniment 
dels edificis municipals
L’Ajuntament, a través de la brigada 
municipal, va començar el pla de 
manteniment dels edificis públics de 
Santa Bàrbara. S’establirà un pla de 
manteniment que s’anirà perllongant 
amb el temps amb la finalitat d’exercir 
un manteniment efectiu i constant als 
edificis municipals de la població per 
tal d’evitar el seu deteriorament.

Aquest pla va començar per les 
instal·lacions del Centre Musical i 
continuà pel centre cultural, el nou 
edifici de serveis socials i la petita plaça 
del monòlit. Amb aquestes accions 
l’equip de govern de l’Ajuntament 
pretén millorar la gestió diària dels 
planers i les planeres millorant amb 
aquestes petites accions la nostra 
qualitat de vida. 

Canvi provisional de les parades del bus
Santa Bàrbara canvia provisionalment les parades del bus per 
les obres al Passeig de la Generalitat

5



Agricultura i Medi Ambient

Santa Bàrbara arranjarà un petit tram
del camí rural de Mitanplana

el dijous dia 6 de setembre de 2007, 
a Ulldecona va tenir lloc una 
reunió molt important de la 

Mancomunitat de la Taula del Sénia.
El tema que es va tractar era millorar 
l’estat del camí de “Mitanplana”, camí 
que passa pels termes municipals de la 
Sénia, Ulldecona, la Galera, Mas de 
Barberans i Santa Bàrbara. Cal recalcar 
la importància d’aquest camí ja que la 
major part del seu recorregut és partint 
els termes de tots aquests municipis i 
pels agricultors d’aquests pobles és 
molt utilitzat.

El tram que afecta al terme de Santa 
Bàrbara és d’un total de 2.3 km, i estan 
dividits en dos trams. El primer està 
composat d’1.9 km i que actualment ja 
disposa d’un reg asfàltic però hi ha 
trams que estan en molt mal estat. El 
segon tram és camí de terra d’una 

longitud de 400 metres fins que es 
troba el Barranc de Lledó i allí s’acaba 
el camí de “Mitanplana”. En aquest 
tram es realitzarà una compactació de 
terres i, posteriorment se li aplicarà un 
reg asfàltic.

L’actuació sorgeix en el marc de 
col·laboració de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia i a més de les 
administracions locals dels diversos 
municipis hi col·labora el DARP de la 
Generalitat de Catalunya. 

Del 21 al 28 de setembre de 2007, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
a través de la Mancomunitat de 

la Taula del Sénia va realitzar la neteja 
de barrancs i camins al terme municipal 
de Santa Bàrbara, fruit de l’Estudi del 
Pla del riu Sénia, on s’obtingueren 2 
Plans de Treball, del govern valencià i 
del català, que van permetre contractar 
4 persones durant 2 mesos a València i 
4 persones durant 2 mesos i mig a 
Catalunya, per a la neteja de rius, 
barrancs i altres llocs. 

Els punts de neteja més destacats del 
terme municipal de Santa Bàrbara són 
els barrancs del Pelòs, de Lledó, de les 
Coves i les lleres de camins com de 
l’Hereu, etc.  
Amb aquesta actuació, la taula del 

Sénia i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
pretenien conscienciar la gent de les 
nostres contrades que abocant deixalles 
infringim una contaminació ambiental  
que perjudica els nostres paratges 
naturals.

Paral·lelament a aquesta actuació, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
augmentarà la recollida de deixalleria 
voluminosa al nucli urbà, passant 
d’una a dues recollides que es 
realitzaran mensualment. 

Santa Bàrbara neteja el seu terme municipal i 
amplia la recollida de deixalleria voluminosa

Es pretén conscienciar la gent 
de les nostres contrades que 
abocant deixalles infringim 
una contaminació ambiental  
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El Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (DAR), a 
través de l’empresa pública Regs de 
Catalunya SA (REGSA), va adjudicar 
l’execució de les obres de captació 
i impulsió, així com equipaments 
del regadiu Xerta-Sénia, a l’empresa 
Acsa, Obras e Infraestructuras SA & 
Vías y Construcciones SA (UTE), per 
15.123.942 euros. 

Regsa ha obert també el període de 
licitació per adjudicar l’assistència 
tècnica per a la redacció del projecte 
constructiu del regadiu Xerta-Sénia 
en la xarxa primària i xarxa de reg del 
sector 3.

El pressupost base de licitació és de 
490.000 (IVA del 16 % inclòs) i el termini 
de redacció de 9 mesos. 

Agricultura i Medi Ambient

Comencen les obres de la deixalleria municipal

la reunió bilateral entre 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
el Consell Comarcal del Montsià 

donà els seus fruits i un mes després 
s’adjudiquen les obres de construcció 
de la deixalleria municipal a l’empresa 
montsianenca Contregisa i comencen 
immediatament les obres després de la 
signatura de l’acta de replanteig entre 
l’empresa i l’administració.

La deixalleria estarà situada en uns 
terrenys annexos al cementiri de 
propietat municipal, el cost de les obres 
de la infraestructura seran de 80.976,63 
euros amb un termini d’execució de 
tres mesos. Està previst que la nova 

deixalleria entri en funcionament 
aquest any 2008.

Per la seva banda, l’Ajuntament ja té 
enllestits els treballs de preparació 
del terreny, que ha aprofitat per 
adequar i projectar diverses accions 
d’arranjament a la zona, a més de 
dotar d’electricitat la deixalleria, 
que serà subministrada a través de 
panells fotovoltaics, seguint la política 
empresa pel nou consistori de fer de 
Santa Bàrbara un poble més sostenible 
i contribuir amb aquestes petites 
accions a conservar el nostre entorn 
global. 

Projecte constructiu del regadiu Xerta-Sénia

Demostració de tall en motoserra
La demostració de tall en motoserra de 
komatsu zenoah sorprèn al públic assistent 
a la fira de l’oli

La demostració organitzada de tall en motoserra per la 
regidoria d’agricultura i Komatsu Zenoah Catalunya, el 
diumenge de fira, sorprèn als visitants. A través de talls 
perfectes de motoserra aplicats sobre troncs de pi, els 
tres especialistes designats per l’empresa escolpiren 
vàries figures entre les quals hi destacava el rètol sobre 
fusta de Santa Bàrbara, un setrill tradicional d’oli o el 
cap d’una àguila. 

Regs de catalunya (regsa) adjudica les obres de captació i impulsió 
i treu a licitació l’assistència tècnica pel projecte constructiu del 
regadiu xerta-sénia en la xarxa primària i de reg del sector 3
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La Cooperativa Agrícola del Camp 
de Santa Bàrbara compleix 50 anys

l’agrícola del Camp de Santa 
Bàrbara celebra el seu 50è 
aniversari amb una important 

festa social on s’homenatjà als 
fundadors de la cooperativa agrícola 
oleicola que més quantitat d’oli 
produeix a Catalunya.

La cerimònia comptà amb la presència 
del conseller d’agricultura de la 
Generalitat, Joaquim Llena, l’alcalde de 
Santa Bàrbara, Jordi Boronat i el 
president de la federació de cooperatives 
agràries de Catalunya, Xavier Tubella. 
A l’acte hi assistiren unes 400 persones 
i es descobrí una placa en honor als 
socis fundadors, alhora que es regalà 
als assistents un llibre resum fotogràfic 
d’aquests 50 anys d’història de 
l’entitat.

Fundada el 4 de desembre de 1957 per 
114 socis, l’agrícola del camp s’ha 
convertit al llarg dels anys en un motor 
important de l’economia planera. 
Actualment, la cooperativa compta 
amb 1.300 socis de 54 municipis 
diferents que cultiven un total de 3.662 
hectàrees. Des de l’any 1990, Josep 
Ibañez Mico, ocupa el càrrec de 
president de l’entitat que juntament 
amb Francisco Arasa Queral són els 
dos presidents que ha tingut durant la 
seva història l’agrícola del camp.

En plena expansió de les infrastructures 
de l’entitat, actualment l’agrícola del 
camp està en ple procés de fusió amb 
les cooperatives Soldebre de Tortosa, 
La Sénia, Freginals i Paüls sota la marca 
Montebre. 

Actualment, la cooperativa compta amb 1.300 socis de 54 
municipis diferents que cultiven un total de 3.662 hectàrees.

PUBLICITAT



l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb 
l’assessorament tècnic del Museu del 
Montsià d’Amposta, ha dut a terme les 

obres de neteja i consolidació del Molí de 
Vallés.

En aquesta primera fase, el que s’ha pretès és 
la neteja i desbrossament del molí, així com 
la consolidació de l’estructura de l’edificació 
existent: reforçament i arrebossat de les 
parets amb tècniques semblants a les de 
l’època de construcció, canvi de bigues de 
fusta de la teulada, ... així com el tancament 
del perímetre amb fusta i ajardinament de 
la finca on es troba el molí. Així mateix el 
Museu del Montsià dotarà a la construcció de 
plafons explicatius de l’edifici on es detallarà 
la seva història, les funcions que tenia,... 
Cal destacar la excepcionalitat de la torre 

hexagonal 
existent i 
que sembla 
que seria 
anterior a 
l’edifici del 
molí, tot 
i que els 
tècnics del 
museu del 
Montsià encara no ho tenen ben datat.

Aquesta primera fase de reconstrucció 
i consolidació ha estat executada per 
l’empresa del Barri Castell, Jardí Natura. 
També cal afegir que l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, ha decidit esperar a fer noves 
actuacions, fins a tenir clar quin ha de ser el 
seu ús futur. 

durant el mes de 
novembre s’han 
fet obres de millora 

a l’escenari del centre 
cultural, que ara ja es poden 
donar per finalitzades. 
Aquestes obres han 
consistit en el muntatge 
de tota una estructura de 
ferro a la part superior 
de l’escenari. Aquesta 
estructura té dos parts: 
una part fixa on s’ancla tot 
el muntatge i una altra part 
que és mòbil i consistent 
en tres travessers de ferro 
d’un costat a l’altre de 
l’escenari que baixen fins 
al terra, només clicant un 
botó, i que han de servir 
per penjar i despenjar 
fàcilment qualsevol dels 
estris necessaris per a 
la bona il·luminació i 
decoració dels actes a fer 
en l’esmentat espai. També 
s’ha aprofitat per reparar 
el sistema corredor del 
cortinatge de l’escenari; 
així com d’altres petites 
deficiències de l’edifici: 
llums, ascensor,... 

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Nou logo per a la Identitat Planera

degut a què avui dia hi ha una 
gran mobilitat de les persones 
des d’un lloc a un altre, cosa que 

causa poca identificació, compromís i 
arrelament, generalment, envers el lloc 
on s’estableix la residència; la regidoria 
de cultura, juntament i d’acord amb 
les altres regidories de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, amb la finalitat 
d’intentar evitar aquest desencís i 
desarrelament general; ha decidit 
generar un logotip per potenciar i 
poder reconèixer a primer cop d’ull els 

actes i esdeveniments que formen part 
de tot el teixit cultural, social i lúdic del 
poble de Santa Bàrbara. Aquest logo va 
encarat i englobat dins del què s’entén 
com a identitat planera.

El logotip creat, vol representar tot 
el que és “autèntic i planer”, per això 
compta amb un arbre com a base 
(com una mare que aixopluga els seus 
fills), en representació de l’olivera 
típica de les nostres planes i com a 
petit homenatge a les nostres arrels 

pageses: “per què qui perd les seves 
arrels, perd la seva identitat”.  Tot aquest 
tronc, base de l’arbre mare, desemboca 
en un gran cor que batega, s’emociona, 
s’enyora, riu, plora, s’enamora, xala, 
treballa i sent tot allò que de la nostra 
terra se’n desprèn. Tot això sota un toc 
actual de disseny i innovació donat per 
les lletres d’identitat planera de color 
roig amb motiu de la nostra senyera, 
que s’aixopluguen baix l’arbre mare. 

Remodelació del molí de vallés Millora de
l’escenari

Homenatge als geganters
L’Ajuntament de Santa Bàrbara reconeix la tasca 
desenvolupada els darrers temps per quatre famílies i 
l’anterior regidor de cultura en el manteniment del fet 
geganter a Santa Bàrbara.

Amb molta tristesa però amb el convenciment d’una feina 
ben feta sense ànim de lucre, se celebrava, al Saló de Plens de 
l’Ajuntament, l’onze de setembre, l’acte de reconeixement 
a la tasca desenvolupada durant tots aquests anys. Xavi, 
Manolo, Blas i Juan José s’han erigit en moltes poblacions 
de les Terres de l’Ebre i de Catalunya com els representants 
del poble, amb els seus balls han alegrat i han presidit 
moltes activitats del nostre poble. 
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Un total de 36 ajuntaments, 
dels 52 municipis de les Terres 
de l’Ebre, han donat el tret de 

sortida a la futura televisió pública del 
territori. A principis d’octubre del 2007 
es va constituir el Consorci que ha de 
gestionar la nova televisió, un ens que 
neix amb la voluntat d’adherir a la 
resta de municipis i a altres institucions 
del territori. L’alcalde de Móra d’Ebre, 

Juanjo Duran, ha estat escollit president 
del Consorci, i ja ha anunciat, com a 
primer pas, l’encàrrec d’un reglament 
d’organització i disseny de com ha de 
ser la televisió pública de les Terres de 
l’Ebre. Des de la Generalitat, el delegat 
del Govern a les Terres de l’Ebre, Lluís 
Salvadó, ha qualificat “d’històric” 
l’acte perquè permetrà reforçar l’espai 
comunicatiu del territori i reforçar la 

identificació de les quatre comarques 
en un projecte únic.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara és 
un dels 36 municipis que ha entrat 
a formar part amb un número de 2 
vots segons el tram de població que li 
correspon (3.850 habitants) i aportarà 
inicialment 2.000 euros (1.000 euros 
per vot) per començar a treballar en el 
disseny de la nova tele pública de les 
Terres de l’Ebre, tot esperant l’apagada 
analògica de 2009. 

TDT de les Terres de l’Ebre

Entrega de la beca IES

Santa Bàrbara forma part del consorci d’ajuntaments que ha de 
gestionar la televisió pública (TDT) de les Terres de l’Ebre.

el dissabte, 24 de novembre de 2007, 
a les 13 hores i a l’Ajuntament de 
la Galera, es va fer entrega de la 

Beca IES “Les Planes”. Beca que s’atorga 
al millor estudiant del darrer curs de 
Batxillerat de l’Institut “Les Planes” 
de Santa Bàrbara, per part dels 6 
Ajuntaments que aporten estudiants al 
mateix centre i consistent en 600 euros. 

Aquesta aportació econòmica és donada 
pels Ajuntaments proporcionalment al 
nombre d’alumnes que cada poble té 
matriculats a l’institut; i l’entrega del 
premi es fa itinerant, o sigui, cada curs 
en un poble diferent.

Al curs 2006/2007, la beca se li va 
donar a l’alumne planer, Santiago 

Bonilla Saborido, qui va aconseguir 
una qualificació de Matrícula d’Honor 
per part del centre. El noi, acompanyat 
pels seus pares i demés familiars, es 
mostrava molt satisfet i agraït pel premi 
i disposat a seguir pel mateix camí en 
els estudis de medicina, recentment 
iniciats a Barcelona. 

Capacitat per a 8 persones
Servei especialitzat per a minusvàlids
Servei d’acompanyament a hospitals
Centres de dia (residències d’avis)

Centres docents (diabètics, alzheimer, salut mental, etc.)
15% dte. (ensenyant Tarja Institut Català de la Salut)

Pr use  mo t leconòmics

977 704 422
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Comença la nova temporada al pavelló 
poliesportiu municipal

La llar d’infants Les Beceroles amplia l’horari

des de la segona quinzena de 
setembre les instal·lacions 
esportives del pavelló 

poliesportiu ja tornen a estar a ple 
rendiment. 

Des de l’Ajuntament, per al millor 
funcionament de les instal·lacions, es 
dóna prioritat a l’hora de fer l’horari del 
pavelló a les entitats esportives locals; 
les quals van fer la seva petició després 
de la reunió mantinguda amb el regidor 
d’esports Alfred Blanch, on també es va 
explicar el sistema per a fer una petició 
del pavelló de forma puntual, ja que a 
la mateixa reunió també hi assistien 
les entitats culturals i educatives de la 
població. 

Per fer cinc cèntims de les activitats que 
al pavelló es desenvolupen, podem dir 
que el club de bàsquet Santa Bàrbara 
té la seva franja d’horari per fer les 

activitats pròpies d’un club de bàsquet, 
començant aquest any a treballar amb 
la base; també el club de twirling té el 
seu horari reservat, on moltes xiquetes 
i algun xiquet de la nostra població 
poden gaudir de la pràctica d’aquest 
esport. També el club de tennis taula fa 
els seus entrenaments setmanal es en 
aquest espai, tal i com han vingut fent 
els darrers anys. Des de l’associació 
de dones planeres també es potencia 
l’esport, i fan ús de la instal·lació fent 
classes de ball de saló, en diferents 
modalitats.

Així mateix, com en anys anteriors, 
fan ús del pavelló un grup de noies 
englobades dins de l’associació de 
gimnàstica rítmica, per fer classes 
del tan actual Mètode Pilates. També 
com a innovació d’aquesta temporada 
i en període de proves es faran 
entrenaments de volei femení, amb un 

grup de noies locals entusiasmades per 
la pràctica d’aquest esport.

És important recordar, que en dos 
anys d’història que té el nostre 
pavelló municipal s’han fet activitats 
tan diverses com classes de ioga, un 
campionat de Catalunya de twirling, 
una trobada comarcal de la gent gran, 
exhibicions de ball de saló, ... 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
després de rebre vàries peticions i 
fer un estudi del tema, va decidir 

ampliar l’horari de la llar d’infants en 
una hora més a la tarda (de 6 a 7).

Per poder-ho dur a terme l’Ajuntament 
va contractar una educadora nova, 
augmentant la plantilla de 4 a 5 
persones. També això suposarà una 
nova estructuració interna de les 
treballadores de la llar, ja que hauran 
de cobrir aquesta hora de més de forma 
rotatòria.

Aquest servei s’ha entès com una cosa 
opcional i per aquest motiu es cobrarà 
de manera diferent del que seria el preu 
base de la llar. El pagament d’aquest 
servei pot ser de dos formes: la primera 
que és el preu de tots els dies del mes, 
que puja a 35 €; i la segona, pensada 
per a casos excepcionals i esporàdics, 
que és la de pagar 3 € per hora extra 
feta.

La regidoria d’educació, conjuntament 
amb les educadores de la llar, pensen 
que és un bon servei i que cal afavorir 
aquelles famílies que realment 
necessiten aquest servei.

Els nens podran optar per aquest servei 
en qualsevol moment del curs; només 
caldrà comunicar-ho a la direcció del 
centre abans del primer dia del mes en 
què es vulgui començar a usar aquest 
servei.

Amb aquesta ampliació horària la llar 
“Les Beceroles”, dóna cobertura horària 
de 8.30 a 13.15 h i de 14.45 a 19.00 h, 
fent un total de 9 hores diàries.

La direcció del centre vol aprofitar per 
fer saber, que a les aules de 0-1 i 2-3 
encara hi ha places disponibles i que 
els interessats només cal informar-se 
a la direcció del centre l’horari a dalt 
especificat.  
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Regidoria d’hisenda, noves tecnologies
i promoció econòmica

Obrim amb aquest article una 
nova finestra que l’equip de 
govern de l’Ajuntament, sorgit 

de les eleccions del passat 27 de maig, 
tenim la voluntat d’oferir als planers per 
a donar comptes de l’activitat que porta 
a terme cadascuna de les regidories 
del consistori. Des d’aquesta regidoria 
intentarem informar tant bé com 
sapiguem dels projectes que portem 
entre mans a través d’aquesta nova i 
flamant Santa Bàrbara Magazín igual 
que ja es fa actualment a través del web 
www.santabarbara.cat què ha guanyat 
molt en dinamisme i on hi podeu trobar 
l’actualitat del poble; la programació 
de La Plana Ràdio, i la resta de canals 
d’informació dirigits tant als ciutadans 
de Santa Bàrbara com als planers 
absents i demés persones interessades.

Hisenda
Quant a l’àmbit d’Hisenda, la primera 
actuació d’aquest final de 2007 que 
conté una empremta de caire polític del 
nou consistori ha estat l’aprovació de 
les ordenances fiscals per a l’any 2008. 
Aquestes no han suposat grans canvis, 
ja que en la majoria d’elles només s’hi 
aplica l’augment del nivell de vida 
anual.

En canvi, sí que s’han aplicat 
bonificacions interessants per als jóvens 
del municipi amb la doble intenció 
de facilitar la seva emancipació i 
aconseguir que alhora s’estableixin al 
casc urbà. Amb aquesta finalitat s’ha 
introduït una bonificació del 75% del 
cost total de l’impost de construcció i 
rehabilitació per a les persones menors 
de 36 anys que decideixin construir la 
seva casa en algun pati o rehabilitar 
una construcció existent ubicada al 
casc urbà del municipi.

Més recentment s’ha començat a 
elaborar el pressupost 2008 que ha de 
preveure els ingressos i les despeses de 
les actuacions planificades per aquest 
any per part de totes les regidories 
de l’Ajuntament. La intenció és fer el 

major esforç inversor possible de cara a 
seguir millorant els serveis que donem 
als planers i planeres i materialitzar i 
modernitzar les infraestructures que 
permeten millorar la qualitat de vida de 
tots els veïns.

Noves tecnologies i promoció 
econòmica
En l’àmbit de les noves tecnologies (TIC), 
a Santa Bàrbara hem d’estar orgullosos 
de tenir l’Infocentre com a punta de 
llança de la introducció dels planers 
en el món digital. Des d’aquest primer 
article de la nova revista voldríem 
destacar l’encert dels responsables 
de l’Ajuntament que van impulsar la 
seva posada en marxa així com la bona 
feina dels tècnics que amb la seva tasca 
diària l’han situat com a model de 
funcionament per a altres telecentres 
en poblacions i àmbits territorials 
més grans. La tasca que porta a terme 
l’Infocentre es pot veure actualment de 
forma objectiva però serà més evident 
amb el pas del temps quan els escolars, 
jóvens, empresaris, comerciants, dones, 
jubilats i la resta de gent que l’utilitza 
vagin fent gran la bola de neu de planers 
que han pujat al tren de la societat de la 
informació.

En aquest últim tram de l’any 2007 

el catàleg de cursos que s’han fet a 
l’Infocentre ha estat prou reeixit i ha 
estat dissenyat per a tots els públics: 
d’imatge digital, d’aprendre a presentar 
treballs, de navegació GPS, d’iniciació 
a la informàtica per a jubilats i 
mestresses de casa, etc. També es fa per 
les tardes de tot el curs escolar formació 
d’informàtica als xiquets del Col·legi 
d’Educació Infantil i Primària.

En l’apartat de sessions i jornades 
informatives se n’han realitzat 
diverses de molt interessants: Sessió 
informativa dels estudis que es poden 
cursar a la UOC a través d’Internet 
(universitaris, postgraus, màsters, 
@teneu universitari i Universitat Oberta 
d’Estiu), Jornada de programari lliure 
que aquest any ha arribat a la seva 
4a edició i en què per primera vegada 
s’ha fet 3 sessions (Santa Bàrbara, 
Amposta i la Sénia) en col·laboració 
dels respectius ajuntaments, la 
UOC i el COEIC. Finalment, a la I 
Jornada de desenvolupament rural 
es van presentar dos ponències. A 
la primera es presentava un estudi 
encaminat a coordinar els municipis 
de l’interior del Montsià en projectes de 
desenvolupament comercial, turístic, 
cultural, industrial, etc. a la segona es 
va explicar l’estat de situació actual de 
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les tecnologies de comunicació sense 
fils que podrien ser una alternativa 
viable per a la connexió a la banda 
ampla de territoris amb baixa densitat 
de població com el nostre que són poc 
atractius per a les operadores actuals 
(fibra òptica, ADSL, etc.). 

A banda de les jornades que 
s’imparteixen a Santa Bàrbara la 
dinamitzadora de l’Infocentre, Mercè 
Fort, ha participat en jornades que es 
fan arreu de Catalunya i que serveixen 
per a intercanviar coneixements amb 
responsables d’altres equipaments 
semblants i donar a conèixer la tasca que 
es fa a responsables de l’administració 
de la Generalitat.

Així varem participar en una taula 
rodona organitzada dins el marc de la 
CiberÀgora, de la Setmana de les Noves 
Tecnologies a Tarragona, TICnologia 
2007. La taula rodona va tenir lloc 
al Palau de Fires i Congressos de 
Tarragona.

Posteriorment, al Citilab de Cornellà de 
Llobregat i en el marc de les II Jornades 
de la Internet Social, el tàndem que 
formen l’Infocentre i l’Agent d’Ocupació 
i Desenvolupament Local, Edu Roldán, 
en la tasca de difusió de les noves 
tecnologies i la dinamització econòmica 
de les localitats de Santa Bàrbara, 
Masdenverge, Godall i la Galera va ser 
escollit com una de les dos experiències 
que han de servir com a model de la 
resta de telecentres d’àmbit municipal. 
La dinamitzadora de l’Infocentre va 
fer una brillant exposició del sistema 
de treball que es porta a terme i una 
pinzellada de les línies de futur que hi 
ha projectades si aconseguim el suport 
de la Generalitat.

Un altre aspecte que s’ha de destacar 
en l’àmbit de les TIC a Santa Bàrbara 
és l’augment del dinamisme en la 
difusió de notícies a través de la 
pàgina web del nostre poble: www.
santabarbara.cat; que l’ha convertit 
en una magnífica eina d’informació i 
consulta de l’actualitat municipal per 
a tots els planers i planeres d’arreu 
del món. Poc a poc hi anirem afegint 
nous apartats d’informació, espais per 

fomentar l’intercanvi d’informació i la 
col·laboració entre la comunitat virtual 
planera, etc. Per a què us en feu una idea 
de l’activitat que hi ha al web us direm 
que hem assolit una mitjana de 500 
visites diàries i habitualment arribem a 
més de 1.000 pàgines vistes per dia amb 
pics reiterats de més de 2.000 i fins a 
2.559 pàgines vistes.

Relacionat amb aquest últim apartat 
ha estat la migració del web i el correu 
electrònic que utilitza el personal de 
l’Ajuntament al domini santabarbara.
cat i la dotació de correu electrònic 
institucional als regidors de tots els 
grups polítics. El canvi al domini .cat 
s’ha fet per a reforçar la imatge de 
catalanitat del nostre municipi, posar el 
nostre granet d’arena en la implantació 
del domini lingüístic i cultural .cat i de 
passada canviar els antics sta-barbara.
org i santabarbara.altanet.org que eren 
més difícils de dir.

Amb la finalitat de fer difusió de la tasca 
que portem a terme, hem participat 
en altres activitats que organitza 
l’Ajuntament com ara la Cursa 
Enigmàtica de festes majors i el Parc 
Infantil de Nadal on hem col·laborat 
amb la connexió a Internet mitjançant 
WiFi de l’aula mòbil cedida per la 
Diputació de Tarragona que consta de 
deu ordinadors portàtils. Aquest ha 
estat un dels tallers nous i dels que més 

èxit de participació ha tingut.

Santa Bàrbara ha entrat a formar part 
del consorci d’ajuntaments que ha de 
gestionar la futura televisió pública 
de les Terres de l’Ebre a través de TDT 
des d’on intentarem que els continguts 
siguin del màxim interès per als planers i 
les planeres. I ja que parlem de consorcis 
i noves tecnologies també cal dir que 
el regidor d’aquesta àrea ha entrat a 
formar part de la Comissió d’Experts en 
Noves Tecnologies de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia que actualment 
té interessants projectes de TIC en 
fase d’estudi per a la seva implantació 
al territori de la Mancomunitat, de la 
que Santa Bàrbara forma part, a curt i 
mitjà termini. També s’ha de destacar 
que Jordi Boronat, el nostre Alcalde, ha 
estat nomenat vicepresident d’aquest 
ens en l’última assemblea del 14 de 
desembre en què també s’ha nomenat 
nou president l’Alcalde de Beseit, el Sr. 
Alberto Moragrega.

L’Àrea de Dinamització Econòmica, 
a més del serveis ordinaris 
d’assessorament a empresaris i 
emprenedors en ajuts, subvencions, 
normativa, etc.; borsa de treball i punt 
d’informació turística, ha participat 
conjuntament amb la Regidoria de 
Festes i Fires en l’organització de tres 
actuacions de marcat caire comercial, 
l’últim trimestre de 2007.
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Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

La primera és la Festa del Comerç que 
la Unió de Comerciants i l’Ajuntament 
van organitzar la setmana anterior 
a la Fira i que va començar amb una 
magnífica desfilada de moda que 
amb les models professionals però 
sobretot amb els i les models planers/
res va entusiasmar el nombrós públic 
assistent que va poder veure la selecció 
de productes que havien preparat els 
comerciants planers. Després la festa 
va continuar amb un animat ball i 
el sorteig de lots de productes dels 
establiments col·laboradors. L’èxit de 
públic d’aquesta festa que gairebé 
va deixar petita la carpa central de la 
Fira fa pensar que segurament tindrà 
continuïtat en el futur.

La segona és la pròpia Fira de l’Oli 
Novell, els Cítrics i el Comerç de la que 
en parla més detalladament l’apartat 
de la Regidoria de Fires i Festes que en 
porta l’organització. Cal ressaltar que 
a més a més de la seva vessant lúdica 
és una plataforma comercial de primer 
ordre amb 30.000 visitants, 10.000 litres 

d’oli venuts i la valoració molt positiva 
dels comerciants que hi varen instal·lar 
els seus estands. Aquests en acabar 
la fira coincidien majoritàriament a 
destacar el bon nivell de vendes assolit 
durant la Fira.

La tercera va ser la presència de la 
nostra vila a la 47a edició de la Fira de 
Mostres d’Amposta com a poble escollit 
per representar la comarca del Montsià. 
Santa Bàrbara va oferir als visitants de 
la Fira un estand molt lluït en què es 
mostraven aspectes de la història i els 
serveis del municipi per a destacar els 
actius més importants que ofereix la 
població: gastronomia, col·leccions, 
agricultura, serveis educatius, sanitaris, 
esportius i culturals.

Acabem aquest apartat desitjant que la 
seva lectura us hagi resultat d’interès 
perquè això voldria dir que hem assolit 
l’objectiu de l’Ajuntament de mantenir 
informats els planers de les activitats 
que porta a terme.

Així mateix us animem a què ens feu 
arribar els vostres suggeriments i 
inquietuds. Tant al regidor, en aquest cas 
Jordi Llorens, que podeu contactar tant a 
través del correu jllorens@santabarbara.
cat com de forma personal,  com al 
personal de l’administració de qui 
trobareu els telèfons de contacte i correus 
electrònics al web www.santabarbara.
cat. Això ens permetrà servir millor 
els planers que és la nostra funció 
última.  

w w w . s a n t a b a r b a r a . c a t

Vols estar al dia 
de les notícies 
del teu municipi?

Visita la web de l’Ajuntament!



Joventut, Serveis Socials i Salut

Nova ubicació 
dels Serveis 
Socials 
Municipals 

Inici de curs del 
Centre Obert 
l’Oliveta i de 
l’Espai Juvenil

Pla Local de Polítiques d’Igualtat 
d’Oportunitats de Gènere

Accions d’acollida de la població nouvinguda

després de la inauguració del 
nou CAP de Santa Bàrbara, 
l’Ajuntament planer recupera 

l’edifici que durant molts anys havia 
allotjat els serveis sanitaris, que des 
del mes de setembre es va convertir 
en el nou Centre Municipal de Serveis 
Socials. Així, després de molts anys 
ocupant diferents espais municipals, la 
regidoria de serveis socials concentra 
gran part dels seus serveis en aquest 
nou edifici, en el què s’engloben els 
Serveis Socials d’Atenció Primària, les 
classes d’alfabetització i de català i 
castellà per a nouvinguts, les activitats 
del Centre Obert l’Oliveta i de l’espai 
juvenil, i a l’estiu, el Casal d’estiu Els 
Ballarics.  

el Centre Obert l’Oliveta va 
començar el curs escolar amb un 
total de 32 nenes i nens d’entre 

6 i 12 anys, que realitzen activitats 
lúdiques i educatives al llarg de tot el 
curs escolar. Des de fa dos anys també 
s’ofereix el servei anomenat “Espai 
Juvenil”, que va néixer de manera 
paral·lela al centre obert, però dirigit a 

nois i noies entre 11 i 16 anys. Aquest 
servei pretén convertir-se en un espai 
de trobada on els adolescents puguin 
treballar, en grups reduïts, temes de 
prevenció específica relacionats amb 
les drogodependències, la sexualitat, la 
salut, les habilitats socials, els valors, 
etc. Aquest curs es compta amb un 
total de 10 joves.  

amb aquest projecte, la Regidoria 
de Serveis Socials s’ha marcat 
uns objectius molt clars, fent 

èmfasi especial en la disminució de les 
situacions de desigualtat que es donin 
per raó de gènere. 

Amb les aportacions de les persones 
que conformen el Consell Consultiu 
per a la Igualtat de Gènere, s’ha pogut 
redactar el Pla Local de Polítiques 
d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere 
2008-2011, que treballarà en tres línies 
diferenciades: organització municipal, 
participació ciutadana, sensibilització i 
conciliació, i qualitat de vida.  

amb l’objectiu de facilitar la 
integració i acolliment de les 
persones nouvingudes, s’han 

realitzat diverses activitats. Les classes 
d’alfabetització i de català i castellà, que 
aquest any ofereix cursos de castellà 
oral i de català de diferents nivells: 
alfabetització, bàsic i perfeccionament. 
El passat mes de novembre es va 
realitzar una sessió d’acollida, on es van 

explicar qüestions sobre temes com el 
treball, l’habitatge, les normes cíviques 
de la societat d’acollida, les normes de 
recollida selectiva, i l’aprenentatge del 
català, entre d’altres. Finalment, en el 
marc de la XI Fira de l’Oli es va realitzar 
la II Mostra de Cuina Intercultural, en la 
que hi van participar 15 persones de 10 
nacionalitats diferents.  
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Joventut, Serveis Socials i Salut

Homenatge als avis centenaris

Parc Infantil i Juvenil de Nadal

el passat dia 30 de desembre es 
va commemorar el 100 i 101 
aniversari de dues persones del 

municipi. Per una banda la senyora 
Cinta Cid Muria, que va néixer el dia 
28 de desembre de 1907, i per una altra 
el senyor Juan Accensi Subirats, que va 
néixer el dia 4 de juny de 1906. 

L’acte va consistir en una visita als 
domicilis d’aquestes dues persones per 
part de l’alcalde i els regidors i regidores 
de l’ajuntament, i del director dels 
serveis territorials del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que els van 
fer entrega d’un quadre amb l’arbre 
genealògic i de la medalla centenària i 
la placa a una llarga vida, per part de la 
Generalitat de Catalunya.  

des del 27 al 31 de desembre, el 
pavelló poliesportiu va acollir el 
Parc Infantil i Juvenil de Nadal, 

que com a novetat ha comptat amb una 
aula mòbil amb connexió gratuïta a 
Internet. Destacar també la realització 
del túnel del terror, i l’arribada de 
l’Herald, al qual els més petits van poder 
demanar tot allò que desitgen que els 
portin els Reis Mags d’Orient.

Aquesta és una de les activitats on 
es veu més clarament la necessària 
participació dels i les joves planers i 
planeres que any rere any inverteixen 
part del seu temps en dur a terme, de 
forma totalment voluntària, activitats 
per als més petits del municipi.  

10è aniversari
Grup Joventut

Bonificacions

al llarg de tot l’any 2007, el 
Grup Joventut de la Regidoria 
de Joventut ha realitzat 

activitats en commemoració del seu 
10 aniversari: concurs de logotips, festa 
del 10è aniversari, presentació del 
llibre i de l’exposició “10 anys del Grup 
Joventut”, tallers diversos per a infants 
i joves; i finalment, un programa a la 
Plana Ràdio en el que s’ha intentat 
entrevistar a tots els joves que han 
format part del grup en els últims 10 
anys.  

Es veu més clarament la  
participació dels i les joves 
planers i planeres

Amb la doble intenció de facilitar 
l’emancipació dels i les joves del 
municipi i aconseguir que alhora 
s’estableixin al casc urbà, s’ha aprovat 
una bonificació del 75% del cost total de 
l’impost de construcció i rehabilitació, 
per a les persones menors de 36 anys 
per a construir la seva casa en algun pati 
o rehabilitar una construcció existent 
ubicats al casc urbà del municipi.
Partint que l’habitatge és un dels 
problemes que més preocupen als i les 
joves planers i planeres, s’ha apostat 
per aplicar accions positives en relació 
als joves del municipi, per poder-los 
oferir facilitats i bonificacions a l’hora 
d’establir la seva residència habitual a 
Santa Bàrbara.  

Bonificacions per als joves en 
les ordenances per a l’any 2008
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Joventut, Serveis Socials i Salut

Presentació del projecte a 
dos sessions de participació 
ciutadana

Jornada Mostra’t

el projecte Konektat, que és un dels 
dos projectes inclosos l’any 2007 
per a la implementació del Pla 

Local de Joventut 2005-2007, fou escollit 
per la Secretaria General de Joventut 
i per la Diputació de Tarragona com a 
exemple d’experiències de participació 
als municipis.

Konektat és un projecte de continuat 
dels dos projectes anteriors: Mou&Grup, 
que es va implementar l’any 2005, i La 

Plana es mou, que fou el projecte de 
l’any 2006. Aquest es presenta com 
la consolidació del treball en quant a 
participació juvenil que es ve duent a 
terme en els últims deu anys des de la 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, a través del Grup 
Joventut.  

el passat 15 de desembre de 2007, 
alguns joves i entitats de la 
localitat es van desplaçar fins al 

Casal d’Amposta, on es va dur a terme 
la jornada Mostra’t, en la que es va 
proposar l’elaboració d’un catàleg amb 
els suggeriments plantejats per les 
entitats i joves assistents en relació a les 
activitats que es poden desenvolupar, 
des del Consell Comarcal del Montsià, 
als diferents municipis que integren la 
Xarxa Montsià Jove.  

Konektat
Participació en la jornada 
Mostra’t, que va organitzar el 
Consell Comarcal del Montsià

el mes de desembre es va constituir 
el GTS del Montsià, integrat pel 
Departament de Salut, el Servei 

Català de la Salut, el Consell Comarcal 
del Montsià i alguns ajuntaments, 

entre ells el de Santa Bàrbara. Aquest 
òrgan, que neix arran del Pacte per a 
la Salut del Montsià, signat l’any 2005, 
té per objectiu contribuir a la millora 
de la salut de la població, tenint com 

a funcions l’ordenació, priorització i 
coordinació dels recursos del territori 
per garantir la prestació dels serveis 
sanitaris públics.   

Creació del Govern Territorial de Salut del Montsià



Festes i Fires

Denominació d’Origen Terra Alta invitada d’honor

santa Bàrbara bat el rècord de visites 
de la Fira degut al bon temps del cap 
de setmana, una bona difusió 

mediàtica i un ampli programa d’activitats 
paral·leles que aconsegueixen atreure 
visitants de moltes poblacions de les 
Terres de l’Ebre, el nord de Castelló i de 
comarques veïnes com el Priorat o el camp 
de Tarragona.

Les vendes directes a la fira superen en 
escreix les assolides per cooperatives i 
comerços l’edició anterior i es mostra com 
una fira consolidada i amb una gran 
projecció dintre del sector a les Terres de 
l’Ebre. En aquesta XI edició de la Fira de 
l’Oli s’ha venut un volum global d’oli 
novell de 10.000 litres.

Sens dubte la clau de l’èxit, un any més, 
rau en bona mesura a la dedicació que els 
planers i les planeres a través del seu 
Ajuntament, el comerç i les seves 
cooperatives, ofereixen als visitants: 
proximitat, qualitat i una fira on es pot 
veure el bo i millor d’una Santa Bàrbara en 
alça per la seva situació estratègica a les 
Terres de l’Ebre i el Montsià. La Fira de l’Oli 
Novell, els Cítrics i el Comerç organitzada 
i coordinada per l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara i que té una dotació pressupostària 
per l’esdeveniment d’aproximadament 
56.000 euros i és organitzada a través de la 
regidoria de fires i festes, que actualment 
coordina la regidora Judit Lleixà. 

Una altra de les claus està en la 
col·laboració de moltes entitats i 
associacions planeres, a través d’una 
variada oferta d’activitats paral·leles: 
esmorzars, activitats per als més petits, 
demostracions, exhibicions, xerrades 
formatives, etc. que atreuen públic d’edats 
variades. En aquest sentit, la demostració 
de tall en motoserra organitzat per 
l’Ajuntament i Komatsu, les visites al 
museu de la casa pagès d’Àngel Fibla amb 
carro o els tradicionals concursos 
d’elaboració d’allioli, la plega d’olives o el 
llançament d’aixada, en són un exemple.

La fira representa per a Santa Bàrbara un 
esdeveniment social i de dinamització 
econòmica important dintre el calendari 
d’activitats que programa l’Ajuntament 
per a l’any i aquest èxit de públic representa 
per l’Ajuntament la corroboració de la 
bona línia encetada respecte de la 
promoció econòmica del municipi. 

la iniciativa endegada el 2006 per 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
d’invitar a una Denominació 

d’Origen, per mostrar els seus productes 
en el marc de la fira de l’oli de Santa 
Bàrbara, ha seguit amb una D.O. veïna i 
molt propera a les nostres terres: la D.O. 
de vins de la Terra Alta. El 2006 fou la 
D.O. dels formatges Idiazabal d’Euskadi 
(Gasteiz) la invitada a la X edició, amb 
una valoració positiva per part dels 
màxims representants de la D.O. de la 
seva assistència.

La D.O. “Terra Alta” arriba al 25é 
aniversari amb els millors indicadors de 
mercat des de la seva constitució. Al 2006 

es va registrar un volum comercialitzat 
de 92,416.88 Hl (+19.74 % vs 2005) 
dels quals un 75% es corresponen als 
embotellats; un increment del mercat 
interior del 23.90 % i del 11.58% per al 
mercat exterior. Per primer any s’ha 

registrat un % de vins D.O. “Terra Alta” 
embotellats comercialitzats al mercat 
interior que supera en 16.1 punts la 
quota del mercat exterior. El vi D.O. 
“Terra Alta” compleix 25 anys amb un 
reconeixement del mercat interior mai 
assolit.

En el programa de la Fira, la D.O 
Terra Alta va realitzar diverses cates 
i degustacions de vins dels diversos 
cellers que formen part d’aquesta D.O. 
Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
es valora positivament la resposta de la 

D.O Terra Alta per acompanyar-nos en 
aquesta edició de la fira, just quan es 
compleixen 25 anys de la seva creació 
i en un gran moment per als seus 
vins.  

La Denominació d’Origen Terra Alta invitada d’honor a la XI Fira 
de l’Oli Novell, els Cítrics, el Comerç i la Gastronomia de Santa 
Bàrbara

Santa Bàrbara assoleix els 30.000 visitants a la Fira de l’Oli 
Novell, els Cítrics i el Comerç.

Fira de l’Oli Novell, els Cítrics i el Comerç
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Santa Bàrbara a la Fira de mostres d’Amposta

Festes i Fires

santa Bàrbara va ser el poble 
escollit d’honor per representar 
el Montsià, al dia de la comarca, 

en el marc de la 47a edició de la Fira de 
Mostres d´Amposta que es va celebrar 
del 5 al 9 de desembre de 2007.

L’origen de la Fira de Mostres d’Amposta, 
cal buscar-lo en l’antic mercat ramader. 
Alguns historiadors apunten que durant 
l’edat mitjana ja se celebrava, tot i que 
no fou fins a 1825 que es va oficialitzar.

Des de quasi la creació dels Consells 
Comarcals a Catalunya, el Consell del 
Montsià oficialitzà el dia de la comarca 
que fou el 6 de desembre de 2007.

El personatge invitat per presidir 
la jornada festiva preparada per 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara fou 
Germà Bel, catedràtic d’economia de 
la Universitat de Barcelona i màster en 
economia per la Universitat de Chicago 
que exaltava les virtuts de la comarca i 
els municipis que la composen després 
de signar al llibre d’honor del Consell 
Comarcal del Montsià.

Els dolçainers i caps-grossos de la 
població encapçalaren la comitiva, que 
juntament amb el consistori planer, 
representants de les entitats planeres 
i personalitats polítiques ebrenques 
es desplaçaren a les instal·lacions 
de la fira per tal de visitar l’estand 

preparat pel municipi, en el que 
destaquen els aspectes d’història i 
serveis amb combinació amb els actius 
més importants que hi podem trobar: 
gastronomia, col·leccions, agricultura, 
serveis educatius, sanitaris, esportius i 
culturals.

L’alcalde de Santa Bàrbara obsequià 
Germà Bel amb una mostra d’oli de la 
denominació d’origen Baix Ebre - Montsià 
i el president del Consell Comarcal del 
Montsià, Alfons Montserrat li oferí les 
obres completes de l’autor Sebastià 
Joan Arbò.

Posteriorment, en el torn de parlaments, 
l’alcalde de Santa Bàrbara destacà 
l’esperit comarcalista i de vocació de 
servei que històricament ha tingut 
Santa Bàrbara amb la comarca i els 

pobles que la composen, entenent que 
la unió i la mancomunació de serveis 
entre municipis millora la qualitat dels 
nostres veïns i veïnes.

Per altra banda, Alfons Montserrat 
destacà el paper del Consell en iniciatives 
mancomunades com la implantació a 
la comarca del nou sistema de recollida 
amb la implantació de contenidors 
soterrats o l’estreta col·laboració del 
Consell i l’Ajuntament en la construcció 
de la deixalleria municipal. 

Tancà l’acte Germà Bel que realitzà 
una dissertació sobre els beneficis que 
suposa la gestió integrada de certs 
serveis i posà com exemple Santa 
Bàrbara a través de certs serveis que 
presta als planers i les planeres. 

Santa Bàrbara protagonista al dia de la comarca del Montsià 
en el marc de la Fira de mostres d’Amposta
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Jornades nadalenques de Santa Bàrbara

Festes i Fires

santa Bàrbara celebra les activitats 
nadalenques amb una oferta variada 
d’activitats per als més grans i petits 

de la població i on Ajuntament i entitats 
del municipi col·laboren per trencar amb 
el fred de l’hivern.

Començant pels dinars de pre-nadal de les 
associacions de les dones planeres i 
l’associació de jubilats i pensionistes amb 
una assistència total de 300 persones entre 
les dos activitats. També, al pavelló 
municipal, l’espectacle de Batuka amb els 
germans Expósito, que congregà unes dos-
centes persones d’arreu de les Terres de 
l’Ebre.

Al CEIP Jaume Balmes, recollida de joguines 
usades, el tradicional de Tu a Tu a La Plana 
Ràdio, un magazín que combina entrevistes 
diverses, actuacions, etc. i que es ve 
celebrant a la població quasi des dels inicis 
de la ràdio municipal. La biblioteca José 
Escudé organitzava una sessió infantil de 
contes i a l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
s’exposava l’exposició fotogràfica: El camí 
de Sant Jaume.

El dissabte 22 de desembre, va ser un dia 
musical per a la població, l’audició de la 
Unió Musical i el Concert de Nadal a càrrec 
de la Unió Musical i la Coral Santa Bàrbara 
van acompanyar l’arribada del Pare Noel i 
la xocolatada per als més petits organitzada 
per la Unió de Comerciants. Exhibició de 
ball artístic a càrrec de l’escola Quick 
Dance i el Festival de play-back van tancar 
el cap de setmana musical.

Però si quelcom esperaven els més petits 
de la població era el Parc Infantil i Juvenil 
de Nadal que obria les seves portes al 
pavelló municipal el 27 de desembre i que 
va tancar portes el 31 de desembre 
coincidint amb l’arribada a la població de 
l’Herald acompanyat pel grup de dolçainers 
Toquem...tots? Finalment, els Reis Mags 
d’Orient van arribar a la població a través 
de la cavalcada 2008 el 5 de gener on van 
repartir a la plaça Major de Santa Bàrbara 
els encàrrecs i joguines per als nens, 
davant del pessebre vivent dels alumnes 
de 2n ESO de l’IES Les Planes.  

20



Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUM SESSIONS PLENÀRIES DEL 
QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2007

Sessió Extraordinària, realitzada pel ••
Ple de la Corporació el dia 10 d’octubre 
de 2007. En el desenvolupament de la 
sessió es van adoptar els següents 
acords:

Ratificar el Decret de l’Alcaldia 
d’acceptació de la subvenció del 
Departament d’Educació per a 
l’escolarització corresponent al curs 
escolar 2006-2007 de la llar d’infants 
municipal “Les Beceroles”.
Aprovar la venda directa de terrenys de 
propietat municipal.
Aprovar la modificació d’obres incloses 
en l’anualitat 2007 del PAM.
Aprovar el Mapa d’Instal·lacions i 
Equipaments Esportius del Municipi de 
Santa Bàrbara.
Aprovar la modificació, ordenació 
i imposició de les Ordenances 
Municipals.
Aprovar la moció presentada pel grup 
municipal d’ERC sobre els cabals 
ambientals del riu Ebre.
El Sr. Alcalde proposa als membres de 
la Corporació  incloure en l’ordre del dia 
d’un punt d’urgència, que es debatrà 
en finalitzar els punts que consten 
a l’ordre del dia i que porta per títol: 
“Aprovació, si s’escau, nomenament 
de representant de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara al Consorci que ha de 
gestionar la futura televisió local a les 
Terres de l’Ebre”

Sessió ordinària, realitzada pel Ple ••
de la Corporació el dia 25 d’octubre 
de 2007. En el desenvolupament de 
la sessió es van adoptar els següents 
acords:

Aprovar l’expedient número 5/07, de 
modificació de crèdit del Pressupost de 
2007.
Verificar del text refós de la modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament del municipi referent al 
sector de desenvolupament residencial 
DR-1.1.
Verificar del text refós del Pla parcial 
urbanístic Sector Residencial DR-1.1.

Sessió ordinària, realitzada pel Ple ••
de la Corporació el dia 20 de desembre 
de 2007. En el desenvolupament de la 
sessió es van adoptar els següents 
acords:

Donar compte del Decret de l’Alcaldia 
de l’expedient número 6/07, de 
modificació de crèdit del Pressupost de 
2007

Aprovar l’expedient número 7/07, de 
modificació de crèdit del Pressupost de 
2007.
Aprovar la formulació de la demanda 
d’inclusió d’actuacions en el Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya 
2008-2012.
Aprovar provisionalment del Pla 
especial urbanístic “Catàleg de masies 
i cases rurals”.
Aprovar inicialment la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries 
determinació de nou ús en el sistema 
d’equipaments comunitaris.
Aprovar la moció  per la declaració del 
municipi de Santa Bàrbara zona lliure 
de transgènics.
Aprovar la moció presentada pel 
grup municipal del Partit Popular 
de Catalunya de suport a la caça en 
barraca.
Aprovar una moció per sol·licitar al 
Govern de la Generalitat de Catalunya 
i a l’Estat la gratuïtat del tram de 
l’autopista AP-7 entre Ulldecona i 
l’Ametlla de Mar.

RESUM DE LES SESSIONS DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL QUART 
TRIMESTRE DE L’ANY 2007

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 06 de 
setembre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

- Adjudicar la contractació del 
contracte de serveis de manteniment 
i adequació de l’aparell ascensor 
del centre cultural, a la mercantil 
ThyssenKrupp Elevadores, SL, per un 
import de 2.994,73 €, IVA inclòs.
- El pagament de 239,66 €, al consell 
comarcal, en concepte d’aportació 
municipal a l’obra d’arranjament i/o 
millora de camins municipals del 
Montsià 2004-2005.
 - Aprovar la cessió a l’APA del CEIP 
Jaume Balmes dels locals municipals 
demanats (llar de jubilats per fer-hi 
menjador escolar, infocentre i sala 
múltiple del ceip per fer-hi activitats 
extraescolars) durant el període i 
horaris sol·licitats.
- Aprovar el conveni de dotació 
d’infraestructures entre l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, l’empresa 
CONTREGISA i Telefónica de 
España, SAU, per l’execució de 
les obres d’infraestructures de 
telecomunicacions.
- Acollir-nos a la Resolució 
TRE/2631/2007,  de 30 de juliol, de 
convocatòria per a l’any 2007 de 
la concessió de subvencions de les 

accions de desenvolupament local 
mitjançant pactes territorials per 
a l’ocupació, i de modificació de la 
Resolució TRI/1783,/2005, de 13 de 
juny, i sol·licitar una subvenció per un 
import de 6.500,00 €.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 20 de 
setembre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

- Acceptar la subvenció de l’Institut 
Català de les Dones, per a terme 
l’elaboració del Pla de Polítiques de 
Dones 2007-2011 al municipi de Santa 
Bàrbara, per un import de 14.160,00 €.
- Designar com a responsable polític 
que s’encarregui de la coordinació, 
dinamització i execució del pla 
d’actuació a la Regidora de Salut la 
Sra. Montse Rodríguez Arasa. Així com, 
designar com a responsable tècnic 
que s’encarregui de la coordinació, 
dinamització i execució del pla 
d’actuació a la Sra. Gislen Ferré Pla.
- Acordar l’aportació econòmica a 
la campanya Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple.
- Aprovar la designació de  representants 
a la Junta pericial municipal del 
Cadastre.
Designant els membres següents:
President. Joan Jordi Boronat Ferré, 
Alcalde-President.
Vocals:  Jordi Roé Bonfill, Regidor 
d’Agricultura.
Joaquín Arasa Caballé, vigilant 
municipal.
Rosa Maria Arasa Cavallé, àrea de 
cadastre de l’ajuntament de Santa 
Bàrbara.  
Víctor Moreso Franch, Arquitecte tècnic 
municipal.
Joan Roda Fonollosa, vocal designat per 
la Gerència Territorial del Cadastre.
- Aprovar les bases per a l’adquisició de 
plaça al Centre Obert de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara durant el curs 
escolar.
- Aprovar la creació del Consell 
Consultiu per a la Igualtat de Gènere 
i la Comissió de seguiment del Pla de 
Polítiques de Dones 2007-2011.

Sessió ordinària, realitzada per ••
la  Junta de Govern Local el dia 04 
d’octubre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

- Aprovar la constitució sobre la 
finca propietat de la mercantil Zona 
Inmueble Mediterráneo, SL, d’una 
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hipoteca en favor d’aquest ajuntament 
de Santa Bàrbara als efectes de 
garantir el 12% del cost de les 
obres d’urbanització del Pla Parcial 
Residencial DR-1.2.
- Acceptar la subvenció del Consorci 
Lidebre, per un import de 21.541,41 €, 
per a la realització del projecte  “Creació 
d’un àrea de lleure amb senyalització 
interpretativa”, al terme municipal de 
Santa Bàrbara.
- Aprovar la sol·licitud de subvenció a 
l’Institut de la Dona del Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials, per un 
import de 6.291,72 €.
- Aprovar addenda al Conveni de 
col·laboració entre la Universitat 
Oberta de Catalunya i l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara.
- Aprovar la sol·licitud de subvenció 
al Departament d’Educació, d’acord 
amb l’Ordre EDU/332/2007, de 18 de 
setembre, i sol·licitar una subvenció 
per a la realització de les activitats 
extraescolars que es desenvolupen al 
CEIP “Jaume Balmes”.

Sessió ordinària, realitzada per ••
la Junta de Govern Local el dia 18 
d’octubre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

- Aprovar la quarta certificació de l’obra 
“Urbanització de la Unitat d’Actuació 
núm. 5a”, presentada per l’empresa 
Construcciones 3 G, SA, per un import 
de cent vint-i-tres mil vuit-cents 
vint-i-quatre euros amb sis cèntims 
(123.824,06 €).
- Aprovar la sol·licitud de subvenció 
al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb l’Ordre 
PTO/345/2007, de 26 de setembre, per 
la qual es fa pública la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, 
destinades a les actuacions de millora 
paisatgística de l’espai públic urbà 
d’avingudes, rambles i passeigs 
arbrats dels municipis de Catalunya i 
d’aprovació de les bases reguladores.
- Aprovar la sol·licitud de subvenció 
al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya per fomentar les actuacions 
de promoció de les comarques de les 
Terres de l’Ebre, d’acord amb l’Ordre 
PTO/351/2007, de 28 de setembre, per 
la qual es fa pública la convocatòria de 
subvencions en règim de concurrència 
competitiva per fomentar les actuacions 
de promoció de les comarques de les 
Terres de l’Ebre i d’aprovació de les 

bases reguladores, i una subvenció de 
2.486,36 €, per a la realització de la 
“Petició tradicional de les Pubilles”, i les 
“X Jornades Gastronòmiques de l’Oli 
d’oliva”, per un import de  2.750,00 €.
- Adjudicar la contractació del 
contracte de serveis per cobrir el servei 
de seguretat per a la XI Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la 
mercantil JARC SEGURIDAD, SA, per un 
import de 3.995,17 €, IVA inclòs.
- Adjudicar la contractació del 
contracte de publicitat, per la XI Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a 
la mercantil Ràdio Tele-Taxi (RTT), SA, 
per un import de 300,00 €, més la quota 
corresponent d’IVA.
- Adjudicar la contractació del 
contracte de publicitat, per la XI Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, al 
Sr. Francesc X. Giner Ferré (Aktual 3), 
per un import de 425,00 €, més la quota 
corresponent d’IVA.
- Contractar la instal·lació i el lloguer  
de les carpes per a la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa 
FATSINI, SL, per un import total de 
quinze mil quatre-cents dotze euros 
amb noranta-dos cèntims (15.412,92 €) 
IVA inclòs.

Sessió ordinària, realitzada per ••
la  Junta de Govern Local el dia 8 de 
novembre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

- Aprovar l’inici de l’expedient de 
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 
número 5b de les previstes a les Normes 
Subsidiàries del municipi.
- Adjudicar la contractació del 
contracte de subministrament del 
ssuports banderoles per a la publicitat 
de la XI Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics 
i del Comerç, a la mercantil Sistemas 
Reciclables de Publicidad, SL, (ECO-
BAN) per un import de 3.613,40 € IVA 
inclòs.
- Adjudicar la contractació del contracte 
de serveis de neteja dels pavellons 
firals durant els dies de la realització 
de la XI Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics 
i del Comerç,, a la mercantil MURIA-
SOL, CB, per un import de 616,08 €, IVA 
inclòs.
- Adjudicar la contractació del contracte 
de subministrament i muntatge dels 
aparells de megafonia per a l’estand de 
la Plana Ràdio durant la realització de 
la XI Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i 
del Comerç, al Sr. José Llasat Sol, per un 
import de 5.127,20 € IVA inclòs.
- Adjudicar la contractació del contracte 
d’assegurança de la XI Fira de l’Oli 

Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la 
mercantil Reale Seguros Generales, SA, 
per un import total de 1.103,96 €.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 22 de 
novembre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

- Aprovar la primera certificació de 
l’obra “Dotació de serveis del Passeig 
de la Generalitat i adjacents – primera 
fase”, per un import de  76.766,81 €.
- Aprovar el Pla Polítiques de Dones  
2007-2011, al municipi de Santa 
Bàrbara, presentat i elaborat per la 
Regidoria de Serveis Socials d’aquest 
Ajuntament.
- Acceptar la subvenció de la Diputació 
de Tarragona, per a funcionament 
de l’emissora La Plana Ràdio per un 
import de 2.985 euros.
- Acceptar la subvenció de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental, de 
40.000,00 € per portar a terme l’execució 
del projecte per a la prevenció de la 
contaminació lluminosa “Adequació 
de l’enllumenat de la zona centre” 
la documentació necessària per a 
l’efectivitat del present acord.
- Aprovar inicialment el Projecte de 
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 
núm. 7 de les previstes a les Normes 
Subsidiàries.
- Participar en l’edició 16ena. de La 
Marató de TV3 i col·laborar com en 
passades edicions amb accions de 
promoció i divulgació de la campanya. 
- Aprovar l’aportació econòmica 
al Premi Beca IES “Les Planes” de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara per a 
l’any 2007 de 300,00 €.
- Aprovar el Programa d’actes de 
la XI Fira de l’Oli Novell, dels Cítric 
i del Comerç, i les IX Jornades 
Gastronòmiques. 
- Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
Comunicació Efectiva Ebre, SL
- Aprovar el Programa d’actes de les 
festivitats de Santa Cecília i Santa 
Bàrbara.
- Atenent que està prevista la 
propera licitació de les obres de 
condicionament de la carretera T-331 
entre Ulldecona i Tortosa, i als efectes 
de millorar la seguretat viària s’han 
inclòs en el projecte tot una sèrie de 
camins paral·lels a la carretera per 
tal de disminuir el nombre d’accessos 
directes a la mateixa.
Adquirir el compromís de realitzar la 
conservació d’aquest camins del terme 
municipal de Santa Bàrbara.
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- Sol·licitar de la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya la cessió a aquest ajuntament 
del tram de l’actual T-331, que desprès 
de l’execució de les obres previstes 
de circumvalació en el projecte de 
condicionament de la T-331- pk. 0+630 
al 22+230. Ulldecona – Tortosa, restarà 
fora del traçat de la nova T-331, com 
una via urbana.
- Sol·licitar que prèviament a la cessió 
es realitzin les obres d’urbanització del 
tram del qual es demana la cessió.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 13 de 
desembre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

- Aprovar la primera certificació de 
l’obra “Reforma de l’enllumenat Públic 
de la zona centre” per un import de 
cent vint-i-set mil cinc-cents noranta-
set euros amb onze cèntims (127.597,11 
€).
- Aprovar definitivament la 
reparcel·lació voluntària del Pla Parcial 

urbanístic “Sector Residencial DR-1.2” 
- Aprovar la cinquena Certificació 
de l’obra “Urbanització de la Unitat 
d’Actuació núm. 5A” presentada per 
l’empresa Construcciones 3 G, SA, per 
un import de noranta-dos mil dos-
cents vuitanta-set euros amb vuitanta-
nou cèntims (92.287,89 €).
- Adherir-nos al Pla Agrupat de 
Formació Contínua per a l’any 2008.
- Aprovar la contractació verificació 
protecció externa de la instal·lació de 
parallamps del CEIP Jaume Balmes, 
amb l’empresa INGESCO per un import 
anual de 156,35 € IVA no inclòs.
- Acollir-nos a l’ordre IRP/407/2007, 
de 8 de novembre, per la qual s’obre 
convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a ens locals 
per a l’adquisició d’equipament per a 
la creació d’infraestructures bàsiques 
de protecció civil, i sol·licitar una 
subvenció per un import de 8.476,12 €, 
per a l’adquisició d’un grup electrogen 
i aparells de megafonia mòbil i fixa.
- Aprovar el Programa de les Jornades 
Nadalenques.
- Aprovar el Conveni de col·laboració 

en matèria d’educació viària pràctica 
amb ciclomotor entre el Servei Català 
de Trànsit i l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.
- Aprovar l’annex al Conveni marc de 
cooperació entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’ajuntament de Santa 
Bàrbara en matèria de Serveis Socials, 
any 2007.
- Acollir-nos a la campanya de 
sensibilització “Gota a Gota s’Esgota” 
de la Diputació de Tarragona.
- Acollir-nos al programa destinat a 
la millora de la qualitat de l’aigua 
de consum humà de la Diputació de 
Tarragona.
- Aprovar l’acceptació subvenció 
Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, per import 
de 29.000,00 euros per la realització 
del programa següent: Programa 646: 
manteniment del servei Centre Obert 
“L’Oliveta”.
- Aprovar l’adhesió al Servei 
d’Informació i Atenció a les dones.
- Aprovar l’adhesió al Servei de Mediació 
Comunitària.

NOtes OFicials

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un millor servei als seus ciutadans i/o 
contribuents, vol mantenir les dades actualitzades en els diferents padrons municipals; evitant, 
en la mesura que sigui possible, l’emissió de rebuts a nom de persones difuntes. Per la qual 
cosa, informa a tots els interessats dels tràmits que poden realitzar a les mateixes oficines de 
l’Ajuntament i de la documentació que han d’aportar en cada cas:

Padró d’habitants:•
Canvis de domicili o (contracte de lloguer o escriptura de propietat de la nova vivenda)

Modificació de dades personals:o 
DNI/ NIE•  (fotocòpia)
Estudis • (fotocòpia de la titulació oficial)
Noms i cognoms • (certificat de naixement)

Padró de taxes (clavegueram i escombraries):•
Canvis de nom o (còpia de l’escriptura de propietat de l’immoble)

Canvis de domiciliació bancàriao  ( fotocòpia del rebut i núm. de compte bancari nou)

Padró de taxes (conservació del cementiri):•
Canvis de nom o (acceptació d’herència, títol de propietat del nínxol i últim rebut)

Canvis de domiciliació bancàriao  (fotocòpia del rebut i núm. de compte bancari nou)

Padró d’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i•
Padró de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI):•

Canvis de domiciliació bancària o (fotocòpia del rebut i  núm. del compte bancari)
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS
MOHAMED BENSELLAM MAHAL 29-08-2007
Mimoun Bensellam i Nassia Mahal
BILAL BOTRAH RAIS 06-09-2007
Abdelkader Botrah i Nadia Rais
IOANA MARIA BARNA KOCZE 12-09-2007
Ioan Barna i Maria Kocze
JOANA ESTRADA GARCIA 28-09-2007
Juan Estrada Fonollosa i NoeliaGarciaMartí
LLUC DOMéNECH GIMENO 28-09-2007
Josep Mª Doménech Borràs
i Mª Isabel Gimeno Arasa
JOAQUIN ACCENSI ARASA 01-10-2007
Joaquin Accensi Lecha i Eva Arasa Puig
NEDAS DACYS  06-10-2007
Algirdas Dacys i Egle Merkelyte
ALEXA SERRANO LOSADA 21-10-2007
Rafael Serrano Anglès
i Patricia Losada Rodriguez
AYA EZZANNAT CHARBAL 30-10-2007
Driss Ezzannat i Najima Charbal
OMAYMA ARKIZA 16-11-2007
Ahmed Arkiza i Ouarda Arkiza
HUGO MARÍN ESTARLICH 21-11-2007
José Marín Rojo
i Maria Elena Estarlich Arasa 

MARA SOLÀ PLA 16-12-2007
Joaquín Solà Llasat
i Maria Mercedes Pla Bonfill
MARINA ARASA GRAU 17-12-2007
Diego Arasa Cid i Elena Grau Carranza

MATRIMONIS
08-09-2007 ................. ANTON SERRA TORTA
 ROSA MARIA MESTRE GARCIA
06-12-2007 ... J. MANUEL GARRUCHO GIRON
 MARIA INMACULADA MONLLAU ARASA

DEFUNCIONS
JUAN FORCADA ALBELLA
15-09-2007
ADELA CINTA JOSEFA CABANES MURIA 
21-09-2007
EMILIO ARRUFAT SOLÀ
22-12-2007
JOSE ANTONIO RIBAS ARMENGOL
23-12-2007

DEFUNCIONS FORA
DEL MUNICIPI
FRANCISCO ABELLA CUGAT
08-08-2007 ............................................Tortosa

FRANCISCO CAZORLA FERNANDEZ
10-08-2007 ............................................Tortosa
PILAR AIXALÀ CABALLÉ
16-08-2007 ............................................Tortosa
CINTA PLA ESPUNY
26-09-2007 ............. L’Hospitalet de LLobregat
JOAQUIN CLUA FERRE
26-09-2007 ....................................... Tarragona
CARMEN PASCUAL FORTUNY
05-10-2007  ...........................................Tortosa
JOAQUINA CID BELL
06-10-2007 ............................................Tortosa
JOSE CID SOLÉ
31-10-2007 ............................................Tortosa
JOSE Mª FAVÀ CASTELLS
20-11-2007 ............................................Tortosa
ELDA GUIMERÀ MONTESÓ
25-11-2007 ............................................Tortosa
MIGUEL GIL PUYO
25-11-2007 ............................................Tortosa 
JOSEFA ALSO SALANGUERA
03-12-2007 ............................................Tortosa
CINTA RALLO PANISELLO
11-12-2007 ............................................Vinaròs



Breus de La Plana Ràdio

els grups ecologistes i plataformes 
contràries a la instal·lació massiva 
d'aerogeneradors a la comarca de la 
terra alta.
La Plana Ràdio.- Aquestes entitats han 
reclamat al Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat que actuï per 
aturar el projecte recentment aprovat de 
central eòlica a la serra dels Pesells (al 
terme municipal d'Horta de Sant Joan, 
Terra Alta) pels greus impactes que, 
consideren, pot tenir per a la fauna, la 
flora, el paisatge i l'economia de la zona.
els pressupostos de la Generalitat 
inclouran 600.000 € per al reforçament 
dels talussos del barranc de la Galera
La Plana Ràdio.- Després dels aiguats de 
l’any 2000, el reforçament dels talussos 
del barranc en aquesta a la zona de carrer 
de la Soledat a La Galera era una 
reivindicació del poble. Els talussos es 
trobaven en molt mal estat en tota la seva 
longitud, i en alguns punts havien patit 
alguns problemes d’embussos i col·lapses, 
fet que suposava un risc evident. D’altra 
banda, també en alguns punts hi havia 
perill d’esfondrament, fet que podia 
afectar la seguretat dels habitatges, 
sobretot els que són limítrofs amb el 
barranc. Els motius que han provocat 
aquesta falla són principalment hídrics, 
per les pujades del barranc i les grans 
velocitats de l'aigua, altes taxes de 
transport de sediments i alta capacitat 
erosiva. D’aquí, doncs, la necessitat i 
urgència d’aquesta obra.
La incorporació d’una partida als 
pressupostos de la Generalitat de gairebé 
600.000 euros per a l’any 2008 permetrà 
finalitzar l’estudi tècnic de consolidació 
dels talussos que estava fent l’ACA i 
començar a executar l’obra al més aviat 
possible.
Una representació de les principals 
empreses productores de cítrics de les 
terres de l'ebre s'ha posat en contacte 
amb ccOO per demanar-los que 
rectifiquin les declaracions en què van 
acusar el sector de no fer contractes al 
80% dels temporers.
ACN.- En cas contrari, els han exigit que 
vagin als tribunals i siguin part acusadora 
per formalitzar les irregularitats que han 
denunciat. En tot cas, Xavier Guarner, 
director general d'Agrofruit, l'empresa 
citrícola més important del territori, ha 
apuntat que el sector està considerant la 

seva posició i ha insistit que no descarten 
emprendre accions legals contra CCOO.
el bisbe de tortosa, xavier salinas, ha 
demanat que durant aquest proper 2008 
les administracions habilitin un accés 
per la façana principal de la catedral de 
tortosa (després de l'ensorrament de les 
escales el maig del 2002, encara pendents 
de reconstrucció) en el marc del projecte 
previst de reordenació de l'espai que 
preveu l'ajuntament de tortosa.
ACN.- Salinas, que aquest divendres al 
matí ha mantingut un contacte amb els 
mitjans de comunicació en motiu del 
Nadal, s'ha mostrat confiat també que 
durant aquest any vinent comencin 
definitivament les obres de l'arxiu de la 
Catedral així com el projecte per ubicar la 
nova casa de transeünts en un espai cedit 
al convent de la Puríssima. Durant la 
trobada, el bisbe, que enguany ha hagut 
de compatibilitzar el càrrec a Tortosa amb 
el d'administrador del bisbat de Lleida, ha 
valorat el descens del nombre de 
matrimonis per l'església, ha celebrat el 
nou sistema de finançament pactat amb 
el govern central i ha defensat la llibertat 
dels mitjans episcopals (com la COPE) de 
difondre les seves idees tot i lamentar les 
'formes'.
la Unió musical Jaume Balmes inicia les 
gestions per oficialitzar la seua escola 
de música.
La Plana Ràdio.- La Banda de música de 
Santa Bàrbara ha començat a tenir 
contactes amb l’ajuntament de la localitat 
per procedir a l’inici dels tràmits per 
aconseguir legalitzar l’Escola de Música 
de l’Entitat. Segons explicava el seu 
president Paco Casadó.
L’objectiu és aconseguir cinc professors 
estables per a les diferents famílies 
d’instruments.
Casadó explicava també que tot i que la 
principal dificultat per aconseguir-ho és 
burocràtica, sembla que estan trobant 
bona voluntat tant per part de les diferents 
administracions, tant municipal com 
autonòmica per trobar solucions al 
problema de la legalització d’aquestes 
escoles de manera que diferents municipis 
petits podrien compartir en hores diferents 
els mateixos professors unificant despeses 
i necessitats.
l’ajuntament de santa Bàrbara aprova la 
modificació inicial de les normes 
subsidiàries que afecten als equipaments 

comunitaris, concretament la futura 
residència per a la gent gran. 
La Plana Ràdio.- La modificació permetrà 
aconseguir una edificabilitat d’uns 5.000 
m2. Aquest punt va estar aprovat per 
unanimitat després de diverses 
consideracions per parts dels grups de 
l'oposició. Al mateix temps també es van 
aprovar les mocions per la declaració del 
municipi de Santa Bàrbara com a zona 
lliure de transgènics i també la presentada 
pel Partit Popular de suport a la caça en 
barraca, així com la de sol·licitar al Govern 
de la Generalitat de Catalunya i a l’Estat la 
gratuïtat del tram de l’autopista AP-7 
entre Ulldecona i l’Ametlla de Mar.
les cambres de comerç de tarragona, 
valls, tortosa i reus han reivindicat 
aquest dimecres en un acte públic a 
Barcelona juntament amb la resta de 
cambres de catalunya les que serien les 
infraestructures 'vitals' per al seu 
desenvolupament econòmic. 
ACN.- Tal i com ha explicat el president de 
la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis 
Mora, si per a la resta de territoris les 
infraestructures són 'necessàries', en el 
cas de les Terres de l'Ebre el dèficit 
d'inversions és tan important que el que 
manquen són ja infraestructures 'vitals'.
la delegació del Govern a les terres de 
l'ebre ha fet balanç del primer any de la 
legislatura després de celebrar el darrer 
consell de direcció de l'any. 
ACN.- El delegat del Govern, el republicà 
Lluís Salvadó, ha assegurat que després 
que en la primera legislatura de Govern 
tripartit (2004-2006) es va donar un impuls 
molt fort a inversions de caire més social 
com escoles, centres de salut, o residències 
i centres de dia; l'actual mandat serà el de 
l'execució de grans obres com carreteres, 
regadius, o actuacions mediambientals. 
Així, segons ha assegurat, el pròxim mes 
de gener hi haurà prop de 100 MEUR 
licitats només en infraestructures viàries 
al territori, algunes d'aquestes en execució. 
La inversió es reparteix en 30 MEUR per la 
carretera d'Horta de Sant Joan a l'Eix de 
l'Ebre (obres iniciades); 18 MEUR per la 
connexió entre Batea i el límit amb l'Aragó 
(obres iniciades), 19 MEUR pel pont entre 
Sant Jaume i Deltebre (licitat aquest mes); 
i 27,5 MEUR per la carretera d'Ulldecona a 
Tortosa que es licitarà el pròxim mes de 
gener.
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- Trajectòria de treball
La meva trajectòria professional, sens dubte no és gens 
convencional: l’any 1974 vaig començar a treballar com a 
conductor a Napastor S.A. que llavors era una companyia de 
transport de combustibles que tenia una sucursal a Santa 
Bàrbara. Després d’uns anys, vaig deixar el meu treball 
de conductor per assumir la direcció del Departament 
de Logística de la companyia fins a l’any 1991. A partir 
d’aquest any i fins el 2004 vaig iniciar un recorregut 
orientat pel Conseller Delegat de la companyia Francisco 
Sales, per pràcticament la totalitat dels Departaments, 
dirigint els de Seguretat, Qualitat, Comptabilitat i Finances, 
I+D, Compres, Operacions, RRHH, etc. Un cop finalitzat 
l’esmentat recorregut, a l’any 2004 em vaig fer càrrec de la 
gerència de la companyia assumint les funcions de Director 
General, càrrec que ocupo en l’actualitat. Amb les seves 
14 Delegacions distribuïdes per tot l’estat, dos d’elles a 
Catalunya (Tarragona i Barcelona), gestionades des de la seva 
Central de Castelló, i amb una cartera de clients formada per 
les multinacionals més importants del sector petroquímic, 
Napastor està posicionada dins de les 10 companyies més 
importants del sector en tot l’estat.

Un dels meus objectius principals és, des del meu càrrec, 
transmetre als joves que comencen la seva vida professional 
que amb il·lusió i, sobretot, amb esperit de sacrifici res és 
impossible. En el meu cas particular, vaig tenir la gran sort de 
comptar amb el recolzament i comprensió de la meva dona 
Roser, durant els llargs anys que em passava les nits i els caps 
de setmana estudiant, de fet, crec que sense ella la meva 
trajectòria hagués estat diferent. Tot i així, malgrat que va ser 
una època molt dura, la recordo amb molta estima, fins i tot 
amb nostàlgia per les experiències que vaig viure: descobrir 
l’ambient universitari, ... compartir la Universitat Jaume I de 
Castelló amb els meus fills, com a estudiant!, ... compartir 
amb ells el pessigolleig que se sent a l’estómac abans dels 
exàmens, ... intentar esbrinar com ens havien anat un cop 
acabats, ... ser el més gran de les classes, fins i tot més gran 
que el professor, ... són, entre altres coses, experiències que 
a més a més de ser irrepetibles i magnífiques, demostren 
que a la vida mai és tard per començar. 

- Per què va haver de marxar del poble?
A partir de l’ingrés d’Espanya a la Comunitat Econòmica 

Europea (CEE) s’havia d’establir un sistema de lliure mercat 
a Espanya. Això va provocar la desmonopolització del 
sector del combustible, que havia estat funcionant des de 
l’any 1939. Per aquest motiu, va desaparèixer la Companyia 
Arrendatària del Monopoli de Petrolis, S.A. (CAMPSA) que 
estava distribuint el 100% del combustible a tot l’estat, cosa 
que va repercutir directament a les estructures de totes 
les companyies de transport que, com Napastor, tenien 
contractes de subministrament amb CAMPSA, essent 
obligades aquestes a iniciar noves negociacions amb les 
companyies privades que iniciaven l’activitat en aquells 
moments, que van ser Repsol, Cepsa i BP. Napastor va signar 
un nou contracte de transport amb BP per al subministrament 
del 100% dels combustibles de la seva propietat a la zona de 
Llevant. Degut a aquest motiu, la companyia es va veure 
obligada a tancar la delegació de Santa Bàrbara i al mateix 
temps obrir-ne una a València. 

- Li va costar molt prendre la decisió?
Sí... va ser una decisió difícil, i en certa manera una mica 
arriscada. A més a més, francament, em resultava molt difícil 
assumir que havia de deixar tot allò que havia estat la meva 
vida fins a aquell moment, els meus pares, la meva casa (per 
cert recent estrenada), les meves propietats, els meus amics, 
el meu poble... Sí, em va costar prendre la decisió.

- La família estava d’acord?
En aquest sentit, he de dir que vaig ser molt afortunat. No ens 
en vam anar sols, ens van acompanyar els nostres germans 
Agustí i Nuri amb els seus fills, cosa que va significar una 
major unió dels nostres llaços familiars. Per una altra banda, 
la meva dona Roser em va animar en tot moment per a què 
acceptés l’oferta que havia rebut 
de la companyia. Els meus fills 
Joan i Josep també em van recolzar 
en la meva decisió, tot i que la 
marxa es realitzés quan ells tenien 
17 i 14 anys respectivament i eren 
conscients que havien de deixar 
tot allò que havia estat la seva vida 
fins aleshores, deixar els amics 
a aquestes edats és molt dur. Els 
meus pares mereixen un capítol 
apart ... marxaven els fills i els néts 

Entrevista al planer absent...

         Joan Lapeira Ferré
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i tot i així ens van animar a fer-ho perquè sabien que era el 
millor per a nosaltres.

- Com ha canviat el poble?
El canvi que ha sofert Santa Bàrbara en els últims anys no té 
precedents en tota la seva història anterior. Degut a la meva 
professió, viatjo moltíssim i puc assegurar que no conec un 
altre poble similar en nombre d’habitants que disposi dels 
serveis del que disposa el nostre, instal·lacions esportives, 
lúdiques, sanitàries, culturals, docents, per a la tercera edat, 
etc. Per una altra banda, durant els últims anys he vist un 
creixement en nombre de vivendes molt important. Crec 
que en tots aquests aspectes s’està seguint una línia molt 
positiva que ens està situant com a població de referència a 
tota la comarca.

- Com es veu Santa Bàrbara en la distància?
Si la miro des d’un punt de vista estrictament social, 
la veig com he dit abans, en una posició òptima i en una 
línia ascendent. Tot i així, si la miro des d’un punt de vista 
econòmic, veig certes carències que crec que hem de corregir. 
Jo penso que si el que pretenem és que Santa Bàrbara tingui 
un creixement sostingut, és necessari, a més de disposar de 
les infraestructures adequades (que ja les tenim), crear la 
riquesa necessària, que solament es pot aconseguir creant 
llocs de treball a través de la captació de noves indústries. 
Segons la meva opinió, entre tots hauríem d’unir esforços 
amb l’objectiu de crear la “marca” Santa Bàrbara i després, 

sortir tots a “vendre-la” i quan 
dic tots, per suposat, em 
refereixo també als planers i 
planeres que, com jo, estem 
fora del poble.

- Què és el que més enyora 
del poble?
No he arribat a enyorar el 
poble que em va veure néixer i 
que tant estimo, senzillament 
perquè tots els caps de 
setmana venim la meva dona 
i jo. En canvi, del que sí que 
m’he adonat és que els que estem fora tenim la possibilitat 
de donar-lo a conèixer molt més que les persones que viuen 
aquí. En el meu cas, he viscut infinitat d’anècdotes molt 
curioses, des d’un alt executiu d’ExxonMobil de Madrid que 
quan li vaig dir que el meu lloc de naixement era un poble 
anomenat Santa Bàrbara em va contestar que el coneixia 
i que és molt famós per la caça del tord i la gastronomia; 
fins a la carta d’un professor de Nevada (EEUU) alabant les 
delícies del nostre oli d’oliva, arribant fins i tot a dir-me que 
té propietats curatives.

- Pensa tornar algun dia?
Si és que mai he acabat d’anar-me’n del tot... 

Pol. Ind. Baix Ebre, carrer D, parc. 93
43897 CAMPREDÓ-TORTOSA
Tel. 977 597 100* - Fax 977 597 447
querol@querolgrup.com
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APA CEIP JAUME BALMES
NADAL 2007

La junta directiva de l’APA del CEIP 
Jaume Balmes vol donar, en primer 
lloc,  les gràcies a tots els pares que han 
portat joguines usades. 

Les mestres del parvulari, han recollit 
per a les seves aules algunes joguines, 
mentre que les altres han estat portades 
a la llar d’infants i al centre obert. 

També agrair la participació de tots els 
pares i nens, per poder dur a terme la 
festa del Pare Nadal. 

També volem desitjar un feliç any 
2008 a tots els pares i nens del nostre 
col·legi, i convidar-los a tots els actes 
que anirem celebrant durant l’any. 

Perquè sense la vostra participació no 
seria possible cap de les festes que 
organitzem.  

Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ 
ARAGONESA 
PLANERA

Durant l’any 2007 s’ha anat gestant una 
nova entitat al poble de Santa Bàrbara. 
Es tracta de l’Associació Aragonesa 
Planera que neix amb el propòsit 
d’aglutinar als nascuts a l’Aragó i als 
descendents d’aragonesos que vivim 
al poble i amb la finalitat de poder 
participar plenament en la vida social 
del municipi. Els maños y mañas planers 
ens sentim orgullosos del nostres 
orígens, però a la vegada també ens 
sentim plenament integrats a un poble 
tan acollidor com Santa Bàrbara.

Degut al procés constituent, durant 
l’any 2007 no hem pogut participar 
gaire en les activitats socials de la 
població. De fet, l’únic acte que hem 
pogut organitzar va ser la celebració 
del dia de la Mare de Déu del Pilar del 
passat 14 d’Octubre (el dia 12 va ser 
impossible per problemes d’agenda).

Aquest dia es va fer una missa baturra, 
i després vam compartir tots junts un 
dinar de germanor amenitzat pel grup 
folklòric “Alma de Aragón”. Per a l’any 

2008 la nostra intenció es participar 
més activament en els diferents 
esdeveniments que tenen lloc al 
poble: Sant Jordi, Festes Majors, Fira 
de l’Oli, Jornades Culturals, etc. i per 
això volem fer des de aquí una crida a 

totes aquelles persones que es sentin 
identificades amb la nostra associació, 
a inscriure’s i participar-hi activament. 

Moltes gràcies.  

Grup “Alma de Aragón” Les noves generacions

Dinar de germanor per a 155 persones
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CLUB DE BITLLES SANTA 
BÀRBARA

Aprofitant la invitació que ens ha 
fet l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
a través d’Alfred Blanch, regidor de 
cultura, educació, esports i mitjans 
de comunicació, per tal de poder 
utilitzar aquest magazín, per explicar 
les activitats del Club de Bitlles Santa 
Bàrbara, us farem a totes les planeres 
i planers un breu resum de les nostres 
activitats del darrer trimestre del 2007.

El dia 16 de setembre va començar 
el campionat provincial de lliga de 
primera divisió, essent aquest el primer 
partit jugat a Amposta amb el resultat 
de Santa Bàrbara 222 punts, la Sénia 
A 175 punts, en el primer partit. En el 
segon partit, Santa  Bàrbara 209 punts, 
la Sénia A 177 punts, aquests punts 
són els equivalents als gols en futbol. 
Qui guanya el partit té dos punts a 
la classificació general. Com Santa 
Bàrbara va guanyar els dos partits, 
ja té quatre punts, cosa que fa que el 
Club de Bitlles no hagi pogut començar 
de la millor manera. Fins a finals de 
l’any 2007, hem disputat 7 jornades, 
o sigui, 14 partits. D’un total de 18 
equips participants, la classificació al 
capdavant està de la següent manera:

Santa Bàrbara :  ...................24 punts. 
La Sénia A: ............................ 20 punts
La Galera:  ............................ 19 punts
Deltebre A: ........................... 16 punts

D’un total de 71 participants la 
classificació individual és:
1r - José Maria Martí (Santa Bàrbara)
2n - Francesc Bo (Deltebre A)
3r - Valentí Alfara (Sant Carles de la 
Ràpita)
4t - Modesto Vives (La Sénia A)
5è - Roser Cherta (La Galera)
6è - Agustí Barberà (Santa Bàrbara)

Com es pot observar, el Club de Bitlles 
Santa Bàrbara ha fet un bon inici 
de temporada, tot i que l’important 
no és la classificació actual, sinó la 
final del campionat, ja que segons la 
classificació obtinguda es pot anar a 
disputar el campionat de Catalunya, 
tant de manera individual, com per 
equips.

Una altra de les activitats on ha 
participat el Club de Bitlles Santa 
Bàrbara va ser la que va tenir lloc 
el dia 6 d’Octubre. Es va disputar 
el novè campionat de Catalunya 
individual, a la localitat lleidatana de 
Castellserà (Urgell). Van participar 
pel Club de Bitlles Santa Bàrbara, 
José Maria Martí (Carboné) i Agustí 

Barberà (Nieles) quedant empatats al 
17è lloc de la classificació, d’un total 
de 60 participants. Hem de dir que el 
mal temps, amb una boira intensa, 
va dificultar una millor classificació 
dels nostres representants planers. 
Pel que fa al campionat femení, Roser 
Cherta, del Club Bitlles la Galera, es 
va classificar en primer lloc essent 
l’actual campiona de Catalunya. Des 
d’aquí vull enviar-li les meves cordials 
felicitacions, a més de les que ja li vaig 
transmetre personalment en el seu 
moment. 

Finalment, només em queda desitjar, a 
totes les planeres i planers, que hagueu 
tingut una bona entrada d’any i que 
el Club Bitlles Santa Bàrbara acabi 
obtenint una bona classificació aquest 
any 2008.   

Rogelio Roé Romeu, President.

UNIÓ CICLISTA SANTA 
BÀRBARA
Resum d’activitats de la UCSB 
de l’any 2007

Aquest any que ara s’ha acabat, ha 
estat un any de consolidació d’algunes 
activitats i de reactivació en força 
d’altres.

Aquestes començaren al mes de maig 
amb la III Marxa de Sant Gregori, 
que es va desenvolupar per diferents 
camins i senders de la Serra de Godall i 
amb final de festa a l’àrea de pic-nic de 
l’estadi municipal amb una rostida per 
a tots els participants. Van participar-hi 
una cinquantena de bikers disposats a 
passar un bon dia i gaudir del paratges 

únics que els ofereix aquesta marxa.

....Dins de les jornades esportives, la 
UCSB també va organitzar una marxa 
popular pels camins del terme, fins al 
polígon industrial de Barranc de Lledó i 
obsequiant a tots els participants amb 
una gorra.

El mes de juliol, i dins del marc del 
casal d’estiu, organitzat per la regidoria 
de Serveis Socials, la nostra associació 
va participar en l’organització d’una 
gimcana infantil per a tots els xiquets i 
xiquetes inscrits.

També una representació de la Unió 
Ciclista Santa Bàrbara va ser present a 
l’ofrena de flors i fruits en honor a Sant 

Isidre que té lloc dins dels actes de la 
festa major.

Es va tornar a promoure l’ús de la 
bicicleta per part de tothom amb 
una nova sortida popular pel terme. 
La resposta va ser d’uns 60 
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UNIÓ DE COMERCIANTS DE 
SANTA BÀRBARA
Activitats realitzades durant 
l’any 2007

GENER: Comencem l’any amb el 
sorteig d’un pernil. El sorteig s’efectua 
a la plaça amb directe mentre que 
esperem l’arribada dels Reis Mags. 
Amb la col·laboració de la Plana Ràdio.

FEBRER: Remat final de les rebaixes. 
Tots el comerços interessats sortim 
al carrer i oferim uns descomptes de 
bogeria. Hi ha molta participació per 
part de la gent de la població.

MARÇ: La campanya compra i toca. 
Els establiments agraïm la fidelitat 
dels nostres clients amb vals de 
descomptes.

ABRIL: Els comerços degut a la diada 
de Sant Jordi, obsequiem als clients 
amb un imant per a la nevera, i així fer 
més fàcil la llista de la compra.

MAIG: Festivitat de Sant Gregori, sortim 
al carrer vestits de pagesos per donar-li 
un altre color a la festa.

El mateix dia sortegem dos 

electrodomèstics per valor de 50 € 
cadascun.

JUNY: Comencem a preparar la 
campanya de novembre, la qual ens 
donarà molta feina.

JULIOL: Comencen les rebaixes de 
l’estiu i la gent respon positivament.

AGOST: FEM VACANCES.

SETEMBRE: Segones rebaixes, el client 
compra allò que li feia goig a preus 
immillorables.

OCTUBRE: Comencem a tancar la 
propera campanya i els últims detalls 
de la XI Fira de l’oli.

NOVEMBRE: 1a FESTA DEL COMERÇ: El 
17 de novembre a les 10 de la nit a càrrec 
dels comerços de la nostra població. 
Van assistir més de 600 persones, la 
qual cosa vol dir que, Santa Bàrbara 
som un poble que col·labora amb les 
activitats realitzades.

També agraïm la participació 
de l’Ajuntament, la Plana Ràdio, 
l’infocentre, els comerços, els models 
de la població i, com no, de tots vostès 
que sempre estan al costat.

DESEMBRE: Aquesta campanya és 
molt important, ja que ens apropem 
més als nostres clients. Comencen amb 
un sorteig d’un pernil cada setmana i li 
segueixen la xocolatada popular i els 
pares noels als nostres comerços.

ACOMIADAMENT: Només em queda 
donar les gràcies a tota aquesta gent 
que no deixa de confiar amb el nostre 
comerç. Tan de bo, així pugui continuar 
tenint vida.

QUE TINGUEU BON COMENÇAMENT 
D’ANY I HO PUGUEU GAUDIR AL 
NOSTRE COMERÇ, FELIÇ ANY 2008.  

Rosaura Fumadó Rullo.

participants, que van xalar d’un 
molt bon dia pedalant una estoneta 
pels voltants del nostre poble.

Com cada any, i ja en van deu, 
s’organitzà la Transplanes del Montsià 
en BTT, prova de renom interprovincial 
i que any rera any, aplega al nostre 
poble molts dels millors “bikers” de 
les nostres terres, per fer la ja mítica 
pujada a Casetes Velles (1.208m.). 
Aquest any, per ser el desè aniversari, 
tenia l’al·licient afegit de tenir premis 
en metàl·lic de 150, 100 i 50 € als tres 
primers classificats, a més de molts 
altres premis i obsequis. La inscripció 
va ser de 70 participants, comptant 
entre ells amb alguns valents ciclistes 
locals; el primer dels quals en arribar 
a l’Alt de Casetes Velles va ser Vicent 
Sales. El guanyador absolut va ser Josep 

Betalú invertint 53 minuts i 16 segons 
en fer tota la pujada cronometrada, 
establint un nou rècord de la prova.

Aquest resum d’activitats és per donar 
a conèixer el què la nostra entitat 
organitza i per donar fe de què és 
un club ciclista actiu dins del món 
esportiu local.

De cara a la propera temporada 2008, 
a més de repetir els actes que a dalt 
s’han explicat, vol intentar organitzar 
una primera cursa de descens en BTT, 
una especialitat en què tenim uns bons 
representants dins del nostre club i que 
cada cop guanya més adeptes.

També volem aprofitar aquestes línies 
per agrair sincerament la col·laboració 
desinteressada de molts socis i sòcies 

que any rera any segueixen donant 
el seu recolzament i el seu suport 
incondicional a la nostra Unió Ciclista 
Santa Bàrbara. Gràcies. Sense vostès 
no podríem seguir endavant.    

La junta directiva de la UCSB 
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UNIÓ MUSICAL JAUME 
BALMES

En aquesta nova versió de la revista 
municipal, la Unió Musical Jaume 
Balmes vol aprofitar l’ocasió per 
felicitar a tots els que han fet possible 
que tornés a sortir. Els hi desitgem 
que segueixin mantenint intactes les 
il·lusions i inquietuds per a què Santa 
Bàrbara Magazín, que és la revista de 
tots, la puguem tenir puntualment a 
les nostres llars els propers anys. 

L’ASSOCIACIÓ

Durant aquest període tan llarg sense 
la revista Municipal, s’han fet moltes 
coses dintre de l’Associació que és 
impossible d’explicar en quatre ratlles, 
per tant començarem de nou explicant 
qui som i on volem anar. 

 La Unió Musical Jaume Balmes és una 
Associació Cultural i la seva finalitat és 
promoure el coneixement de la música 
entre el seus associats i principalment 
els joves, mitjançant l’aprenentatge 
per tocar un instrument per a què així 
puguin posteriorment pertànyer a la 
banda musical.

Segons els estatuts, la Unió Musical 
Jaume Balmes va ser fundada l’any 1982  
i  el seu president és Francisco Casadó 
i Pla. La seu social de l’Associació és al 
Passeig de les Escoles, s/n

Actualment, a l’Associació hi ha 60 
alumnes que treballen en molta il·lusió, 
són els alumnes que comencen, els 
qui pertanyen a la banda juvenil i els 
de la banda musical. El fruit del seu 
treball i el dels professors es va poder 
veure el passat dia 22 de desembre 
al Centre Cultural on va tenir lloc 
l’Audició i el Concert. Les fotografies 
que acompanyen a aquest escrit en 
són una mostra.

L’Associació es nodreix de les quotes 
mensuals dels socis i  dels ajuts que rep 
de l’Ajuntament i d’altres estaments, 
però que resulten insuficients per cobrir 
les despeses dels professors i altres, és 
per això que en aquest moment s’està 
intentat fer una escola de música, i 

conjuntament amb altres municipis 
de les Terres de l’Ebre poder accedir als 
ajuts del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.

Un cop aconseguida l’escola de música, 
tots els pares i alumnes hauran 
d’adquirir un major compromís amb 
l’escola i així els alumnes podran 
gaudir d’una educació musical més 
acurada. 

ESCOLA DE MÚSICA

L’escola de música ha de tenir com a 
objectiu aprofundir en el llenguatge 
i la pràctica musical, proporcionant 
als alumnes una formació artística 
de qualitat. Segons la llei, les 
administracions educatives han de 
facilitar als alumnes la possibilitat 
de cursar simultàniament els 
ensenyaments de música i els de règim 
general.

Els ensenyaments impartits a l’escola 
de música no comporten l’obtenció 
de títols amb validesa acadèmica o 
professional. No obstant això, l’escola 
pot preparar els alumnes per a l’accés 
a nivells més professionals.

Els nivells elementals d’aquests 
ensenyaments s’imparteixen a l’escola 
de música i han d’incloure en la 
seva oferta formativa, entre altres 
programes possibles, un de general que 
contingui, com a mínim, llenguatge 
musical, instrument, pràctica vocal i 
instrumental de grup.

La durada d’aquests estudis la defineix 
el mateix centre a partir del projecte 
curricular i dels seus propis objectius. 
En acabar aquests ensenyaments, 
el centre pot expedir els diplomes 
corresponents.

 Santa Bàrbara, desembre de 2007  
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CENTRE D’ESTUDIS 
PLANERS

El CEP va presentar el dia 17 de novembre 
a la Torre de l’Espanyol la comunicació 
“Tipologia i usos de les masades a les 
planes de Santa Bàrbara”, dins de la 
VII Jornada d’Etnologia a les Terres de 
l’Ebre, dedicada temàticament a les 
construccions tradicionals. L’explicació 
va anar a càrrec de Víctor Monforte i 
Màrius Pont.

Com cada any, el CEP va participar en 
la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del 
Comerç amb una exposició, en esta 
ocasió titulada “Les joies de la plana”, 
formada per un ampli recull fotogràfic 
d’arracades, anells, collars, polseres, 
medalles, rellotges de butxaca, 
poms de bastó, etc. La col·lecció de 
fotografies -que també inclou una 
secció de ventalls- correspon a peces 

de procedència diversa i fabricades 
majoritàriament durant el s. XIX i la 
primera mitat del s. XX, que formen part 
del patrimoni familiar i sentimental de 
molts planers i planeres, a qui agraïm 
que ens les hagen deixat fotografiar. 
També, com és habitual es va fer un 
entretingut concurs mitjançant un 
qüestionari sobre la pròpia exposició, 
que va comptar amb més de 150 
participacions.

Dins de la Fira, el dia 24 a la tarda 
Josep Olives va fer una xerrada sobre 
“País, territori i pagesos”, destinada a 
remarcar el paper de la pagesia en la 
creació i manteniment del paisatge 
que coneixem, dins d’un ampli cicle 
de conferències promogut per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana amb la intenció 
de sensibilitzar sobre els valors del 
paisatge. L’acte va incloure un petit 
joc-concurs consistent a identificar 
una conjunt de 20 masades del nostre 
terme.

Igualment, durant la Fira de l’Oli es va 
començar a distribuir el calendari de 
2008, que també té com a tema “les 
joies de la plana”. El disseny és obra 
de Guillem Gaya, i aplega una selecció 
de les fotografies que es van mostrar a 
l’exposició del mateix nom.

En un altre ordre de coses, ens 
congratulem de remarcar que la 
Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana (el CEP n’és entitat 
membre i Màrius Pont forma part de 
la seua Junta directiva) va obtindre el 
reconeixement del Premi Nacional de 
Cultura que atorga la Generalitat de 
Catalunya, guardó que va ser lliurat en 
l’acte que es va fer al Teatre Fortuny de 
Reus el proppassat 24 de novembre.  

GRUP TEATRAL PLANER

Els darrers temps el Grup Teatral Planer 
està immers en una gran activitat, 
com ho demostra el fet que s’ha seguit 
representant Pàtria i diòcesi, s’ha estrenat 
i s’ha començat a “exportar” Sentiments, 
s’ha estrenat Pretenen emmudir les veus 
i s’està enllestint l’escenificació l’obra 
Blat d’Orió.

Pàtria i diòcesi, estrenada l’octubre 
de 2006 a Tortosa en el marc del 
Congrés Internacional Ramon Cabrera 
i el Fenomen Carlista, planteja els 

enfrontaments que van abocar a les 
guerres carlistes i els patiments a 
què es van veure sotmeses les classes 
populars. Entre altres poblacions, 
ja s’ha representat a Santa Bàrbara, 
Amposta, Móra d’Ebre i Pineda de Mar.

Sentiments explica d’una manera 
senzilla que la vida és una suma de 
fets favorables i d’altres ben adversos, 
i que quan hom s’hi troba a sobre balla 
amb tots els esdeveniments de la millor 
manera que bonament pot. L’obra es 
va estrenar el 16 de juliol al Centre 
Cultural de Santa Bàrbara en sessions 
de tarda i nit, dins de la programació 
de festes majors, es va repetir el 24 de 

novembre dins de la programació de la 
Fira de l’Oli i s’ha representat també a 
Roquetes.

Estrena a Jesús de Pretenen emmudir
les veus

Estand del CEP a la Fira de l’Oli,
amb l’exposició “Les joies de la plana”

Comunicació “Tipologia i usos de les masades 
a les planes de Santa Bàrbara”, dins de la VII 
Jornada d’Etnologia a les Terres de l’Ebre

Xerrada sobre “País, territori i pagesos” en el 
marc de la Fira de l’Oli
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Pretenen emmudir les veus és un recull 
fet a partir de sis obres de Joan Cid i 
Mulet, l’escriptor jesusenc que ha estat 
homenatjat durant tot l’any 2007. El 
guió escodrinya cadascun dels escrits 
de Cid i Mulet mitjançant una al·legoria 
que té com a punt de partida els quatre 
elements: aire, aigua, terra i foc. L’obra 
es va estrenar l’1 de desembre a l’EMD 
de Jesús dins dels actes de cloenda del 
centenari de l’escriptor esmentat.

L’obra que du per títol: Blat d’Orió 
s’estrenarà el proper mes de març o 
abril servirà per tancar de manera 
definitiva l’any del centenari d’Artur 
Bladé i Desumvila, l’altre escriptor 
ebrenc homenatjat durant tot l’any 
2007 i principis de 2008. Una part 
d’esta obra està inspirada en la novel·la 
L’exiliada, de l’autor esmentat, i en ella 
tots els personatges defensen el seu pas 
per l’exili d’una manera transparent, 

perquè argumenten amb pels i senyals 
la raó del seu viatge: la guerra ha estat 
fruit d’un maleït cop de força que les 
aus del passat han tornat a propagar 
de nord a sud i l’agent promotor del 
conflicte ha mostrat poca sensibilitat, 
poca consciència i una indiferència 
total pel patiment de la infermera, de 
la practicant, de la cantant de cabaret, 
de la mestra, del dibuixant, del músic, 
del poeta...

Els textos de les quatre obres són 
creació explícita de Xavier Aragó, 
en uns casos fent ús totalment de 
la pròpia creativitat (Pàtria i diòcesi i 
Sentiments) i en altres fent un muntatge 
original i elaborat a partir de textos 
de Cid i Mulet (Pretenen emmudir les 
veus) i Bladé i Desumvila (Blat d’Orió), 
sempre però amb una qualitat digna 
de reconeixement.  Representació de Sentiments durant les 

festes majors de Santa Bàrbara

Pompas Fúnebres
Domingo, s.l.

Mercaders, 5 • Tel. 977 440 871
24 hores - Tortosa

TANATORI
C/ Dr. Ferran, 10-12 - Santa Bàrbara

Tels: 977 718 359 - 977 718 230



Biblioteca José Escudé Albesa

la Biblioteca José Escudé de Santa 
Bàrbara és un bé municipal que 
brinda, mitjançant l’ajut, la 

cooperació i el diàleg, l’accés a qualsevol 
tipus d’informació a tots els individus i 
col·lectius.

Des del 25 de març de 1958, dia en què la 
biblioteca s’obria al públic per primera 
vegada, aleshores situada al primer pis de 
l’actual Ajuntament de Santa Bàrbara, hi 
ha hagut, com és evident, molts canvis 
que han constituït la història de la nostra 
biblioteca. Aquests canvis han estat pel 
que fa a la ubicació de la mateixa, que 
durant aquests 50 anys ha estat ubicada a 
quatre llocs diferents. Canvis referents al 
personal, un dels seus responsables va ser 
José Escudé Albesa, nom que oficialment 
es va donar a la biblioteca municipal de 
Santa Bàrbara, el dia 3 de maig de 2003, 
però també es van fer càrrec de la 
biblioteca David Bertomeu, Florinda 
Escudé, Antonio Arasa, Carlos Carbonell i 
Guillem Gaya. També canvis en quant al 
fons bibliogràfic, que ha anat augmentat 
considerablement i en quant al tipus de 
documents i el format dels mateixos. I, 
finalment, també podríem parlar de canvis 
respecte als serveis, que aquests han anat 
variant amb els anys. Actualment, la 
biblioteca disposa de serveis d’informació, 
consulta, préstec, préstec interbibliotecari, 
internet i ofimàtica i animació a la lectura. 
Les seccions, més que canvis, se n’han 
anat incorporant de noves, sobretot la 
darrera referent a material audiovisuals 
(Vídeos, CD, DVD, CD-Rom, etc.). 

La majoria de tots aquests canvis han 
estat deguts al fet que des de la biblioteca 
sempre s’ha considerat que s’havia de 
donar resposta a les necessitats dels 
usuaris, tant reals com potencials, i 
adaptar-se als canvis socials que es 
produïen al municipi en particular i a la 
societat en general.  

En quant a les activitats que es van 
realitzant a la biblioteca, una mostra han 
estat les que s’han realitzat durant el 

darrer trimestre de 2007. S’ha ampliat la 
secció de còmics infantils i per adults, 
adquirint diversos lots de documents, en 
general llibres i DVD, que han entrat a 
formar part del fons bibliogràfic del que 
disposa la biblioteca municipal, instal·lant-
se diferents cartells divulgatius sobre el 
món dels còmics per a què els usuaris 
puguin identificar més fàcilment aquesta 
secció. Una xerrada-col·loqui anomenada 
el manga: un nou món del còmic, a càrrec 
d’Antoni Guiral, dos sessions de contes per 
als més menuts de la població una 
anomenada embolic de contes i l’altra Vet 
aquí Europa. I Finalment, també la ja 
tradicional Bibliocursa 2007.

Aquest any 2008, celebrarem el 50è 
aniversari de la biblioteca José Escudé 
Albesa de Santa Bàrbara i, per aquest 
motiu, s’han dissenyat un seguit 
d’actuacions per tal que tots els planers i 
planeres puguin gaudir d’aquesta 
celebració. L’objectiu principal serà 
apropar la biblioteca a tots els habitants 
del municipi, per tant, a banda de què es 
destinarà un dia per fer la festa de 
celebració d’aquest esdeveniment tan 
important per a la cultura planera, també 
durant la resta d’any s’aniran realitzant 
un seguit d’activitats per tal d’acomplir 
aquest principal objectiu.   

Sota la imatge d’un logotip que identificarà 
totes aquestes actuacions dissenyades i la 
resta d’activitats que s’han programat 
durant tot l’any 2008, els planers i les 
planeres s’aniran assabentant de les 
diferents actuacions, ja que es vol fomentar 
una major participació pensant en tots i 
cadascun dels habitants del municipi, 
agraint i recordant a totes les persones 
que al llarg de tots aquests anys han 
lluitat, en els diferents moments històrics 
i des de les seves respectives vessants, per 
a què avui puguem dir que Santa Bàrbara, 
ja fa 50 anys, que disposa d’un lloc on, a 
través de la informació, consulta i la resta 
de serveis que s’ofereixen, es poden 
satisfer totes necessitats informatives.

50 anys d’identitat planera a través 
de l’edifici més cultural del municipi

Aquest any 2008, celebrarem el 50è 
aniversari de la biblioteca José Escudé 
Albesa de Santa Bàrbara
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Centre Obert l’Oliveta

L’any 1995 naixia el Centre 
Obert Municipal de Santa 
Bàrbara, que va ser 

establert per la regidoria de 
serveis socials, llavors 
encapçalada per la Sra. Pili 

Julve Zaera, amb l’objectiu d’intervenir de 
manera global i integral al municipi, amb 
els menors en situació de risc social i amb 
els col·lectius més desafavorits.

El Decret 27/2003, de 21 de gener, de 
l’atenció social primària, estableix que els 
serveis de centres oberts per a infants i 
adolescents, són un dels sis serveis bàsics 
que s’ha de prestar des dels serveis socials 
d’atenció primària del Sistema Català de 
Serveis Socials. El mateix decret defineix 
els centres oberts com a serveis diürns 
que realitzen una tasca preventiva, fora de 
l’horari escolar, que donen suport, 
estimulen i potencien l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, la 
socialització, l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i l’esbarjo, i compensen les 
deficiències socioeducatives de les 
persones, sent els seus objectius atendre 
tots els menors en situació de risc, 
desenvolupament personal i integració 
social, prevenir i evitar el deteriorament 
de les situacions de risc, compensar 
dèficits socioeducatius i adquisició 
d’aprenentatges.

Malgrat que al municipi sempre s’ha 
presentat com un servei de prevenció 
inespecífica, com un recurs per a tots els 
infants de la localitat, ha anat evolucionant 
en funció de la realitat social amb que s’ha 
trobat, podent-ne distingir cinc etapes:

1995: Inici del servei, ubicat a la primera 
planta del centre cultural, a l’espai que 
actualment ocupa el PIJ Planer. Es tractava 
d’una situació experimental, que comptava 
amb pocs recursos, i en el que es treballava 
amb grups reduïts que presentaven 
problemàtiques específiques.

1996 a 1998: Ubicació a l’antic cinema. Es 
treballa amb grups grans i oberts, no 
limitant el nombre d’inscripcions. Aquest 

fet provoca un major nombre de 
participants, però dificulta el seguiment 
dels menors i una major inestabilitat dels 
grups, amb més nombre d’altes i baixes.

1999 a 2004: Ubicació a les instal·lacions 
de l’actual Llar d’Infants, millora de les 
condicions del centre, augment del nombre 
de professionals amb una millor 
especialització. Es treballa amb grups més 
tancats, es limiten les inscripcions, 
establint llistes d’espera. Aquest nou 
format facilita la cohesió i estabilitat del 
grup, podent aprofundir més en les tasques 
a treballar.

L’any 2000 finalitzen els tràmits necessaris 
per inscriure el Centre Obert de Santa 
Bàrbara, amb un total de 20 places, al 
Registre d’Entitats,Serveis i Establiments 
Socials de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància del Departament de Justícia. 
L’any 2004 fou aprovada l’autorització per 
al canvi de nom del centre i per poder 
augmentar el nombre de places, passant a 
denominar-se Centre Obert l’Oliveta i 
oferint un total de 30 places. 

2004 a 2006: Degut a la construcció de la 
Llar d’infants, el centre obert passa a 
ubicar-se a les instal·lacions del centre 
cultural. S’amplien els programes i tallers 
oferts, especialitzant-se en temes de 
prevenció específica, així com el nombre 
de professionals. Creació de l’Espai Juvenil, 
dirigit a adolescents i amb l’objectiu de 
poder treballar en grups reduïts temes 

referents a la prevenció de les 
drogodependències, alimentació, salut 
mental, etc.

2007: Ubicació actual a l’edifici que durant 
molts anys ha estat utilitzat pels serveis 
sanitaris. Aquest nou emplaçament aporta 
dignitat a un servei que porta 12 anys en 
funcionament i que ja està plenament 
consolidat.

Des del Centre Obert s’organitza també, 
des de fa 11 anys, el casal d’estiu, que 
també ha sofert canvis evolutius 
importants. Les anomenades Jornades 
Interminals, que s’organitzaven la primera 
quinzena del mes de juliol, abans de les 
festes majors, han passat a 
denominar-se 
Casal d’Estiu 
Els Ballarics i es 
duen a terme 
durant els mesos 
de juny, juliol i 
setembre.

Breu història
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Infocentre

santa Bàrbara és una de les 
poblacions de Catalunya que té el 
privilegi de poder comptar amb els 

serveis d’un Telecentre. El telecentre de 
la nostra població, anomenat Infocentre, 
forma part del la xarxa de Telecentres de 
Catalunya, a més, és un dels Telecentres de 
la Xarxa de Teletreball de la Generalitat, el 
telecentre ofereix connectivitat a tots els 
usuaris, una de les funcions del telecentre 
és minimitzar la fractura digital existent a 
la nostra societat i és el punt de referència 
per a tots els ciutadans per a fer un bon ús 
de les noves tecnologies.

L’Infocentre és un espai obert a tothom, 
grans, petits, joves, jubilats, empresaris, 
emprenedors, tu mateix, qualsevol persona 
que estigui interessada en el mon de les 
noves tecnologies, o qualsevol persona 
que necessiti de les noves tecnologies per 
a desenvolupar qualsevol tasca. 

Durant l’any 2007, l’Infocentre ha realitzat 
cursos formatius de tots els nivells, i per a 
tots els sectors. Al llarg de tot el curs 
escolar, realitzem, en col·laboració amb 
l’APA, cursos d’informàtica per als més 
petits. També hem realitzat cursos de 
formació per a empresaris autònoms, per 
a treballadors, per a joves, per a mestresses 
de casa i per a jubilats. L’objectiu de 
l’Infocentre és donar cabuda a tothom, 
que tothom pugui aprendre i fer ús de les 
noves tecnologies.

Un dels reptes de l’infocentre és arribar a 
tots els usuaris, per això durant el 2007, 
hem participat de forma activa en moltes 
de les activitats organitzades per 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, com per 
exemple la cursa enigmàtica de les festes 
majors, el parc infantil i juvenil de Nadal; i 
esperem poder participar en moltes més 
durant el 2008.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, compta 
amb una àrea de dinamització econòmica, 
un servei on poden acollir-se empresaris i 
emprenedors alhora d’informar-se i 
assessorar-se de molts aspectes que 
afecten a les petites i mitjanes empreses, 
ajuts, subvencions, normatives, … i tot allò 
que pugui ajudar o millorar al 
funcionament de les empreses.

L’Infocentre, com a àrea de noves 
tecnologies i l’àrea de promoció econòmica 
tenen un objectiu comú, recolzar, 

assessorar, informar i ajudar a usuaris, 
empresaris i emprenedors de la nostra 
zona, a tirar endavant les petites i mitjanes 
empreses que fan que les nostres 
poblacions s’enriqueixen econòmicament.

Des de l’Infocentre i juntament amb l’àrea 
de dinamització econòmica també s’han 
organitzat jornades informatives sobre 
temes de desenvolupament rural, tant a 
nivell econòmic com tecnològic.

A l’Àrea de promoció econòmica també 
podeu trobar el punt d’Informació turístic 
de la nostra població, així com una borsa 
de treball on podeu consultar les ofertes i 
demandes de feina de la nostra població i 
de la nostra comarca. 

El recolzament polític i el gran nombre 
d’usuaris de l’Infocentre, han fet que avui 
en dia el Telecentre de la nostra població 
sigui un dels Telecentres model de la xarxa 
de Telecentres de Catalunya, esperem que 
durant el 2008, puguem consolidar i 
ampliar més els nostres serveis i acabar 
amb la fractura digital que encara existeix 
en les zones rurals com la nostra. 
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Llar d’Infants Les Beceroles

aquest curs 2007-2008 la Llar 
d’Infants “Les Beceroles” va obrir 
les portes, als nens compresos 

entre 4 mesos fins els 3 anys, el dia 4 de 
setembre, i va acollir un total de 47 nens 
amb la possibilitat de matrícula durant tot 
el curs. 

El nostre equip està format per 
professionals de l’educació, a qui la nostra 
feina ens motiva i ens dóna energia per 
aprendre cada dia, i de qui millor que 
d’ells, els infants! Ens ordenem per 
classes; 

 CLASSE EDUCADORES
 Color groc (P-0) Núria Gaya Sol (Directora)
   Rosana Fort Rodríguez
 Color blau (P-1) Yolanda Espuny Guillén
 Color verd (P-2) Amaya Pla Arasa
 Color roig (P-2)  Neus Gavaldà Verdiell

L’horari on ens podeu trobar és de matí de 
8’30h fins les 13’15h i per la tarda de 14’45h 
fins les 18h. L’entrada pel matí és fins les 
10h i la sortida a partir de les 12h i per la 
tarda l’entrada fins les 16h i la sortida a 
partir de les 17h. 

Aquest any hem ampliat l’horari escolar, 
una hora més, de 18h fins les 19h per tal 
que tots aquells pares que ho necessitin 
puguin deixar el seu fill/a en un lloc 
segur.

Algunes celebracions d’aquest 4t Trimestre 
de 2007, des del setembre fins al gener, 
han estat:

La setmana del color groc (del 22 al 26 •	
d’octubre de 2007): cada dia fèiem una 
activitat diferent relacionada amb el 
color groc. 
La Castanyada•	  (el dia 31 d’octubre de 
2007): al matí va venir la castanyera a la 
llar d’infants i després els nens van 
cuinar panellets. A la tarda els nens van 
venir disfressats de castanyers i van anar 
a l’escola “Jaume Balmes” per cantar i 
ballar. 
Arribada del “Caga Tió”•	  (el dia 19 de 
desembre de 2007): on va portar un regal 
per a cada nen si aquests el picaven ben 
fort amb un bastó.
Arribada del Pare Noel•	  (el dia 21 de 
desembre de 2007): on va repartir regals 
a canvi que tots els nens li cantessin una 
nadala. 

Parc Infantil de Nadal•	  (el dia 27 i 28 de 
desembre de 2007): per la tarda visitem 
el Parc de Nadal al pavelló municipal. 
Visita Gent Gran•	  (el dia 2 de gener de 
2008): els nens visiten a la gent gran de la 
llar de Jubilats. 
Excursió•	 : (el dia 3 de gener de 2008): 
sortida al parc enfront del centre cultural 
per a què els nens puguin jugar 
conjuntament als gronxadors.
Festa Xocolatada•	 : (el dia 4 de Gener): la 
llar convida a participar als pares a la 
festa final. Lloc centre cultural. 

“LES BECEROLES” és sobretot un espai de 
convivència entre els infants, pares i 
educadores, on al llarg dels dies i les 
experiències viscudes es creen vincles 
afectius, sòlids i gratificants, on els 
objectius més importants són crear i 
afavorir un ambient relaxat i segur, on els 
infants es sentin estimats i respectats, i 
treballar el desenvolupament de cada 
infant de manera individualitzada en tots 
els àmbits: l’afectiu, el d’aprenentatge, el 
psicomotriu, i el social.

FESTA DEL COLOR GROC

CLASSE DE P0 CLASSE DE P1

CLASSE DE P2 CLASSE DE P2

FESTA DE LA CASTANYADA
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Participació planera a la 
Marató de Lisboa

Com molts ja sabem, córrer o fer 
qualsevol altre esport regularment 
comporta molts beneficis per a la salut, 
t’ajuda a conèixer una part de tu mateix 
de la que mai havies gaudit, etc. Ara bé, 
córrer una marató és un fet únic per 
molts motius. En cap altre esport tots 
els corredors, des dels principiants fins 
als corredors d’èlit tenen un mateix 
objectiu  i es troben al mateix lloc a 
la mateixa hora. No importa el nivell 
personal, per acabar una marató 
fa falta una gran determinació i un 
gran esforç físic. Diria més, un esforç 
sobrehumà del qual tardes bastants 
dies en recuperar-te. Encara que es pot 
tenir una idea del que és, fins que no 
has corregut la primera no coneixes la 
vertadera naturalesa de l’experiència. 
Una cosa és veure l’expressió de dolor 
i d’alegria de molts corredors quan 
arriben a la línia d’arribada, però 
és molt diferent experimentar totes 
aquestes sensacions, patir la fatiga 
extrema mentre intentes arribar a la 
meta. Per a la majoria de corredors que 
prenen la sortida “guanyar” és arribar 
a la meta. 

El passat 2 de desembre de 2007, un 
grup de planers van estar presents en 
la 22a edició de la Marató de Lisboa 
(Portugal). Dos d’ells, Joaquim Tafalla i 
Xavi Forné, van recórrer els 42’192 km 
de distància dels que consta la marató 
pels carrers de la capital Portuguesa, 
aconseguint, un cop més, finalitzar amb 
èxit la prova reina de l’atletisme i viure 
l’experiència gratificant que és córrer, 
conjuntament amb milers de persones, 
aquesta distància mítica, a més de 
millorar les seves marques personals. 
No van estar sols en aquesta fita, ja que 
van estar animats per altres planers 

que van fer el viatge conjuntament 
amb ells i els quals els van donar 
suport durant tota la cursa. Tampoc no 
era el primer cop que corrien aquesta 
distància, ja que  havien participat a la 
Marató de Barcelona en les edicions de 
2006 i 2007, per tant era la seva tercera 
participació en aquesta prova.

Tot va començar ara fa poc més de 
3 anys, quan els dos amics, un dia 
mentre corrien junts pels camins del 
terme van decidir participar en una 
cursa popular de 10 Km a Matadepera. 
L’experiència va ser positiva i van 
decidir continuar realitzant curses de 
fons. Primer participaven en curses de 
5 i 10 Km, poc a poc la distància es va 
anar allargant i van participar en mitges 
Maratons com ara les de Tarragona, 
Salou, Sitges, Gavà, Mollerusa, etc. 
fins que al 2006 van emprendre la 
preparació per a córrer la Marató de 
Barcelona. Després de diversos mesos 
d’entrenament específic per a aquesta 
cursa va arribar el dia de la seva primera 
marató. Va ser una experiència única, 
inoblidable, gratificant a la vegada que 
“molt dolorosa”, com cada una de les 
següents maratons que han participat. 

En aquestes línies també volen agrair 
el recolzament que han tingut per part 
de la família i dels amics que els han 
acompanyat durant aquests anys en les 
diferents curses que han participat.
Salut i pau per a tots! J.F.K

Dos joves jugadors del 
Club de Futbol Santa 
Bàrbara debuten amb el FC 
Barcelona.

Xavier Cardona i Andreu Arasa van 
gaudir en poder jugar amb un dels 
equips de categoria benjamí del FC 
Barcelona.

Dos joves jugadors del futbol base 
del Club de Futbol Santa Bàrbara 
van debutar amb un dels equips de 
categoria benjamí del FC Barcelona.

El dissabte 29 de setembre, Xavier 
Cardona i Andreu Arasa, de vuit anys, 
van participar en un torneig celebrat 
a Barcelona, formant part d’un dels 
equips benjamins del FC Barcelona, 
entrenat per Joel Roig, també de Santa 
Bàrbara.

Tant Xavier Cardona com Andreu Arasa 
són jugadors del futbol base de Santa 
Bàrbara i des de la temporada passada, 
alumnes de l’escola de tecnificació del 
FC Barcelona d’Amposta.

Aquests joves esportistes, ja van 
formar part de la selecció de l’escola 
de tecnificació la temporada 2006-2007 
i van participar en diferents tornejos. 
Aquest any comencen la temporada 
debutant a l’escola de tecnificació del 
FC Barcelona, per tant esperem que la 
resta de temporada sigui tant bona o 
millor que l’inici.
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Marc Ferré i Carla Arasa, 
una parella jove planera que 
gaudeixen ballant.
En el marc de l’escola de ball Quick 
Dance de Santa Bàrbara, fa un any va 
néixer la parella de ball composada 
per Marc Ferré i Carla Arasa, tots dos 
planers que debutaren en el món del ball 
participant en exhibicions a les festes 
majors i en esdeveniments diversos ja 
fa anys i que avui dia competeixen a la 
categoria anomenada Youth-D.

Carla i Marc han obtingut al llarg 
de tot aquest temps ballant junts 
classificacions destacades en el circuït 
semi-professional de ball de Catalunya. 
Així destaquen els tercers llocs del VIII 
Open Nacional Spanish 2006 de Salou 
o el tercer lloc en el 1r Open Santa 
Bàrbara i el VII trofeu de ball Ciutat 
de Tortosa (en la modalitat de llatins 
adults). Però és quan comença aquesta 
temporada que aconsegueixen els 
millors resultats i es projecten com 
a ballarins de futur de les Terres de 
l’Ebre aconseguint el primer lloc al V 
Open Pacha-Tube de Riudoms.

Santa Bàrbara, a l’igual que altres 
poblacions de les Terres de l’Ebre, ja 
fa anys que viu la passió pel ball de 
saló, aconseguint amb l’escola de ball 

Quick Dance i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament a través de suport 
en infraestructures, exhibicions i 
concursos diversos al llarg de l’any, la 
implantació d’aquest esport a la vila 
amb la participació d’un bon nombre 
de joves parelles que participen en 
circuits de competició de ball de 
saló a la demarcació de Tarragona i 
Catalunya.

El planer Manel Arasa 
guanya el descens urbà: 
Tortosa Down Town. Marc 
Llasat i Jaume Montero, 
segon i tercer respectivament 
a la categoria Èlit.

El biker planer Manel Arasa s’imposà 
diumenge 16 de setembre en el segon 
descens organitzat per l’Ebrebike 
Tortosa Down Town, per davant de 
Lluís Capafons i Carlos Sala. El temps 
total emprat per Manel en completar 
el circuit fou d’un minut i dos segons, 
el que el va convertir en el participant 
més ràpid del descens. 

En el descens hi participaren un 
total de 108 bikers amb una nodrida 
participació de Santa Bàrbara.
Per una altra banda, a la categoria 
d’èlit els també planers Marc Llasat i 
Jaume Montero, assoleixen la segona i 
tercera posició. 

La quinta del 1957 planera 
celebra el 50è aniversari.
La quinta del 1957 planera va celebrar 
amb diversos actes el seu 50è aniversari. 
Entre els actes destaca la iniciativa 
constructiva de plantar un arbre que, 
amb consens amb l’Ajuntament, es 
va decidir plantar-lo a la plaça dels 
segadors, juntament amb una petita 
placa identificativa de l’esdeveniment. 
Moltes felicitats a tots.

* Els articles que es publiquen a l’espai participació planera, 
només fan referència a les opinions dels seus autors. La 
direcció i la coordinació no s’identifiquen necessàriament 
amb els continguts dels escrits.
El magazín SANTA BÀRBARA no pot negar a ningú l’expressió 
de les seves idees, ara bé es tenen uns criteris d’ordenament 
que es basen en la temàtica i el respecte.

Els articles per publicar han de ser de temàtica local i 
s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic biblioteca@
santabarbara.cat, acompanyats pel nom i cognoms i número 
de DNI de l’autor/autora.
Els articles no poden tenir més de 3.000 caràcters i es poden 
adjuntar dos fotografies. Els terminis de lliurament són abans 
del 30 de març, 30 de juny, 30 de setembre o 30 de desembre.

aNUNcia’t al maGaZíN
Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir 

a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000
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Opinió dels Partits Polítics

Des de la secció local 
d’Esquerra Republicana 
de Catalunya donem la 

benvinguda a aquesta 
nova publicació, creiem 

que, tal com sempre ha defensat el 
nostre partit, cal apropar la política 
municipal a la gent i aquesta revista 
pot ser una eina molt important de 
cara a poder informar i ser informats 
de tot allò que està relacionat el 
nostre poble.

Esperem que la revista sigue una 
finestra a la participació activa 
de tot el poble, en què, a banda 
de tot allò que es realitza des de 
l’Ajuntament, també sigue un lloc 
de trobada de totes les entitats on 
puguen exposar o publicar les seues 
activitats que realitzen durant tot 
l’any però també que sigue un lloc 
on es pugue denunciar, si escau, 
alguna cosa que no s’està fent bé 
des del nostre Ajuntament.

Des d’esquerra intentarem aportar 
totes les propostes que portàvem al 
nostre programa electoral i eren les 
propostes de la gent del carrer, dels 
problemes del dia a dia. Per això 
sempre hem tingut molt clar que 
ens volem distanciar de la manera 
de fer política de confrontació, que 
tant sovint hem viscut al nostre 
poble, i volem treballar en positiu, 
proposant allò que ens demanen 
els nostres ciutadans i defensant, 
també, allò que els mateixos volen 
que defensessem.

Tot i que al nostre poble estem a 
l’oposició, tant al Consell Comarcal 
del Montsià, com a la Generalitat 
de Catalunya estem al govern i 
des de la nostra perspectiva com a 
partit de govern volem aportar tot 
allò que sigue de profit per al nostre 
poble, com ha estat el finançament 
del nou pou d’abastament d’aigua 
municipal o serà aquest any la 
propera edificació del nou Centre 
de Dia de la Gent Gran finançat 
amb 700.000 € (més de 100 milions 
de les antigues pessetes) per part 
de la Conselleria d’Acció social i 
Ciutadania governada per ERC.

Com sempre aprofitem l’ocasió per 
recordar a tots els convilatans que 
estem oberts a escoltar, a demanar 
o a exigir tot allò que creieu 
interessant per al poble i que sigue 
un pas per millorar la qualitat de 
vida de tots els planers i planeres.

Esperem que aquesta publicació  
tingue una llarga vida, profitosa i 
oberta a la participació, on tothom 
pugue aportar idees, propostes i, 
també, crítiques si cal.
Moltes salutacions.

6 mesos d’acció
de govern
a Santa Bàrbara

En aquest inici de legislatura, 
han hagut rectificacions 
político-administraves, com la 
flexibilització de l’estructura 
política o la creació dels 
coordinadors departamentals, 
i s’han endegat projectes 
importants en 4 eixos: potenciació 
de la identitat planera, planificació 
d’infraestructures, contribució a la 
millora de l’entorn i major incidència 
en el dia a dia dels ciutadans.

El suport a les entitats té per 
objectiu no deixar diluir els 
nostres orígens, en un moment 
que ens situa en els 4.000 
habitants amb un 18% de 
nouvinguts. En aquest sentit, 
s’impulsen les sessions d’acollida, 
la mostra de cuina intercultural, 
el paper de l’agent d’acollida o els 
cursos de català. Però si quelcom 
hi ha de remarcable és la 
persecució del principal objectiu 
de la legislatura: el centre de dia i la 
residència per a la gent gran. També 
cal destacar la presentació del 
Pla local d’Igualtat de Gènere.

Quant a les infraestructures cal 
destacar l’arranjament del Passeig 
de la Generalitat, l’enllumenat públic 
i la inclusió de la variant sud de 
Santa Bàrbara en el projecte de la 
carretera Ulldecona-Tortosa.

S’han finalitzat les obres del Molí 
de Vallés, s’ha executat la unitat 
d’actuació 5A i s’ha aprovat 
inicialment el catàleg de masades.
No menys important és el pla de 
mobilitat, que ha de donar pas a 
la implementació progressiva 
de les mesures recomanades 
a l’estudi, en quant al trànsit 
rodat. A més a més, aquest 2008 
s’implantarà el sistema de guals. 

Accions com la neteja del terme, la 
implantació de la recollida selectiva 
o la construcció de la deixalleria 
municipal, contribueixen a la 
millora de l’entorn. També 
cal destacar la Fira de l’Oli 
que potencia la nostra imatge 
exterior. 

Igualment importants són les 
accions que incideixen en el 
dia a dia dels ciutadans. Som 
conscients que hi ha dèficits per 
resoldre, hi haurà errades, algú 
se sentirà perjudicat, però no 
dubteu que el que ens impulsa 
a treballar és la satisfacció de 
veure un poble cada dia millor.

Per primer cop, tenim 
l’oportunitat des del 
PPC d’adreçar-nos 

a vosaltres, planeres 
i planers, a través 

d’aquesta revista, tot i que 
l’espai atorgat és molt reduït 
per poder transmetre-us les 
nostres idees amb l’extensió 
que us mereixeu. Portem poc 
temps de legislatura i encara 
no es veu clarament definida 
la línia a seguir de l’equip 
de govern. Com sabeu, als 
plens ordinaris formulem les 
típiques preguntes de control, 
i aquestes majoritàriament 
queden contestades en plens 
extraordinaris (no radiats), 
evadint així la pregunta i 
evitant alhora que la gent del 
poble gaudeixi de la resposta, 
que queda ajornada. El nostre 
objectiu de fer arribar a tota 
la població el diàleg polític 
queda clarament tancat en 
un interrogant. Durant la 
campanya electoral, tot els 
grups politics proposaven un 
centre de dia, tret del PPC 
que prioritzava la necessitat 
d’una residència d’avis. Què 
sorprenent va ser que poc 
després de les eleccions, el 
Senyor alcalde durant un dels 
seus parlaments de Festes 
Majors ja va anomenar la 
residència d’avis. Tanmateix 
podríem parlar de la piscina 
coberta climatitzada, punt que 
també ÚNICAMENT figurava 
al programa electoral del 
PPC, ja que recentment s’ha 
realitzat una memòria d’una 
possible modificació de l’espai 
esportiu (camp de futbol) que, 
curiosament, inclou també 
la possibilitat d’una piscina 
coberta. És el súmmum de la 
satisfacció el fet d’observar 
que el nou equip de govern 
segueix, de moment, part del 
nostre programa electoral, els 
donem una cordial benvinguda 
a les nostres idees. Una de les 
bases de la nostra ideologia és 
la igualtat, d’aquí es dedueix 
la meva preocupació, entre 
d’altres, per les obres del 
Passeig de la Generalitat, 
tema sobre el qual porto, ja 
des de la passada legislatura, 
formulant qüestions encara no 
contestades sobre el precedent 
que es crea en la forma 
de tractar futures unitats 
d’actuació o D.R. si el seu 
desenvolupament és el previst.  
M’acomiado desitjant-vos un 
bon any 2008 i la promesa 
del meu esforç per fer-vos el 
màxim servei.

Fa ja uns mesos que 
tot el poble de Santa 
Bàrbara va escollir 
lliurement el seu nou 

consistori, i ara toca fer 
balanç.

El PSC-PM de Santa Bàrbara, va 
decidir donar una oportunitat 
als nous membres del consistori 
municipal, ja que creiem que les 
coses es fan millor amb una bona 
entesa, i un vot de confiança des 
de el principi, encara que hem de 
ser conscients que també hauran 
de mantenir aquesta confiança i 
no perdre-la.

Hem de dir que, fins al moment, 
el consistori està escoltant les 
nostres suggerències, i entre tots 
estem estudiant la forma de tirar 
endavant nous projectes de vital 
importància per al poble de Santa 
Bàrbara.

Un d’aquests grans projectes és 
la construcció del Centre de Dia 
- Residència per a la Gent Gran,  
transcendental per al benestar de 
la gent grant del nostre poble.

Des del PSC-PM creiem que la 
seva construcció és molt més 
important que les reformes que 
s’han de dur a terme a l’edifici de 
l’Ajuntament, i que tots els fons 
possibles haurien d’anar destinats 
a la seva edificació. Ja s’ha fet el 
primer pas: l’aprovació en ple 
ordinari de la modificació de les 
normes subsidiàries per a poder 
construir més d’una planta i així 
encaminar la residència per a la 
nostra Gent Gran.

Tot i aquest gran pas, el PSC-
PM va deixar molt clar, que 
les subvencions que es puguin 
concedir a la població de Santa 
Bàrbara, haurien d’estar destinades 
en la seva gran majoria, per a 
portar endavant aquest projecte, 
que entenem prioritari.

També us informem, que el PSC-
PM i CiU estem estudiant la 
possibilitat de subvencionar els 
llibres de text pels als estudiants 
del CEIP Jaume Balmes, aportant 
estudis i números al consistori 
per a que els tinguin en compte 
en l’elaboració dels pròxims 
pressupostos de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara.

Per a finalitzar, agrair a tots els 
ciutadans de Santa Bàrbara la 
seva confiança, i prometre que 
continuarem treballant per a que 
els únics beneficiats siguin els 
habitants del nostre poble.

41



Agenda

1r trimestre 2008

MES DIA ACTE LLOC

gener
20 Sant Antoni Recorrregut pels carrers del poble i benedicció dels animals

31 Dijous Gras

febrer

1 Carnaval escolar Rua pels carrers del poble

2 Carnaval Rua pels carrers del poble i ball de disfresses al Centre Cultural

10 Santa Àgueda Festa en honor a la patrona de les Dones

24 Descens en BTT

març

1 Xerrada sobre “el divorci” Seu social “Dones Planeres” pl. d’Espanya, 19

7

Termini de presentació d’obres 
dels participants al XVII premi 
literari Sant Jordi vila de Santa 
Bàrbara

Ajuntament de Santa Bàrbara

14 Reunió pubilles 2008 Saló de Plens de l’Ajuntament

21 al 24 Setmana Santa

25 50 Anys d’obertura de la Biblioteca municipal






