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Entrevista al planer absent Enric Elias Royo
25.000 persones visiten la Fira de l’Oli
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Editorial

Jordi Llorens Arasa
Regidor d’Hisenda, Noves Tecnologies
i Dinamització Econòmica
Ja tenim aquí el nou any i, tot que
sembla que ningú té esperances que
sigui gaire bo, des de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara creiem que els
planers l’hem d’emprendre amb
optimisme i treure-li tot el suc que
puguem. Personalment us desitjo
que tingueu salut i l’estimació dels
qui us envolten que amb això ja
tindríem molt de guanyat.
A l’Ajuntament un nou any vol dir
un nou pressupost. Allí hi queda
reflectit en que creiem que hem
d’invertir els recursos públics que
ens toca gestionar. Quan llegiu
aquesta
editorial
segurament
estarà recentment aprovat el del
2009.
Per a posar el nou pressupost en
el context econòmic en que es
troba m’agradaria ressaltar unes
actuacions que són precedent de
les que posarem en marxa el nou
any.
Des de l’any passat, en que les
empreses planeres i especialment
el sector que gira al voltant de
la construcció estan passant
moments delicats, a l’Ajuntament
hem decidit executar directament
les obres de volum mitjà que
puguem. L’ampliació de la llar
d’infants, la urbanització de la
plaça del final del carrer Mossèn
Joan Baptista Sales i l’arranjament
d’escales del carrer Major en són
un exemple. Això ens permet fer
les obres de forma més econòmica
a la vegada que donem feina a
empreses de Santa Bàrbara i creem

ocupació directa. Aquest 2009
continuarem fent especial atenció
a donar feina als planers i negoci a
les empeses locals amb les obres i
actuacions de l’Ajuntament.
També es veu afectat el pressupost
per la decisió que vam prendre
de congelar els impostos i
taxes municipals del 2009. Això
disminueix els ingressos de que
disposa l’Ajuntament però tenim
la convicció que en èpoques de crisi
econòmica l’administració pública
ha de tenir gestos de contenció
de la càrrega fiscal. Llàstima que
aquesta no sigui una pràctica
més generalitzada en altres
administracions menys properes
al ciutadà ja que això permetria a
molts arribar més fàcilment a final
de més.
Així doncs, passo a presentar-vos
els projectes més importants en
el capítol de noves inversions que
portarem a terme aquest any.
Està a punt de començar l’execució
del projecte de remodelació de
les instal·lacions del poliesportiu.
Aquesta actuació gràcies a les
intenses negociacions que han
portat a terme l’alcalde i el regidor
d’esports no es limitarà només
a la substitució de la gespa del
camp de futbol sinó que l’empresa
adjudicatària inclou unes millores
que canviaran l’aspecte de tot el
poliesportiu. Es canvia el paviment
de les dues pistes de tennis i la de
futbol sala. Es canvien també les
tanques metàl·liques que envolten

les pistes de tennis. I finalment
es construeix una nova pista de
paddle amb tancament transparent
i sistema d’enllumenat.
Acompanyant aquesta actuació i
per deixar l’equipament esportiu
a un alt nivell, s’executarà la
construcció d’uns nous vestidors,
magatzems i altres dependències
entre el camp de gespa i el de
terra. Si hi afegim la pavimentació
dels voltants del camp de futbol
fins a l’entrada del poliesportiu i
l’ampliació del pavelló municipal
per posar-hi una sala de màquines,
una sauna i un jakutzi ja no teniu
excusa per no practicar esport amb
unes instal·lacions magnífiques
que sempre han estat l’orgull dels
planers.
També s’executarà la segona fase
de la reforma de l’enllumenat
públic, que inclou tota la resta del
poble, després dels bons resultats
en millora de la il·luminació i
estalvi d’energia elèctrica que ha
donat la primera.
Finalment el projecte de major
pressupost serà l’execució de
la segona fase del passeig de la
Generalitat. Amb això quedaran
acabats els tres eixos viaris
principals del nostre poble que
acompanyats de la circumval·lació
de la carretera Ulldecona-Tortosa
han de canviar els sistema de
circulació de vehicles i persones
a Santa Bàrbara per fer del nostre
poble un lloc amb més tranquil·litat
i qualitat de vida.
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L’ACA adjudica la redacció de la nova depuradora
de Santa Bàrbara

L

’Agència Catalana de l’Aigua de
la Generalitat de Catalunya
adjudica els treballs de redacció
de la nova estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) de Santa Bàrbara.
L’adjudicació s’ha realitzat a la
consultoria KV CONSULTORES DE
INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS, SL
per un import de 37.500,00 € + IVA.
Amb aquesta adjudicació l’ACA fa
efectives
les
reivindicacions
de
l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat de construir una nova
depuradora al municipi després de la
signatura del conveni marc general del
municipi en matèria de nous
creixements urbanístics i després de la
construcció de la depuradora al polígon
industrial Barranc de Lledó.
Actualment Santa Bàrbara disposa
d’una EDAR de llacunes, dissenyada
per tractar 780 m3/dia. Aquesta EDAR
es troba situada en una zona inundable
i està per sobre del límit de saturació.
Les previsions de creixement fan
necessari l’ampliació de la capacitat de
depuració. Per tant és necessari
executar una nova EDAR en una

parcel·la més adient i amb una
capacitat de depuració que assumeixi
el creixement futur. Els requeriments
de qualitat de l’aigua tractada hauran
de complir amb la Directiva Marc.

Caldrà estudiar què fer amb l’ EDAR
actual, plantejar si existeix la
possibilitat de reutilitzar les aigües
depurades i verificar l’estat dels
col·lectors en alta.

L’alcalde de Santa Bàrbara demana explicacions

J

ordi Boronat, alcalde de Santa
Bàrbara va trametre una carta a la
Ministra de Medio Ambiente, Elena
Espinoza i paral·lelament al Conseller
de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Baltasar, tot
demanant explicacions sobre les
expropiacions forçoses previstes a la
zona de la Carrova i Mianes derivades
de la descontaminació del pantà de
Flix.
L’alcalde de Santa Bàrbara demana
informació i explicacions derivat de
l’afectació que aquestes expropiacions
tindran en el col·lectiu de pagesos que
tenen propietats en aquestes partides,
alhora que demana el compromís
tècnic que aquestes perforacions no
afectaran l’aqüífer del qual s’abasteix
d’aigua potable la població de l’interior
del Montsià.
4

A la carta, l’alcalde es mostrava perplex
per com està anant el procés, amb una
manca d’informació evident que ha
provocat el recel, un cop més, de la
societat ebrenca i del sector pagès, un
cop més en el punt de mira
discriminatiu, en aquest cas, de
l’administració central. Així, l’alcalde
preguntava quines garanties i suports
econòmics ofereix l’administració per
garantir la subsistència de totes
aquestes famílies, en el cas que es
portin a terme les expropiacions
forçoses i exigeix que s’estudien i
s’exploren altres possibilitats i es
presentin, derivat d’aquests estudis,
altres alternatives d’actuació envers la
problemàtica que ens ocupa.

Governació i Urbanisme

Acaba la poda de l’arbrat municipal

A

l mes de novembre va acabar la
campanya d’hivern de poda de
l’arbrat viari. L’objectiu va estar
podar aquells arbres que ho requereixin
per aconseguir una millora estètica i
funcional, evitant podes dràstiques
que els debiliten i els facin més
sensibles a plagues i malalties. La
campanya va durar aproximadament
un mes i va anar a càrrec del grup
Natura Verd Jardins S.L que va podar

tot l’arbrat del nucli urbà i perifèria,
com per exemple el camí del cementiri.
El tipus de poda s’adapta a les
condicions de cada arbre en funció de
l’espècie, la floració i la mida, així com
també les condicions de l’entorn,
considerant la proximitat a la calçada,
la circulació dels vianants, la distància
a les façanes o a les línies elèctriques i
evitant que interfereixin en la visibilitat
o l’enllumenat públic.

L’Alcalde de Santa Bàrbara
mostra el seu suport al Xerta-Sénia

L

’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, en el marc de la
inauguració de la XII Fira de l’Oli
Novell, els Cítrics, el Comerç i la
Gastronomia va realitzar una vegada
més una defensa afèrrima del canal de
regadiu Xerta-Sénia.
Temps enrera l’alcalde ja va trametre
una carta als mitjans on posava en
alça el projecte i el que representava
per la pagesia de l’interior del Baix Ebre
i el Montsià; en el seu parlament
l’alcalde va posar de manifest la unió
regnant
entre
administracions,
cooperatives i sector agrari de l’interior
del Montsià i el Baix Ebre per tirar
endavant el projecte de regadiu, en un
moment en què una vegada més dintre
del territori es posa en qüestió el
projecte. En aquest sentit, l’alcalde
lloava el treball realitzat per les

diverses comunitats locals, alhora que
donava una vegada més el seu suport a
l’actual president de la Comunitat
General del Xerta Sénia Lluís Cortiella,
cal recordar que el president del XertaSénia va ser enguany el pregoner de la
Festa Major de la població de la plana,
en reconeixement a la seva tasca
d’impuls i dedicació al regadiu.
Jordi Boronat, manifestava ja en la
carta que “està demostrat que l’aigua
és riquesa, l’or del segle XXI, llavors
què millor que repartir aquesta riquesa
entre la gent que s’ha encarregat
durant segles de mantenir amb el seu
treball la nostra terra i que actualment
amb forts esforços i altes dosis de
paciència i sacrifici la mantenen; crec
que és de justícia. 16.480 ha de
conversió en regadiu que han de donar
més riquesa a la nostra gent; gent que

per altra banda, degut a l’escassetat
històrica i la consciència que han
desenvolupat del valor preuat que té
aquest bé comú, ja fa anys que no
desaprofiten ni una gota, a través, per
exemple, de la inversió en la
modernització dels seus regadius”.

Hble. Artur Mas a Santa Bàrbara

L

’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, en el marc de la festivitat
de la patrona Santa Bàrbara, el
dia 4 de desembre va trametre invitació
a l’Honorable Artur Mas i Gavarró per
acompanyar a l’Ajuntament en els
actes de celebració i aquest hi va
acceptar.
En aquest sentit, el dia 4 es va realitzar

la inauguració i jornada de portes
obertes de l’ampliació de la llar
d’infants municipal “Les Beceroles”, la
signatura al llibre d’honor de
l’Ajuntament a càrrec del Hble. Artur
Mas, l’assistència a la Missa Major per
la nostra patrona i la tradicional
processó pels carrers de Santa
Bàrbara.
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La Mancomunitat aprova el pressupost 2009

P

er primera vegada se celebrà
l’Assemblea de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia a un
municipi aragonés: a Beseit. Dels punts
de l’Ordre del dia el més important era
l’aprovació del Pressupost del 2009 per
un import total de 6.225.645 € que fou
aprovat per unanimitat. Altres temes
destacats foren el Pla de camins-2009 i
el Projecte de Georeferenciació.

L’Ajuntament aprova el projecte de l’enllumenat
públic 2a fase
El projecte en la primera fase
constarà
del
canvi
de
luminàries de vapor de mercuri
per les de vapor de sodi, molt
menys agressiu amb el medi
ambient i el conseqüent estalvi
energètic

E

l ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara
va
aprovar
per
unanimitat el projecte de reforma
de l’enllumenat públic 2a fase que
renovarà
totes
les
luminàries
corresponents a la zona est del casc
urbà del municipi, també totes les
luminàries de la zona del pavelló i el
passeig de les Escoles.
Amb la redacció d’aquest projecte i la
posterior execució es donaran per
finalitzats els treballs de reforma de tot
l’enllumenat del casc urbà del
municipi, cal recordar que aquest
passat 2008 es va executar la primera
fase que va suposar la reforma de tot
l’enllumenat de la zona centre de
Santa Bàrbara.
El projecte seguint les bases establertes
en la primera fase constarà bàsicament
del canvi de luminàries actualment de
vapor de mercuri per les de vapor de
sodi, molt menys agressiu amb el medi
ambient i amb el conseqüent estalvi
energètic i econòmic per a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara. Així mateix aquesta
6

última intervenció en l’enllumenat
públic suposarà també la substitució
d’un important nombre de luminàries
amb
protecció
anticontaminació
lumínica i de vapor de sodi corregit de
70, 100 i 150 W.
El total del pressupost estimat per
l’execució del projecte ascendeix a
313.285,67 euros que seran finançats
íntegrament pels fons de cooperació
municipal.
L’alcalde de Santa Bàrbara i responsable
de l’urbanisme planer Jordi Boronat, se

sentia satisfet per l’aprovació d’aquest
important projecte que permetrà
l’execució de l’obra ràpidament amb el
conseqüent
estalvi
d’energia
i
pressupostari en despesa energètica en
la totalitat del casc urbà, alhora que
s’evidenciaran millores per al medi
ambient, també perquè al municipi de
Santa Bàrbara aquesta regeneració del
seu enllumenat públic no li suposarà
despesa del seu fons econòmic ordinari
durant l’exercici pressupostari de
2009.

Agricultura i Medi Ambient

Èxit en la jornada tècnica d’esporga
d’olivera a la Fira de l’Oli

A

quest passat novembre es va
realitzar la III jornada tècnica
dintre del marc de la Fira de
l’Oli, els Cítrics i el Comerç. La jornada
constava de dos parts:
La primera part, va ser dirigida per
Lluís Chavarria Aragonès, enginyer
tècnic agrícola, on va explicar els
fonaments per la poda de l’olivera, els
criteris bàsics i el que no s’ha de fer.
La segona part, va ser dirigida per Josep
Ramon Mateu Freixenet, pagès de
Bessaganya (Lleida). Aquesta part, es
va realitzar en dos llocs diferents, el
sistema de poda que es va ensenyar, a
aquesta zona, no es realitza. El sistema
es basa en realitzar tallades grosses
però sols 1 o 2 per olivera. El que al cap
del temps s’ha d’aconseguir és que
l’olivera tingui forma d’estrella,

provocant l’entrada del sol a l’interior,
així la massa foliar és major.

Els assistents no tant sols eren
del poble si no que havia
representació de cada comarca
de les Terres de l’Ebre

El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
comentava que aquest any la jornada
ha estat un èxit, tant en el tema de la
jornada, ja que en la part pràctica va
aixecar gran expectativa en els
assistents, com en la de l’assistència ja
que hi van assistir més de 30 assistents.
El que més destacava Roé era que els
assistents no tant sols eren del poble si

no que havia representació de cada
comarca de les Terres de l’Ebre. Això
significa que la jornada tècnica està
consolidant un acte important en el
marc de la fira.

Neteja dels barrancs i camins del terme municipal

D

intre del Pla d’Ocupació de neteja de rius de
la Mancomunitat (4 persones, 4 mesos i mig,
subvencionats pel SOC) del 22 de desembre al 2
de gener s’ha realitzat la neteja de barrancs i camins al
terme de Santa Bàrbara. Des de l’Ajuntament per facilitar
la feina, s’ha llogat un tractor i carreta per a la recollida de
totes les deixalles que hi ha tirades.
Aquests 4 treballadors hi actuen en cada un dels municipis
de la Mancomunitat de la part de Catalunya. Concretament
a Santa Bàrbara han estat treballant 7 dies. En aquests dies
s’han recollit un total de 15 carretes. A més també s’ha
realitzat un perxejat per tots els camins asfaltats del terme
com a mesura de manteniment.
El regidor d’agricultura, Jordi Roé, comentava que
desgraciadament hi ha gent incívica i que en comptes de
trucar a l’Ajuntament i preguntar quin dia poden treure els
aparells vells per a què es passi a recollir per casa,
prefereixen carregar amb l’aparell i tirar-lo en llocs prohibits
i a més destaca que s’estan arriscant a ser sancionats. Tant
mateix també comentava que el perxeig dels camins el
tenien present fer en una brevetat de uns mesos, però que
després de veure l’eficiència dels treballadors i que ja havien
netejat tot els punts d’abocaments incontrolats es va creure
oportú. aprofitar els dies restants per a realitzar-lo.
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Entrega de la beca IES

E

l dissabte dia 18 d’octubre, a les dotze del migdia i a
l’Ajuntament de Freginals, 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 en proporció al nombre d’alumnes que cada
poble té matriculats a l’institut; i l’entrega del premi es fa itinerant,
o sigui, cada curs a un poble diferent.
Aquest cop la beca se li va donar a l’alumna freginalenca, Síliva de
los Aires Antón, qui va aconseguir una qualificació de Matrícula
d’Honor per part del centre.
La noia, acompanyada pels seus pares i demés familiars es
mostrava molt satisfeta i agraïda pel premi i disposada a seguir pel
mateix camí en els estudis recentment iniciats a Barcelona.

El 30 d’octubre se va celebrar el Consell Escolar
Municipal de Santa Bàrbara

E

l Consell Escolar Municipal (CEM)
és l’òrgan col·legiat de consulta i
participació
dels
sectors
sotmesos a la programació de
l’educació no universitària i dins de
l’àmbit territorial del municipi de
Santa Bàrbara. Per tant és l’òrgan on es
veuen reflectits tots els estaments
relacionats amb l’educació al nostre
poble: l’IES, el CEIP i la Llar d’infants
municipal.
En l’ordre del dia de la reunió del dia 30
d’octubre hi figurava el punt de la
renovació dels membres del consell
escolar municipal, que va quedar de la
següent forma:
President: Alfred Blanch Farnós
Secretària: Yolanda Valldepérez
Representants Ajuntament:
Montse Rodríguez Arasa			
Montse Querol García			
Marc March Mayo			
Javier Boqué Piñol
		
Representants IES (Professorat):
Rafel Roig Montagut (Director)
Aurèlia Solà Castellà
Manolo Pla Farnós
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Representants CEIP (Mestres):
César Roig Guimerà (Director)
Teresa Bruño Subirats
Immaculada Farnós Loscos
		
Representants Llar (Educadores):
Rosana Fort Rodríguez (Directora)
Yolanda Espuny Guillén
		
Representants PAS:		
Dolça González Sánchez
Mari Carmen Sol Solà
			
Representants Pares:
Maria Rosa Solé
Mercedes Martí Llorens
Maria Cinta Subirats Rodrigo
Mari Carmen Buitrago Clua
Lluïsa Barberà Coto
			
Representants Alumnes:
Laia Tomàs Farnós
Èric Bernat Romero
També es va aprofitar per fer una
important renovació de la comissió
permanent del mateix consell.
A més també hi figurava a l’ordre del
dia de la reunió l’inici del curs escolar
als diferents centres, fet que va fer

participar directament als directors
dels centres educatius per fer una
pinzellada dels trets més destacats del
començament del curs 2008/2009, així
com els objectius a aconseguir durant
el mateix curs.
El president, que era el primer consell
escolar municipal que presidia, va
proposar una propera reunió del CEM
per a finals de curs per poder-ne fer
una valoració. Al mateix temps es
mostrava esperançat de què tots
aquests instruments dels que disposa
la societat educativa del nostre poble i,
en general, del nostre país, han de ser
del tot profitoses per als alumnes, que
al cap i a la fi, és per a qui treballen tots
aquests organismes educatius: per a
què el nostre futur pugui ser una mica
millor.

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Més de 500 esportistes fan ús del pavelló municipal
setmanalment

D

es de la segona quinzena de
setembre, el pavelló municipal
es posa a ple rendiment amb
infinitat d’activitats esportives per a
totes les edats. Cada dia de la setmana
hi ha gent planera que va al nostre
pavelló municipal a practicar-hi algun
esport: des dels 4 anys fins als 70,
homes i dones, joves i nens, ... hi ha un
ventall tan ampli d’activitats que
gairebé tothom que ho vulgui pot
gaudir de les magnífiques instal·lacions
esportives del pavelló municipal.
Com tots els anys, la regidoria d’esports,
a l’hora de confegir els horaris sempre
dóna prioritat a les entitats esportives
locals; les quals van fer la seva petició
per escrit. Això no vol dir que es tanqui
la porta a ningú, però sí que vol dir que
les coses cal fer-les amb una certa
planificació i ordre.

Actualment
ja
està
clarament
especificat a les ordenances municipals
el que val fer ús del pavelló, per a tots
aquells que ho vulguin que no siguin
cap entitat local o que només en
vulguin fer ús en un moment puntual,
per tal de rendibilitzar al màxim les
instal·lacions disponibles al nostre
poble.
Cada setmana podem trobar-nos amb
gent practicant el bàsquet, twirling,
tennis, tennis taula, gimnàstica de
manteniment, aeròbic, pilates, ball de
saló, futbol sala,... i algunes classes
d’educació física de l’IES.
La regidoria d’esports manifesta la
seva voluntat de seguir potenciant les
activitats esportives al nostre poble i
resta oberta a noves iniciatives que
puguin sorgir per part dels nostres
convilatans, mirant esperançat cap a

un futur immediat on les instal·lacions
esportives, tant del poliesportiu com
del pavelló, han de patir una forta
metamorfosi per a continuar estant a
primeríssim nivell.
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Nou camp de futbol de gespa artificial

E

l Ple municipal del consistori
planer ha aprovat l’adjudicació
provisional de la construcció del
camp de gespa artificial a la UTE (unió
temporal d’empreses) Becsa-Poligras
per un import de 551.613,77 euros amb
un plaç d’execució de dos mesos i un
termini de garantia de 2 anys per les
obres i 8 per la gespa artificial. Els
treballs que començaran aquest mes
de gener tenen com objectiu reconvertir
l’actual camp de gespa amb gespa
artificial amb els beneficis evidents
que aquest fet comportarà per a la
pràctica d’aquest esport a Santa
Bàrbara.
El projecte, redactat per l’arquitecte
local Andreu Queral, i finançat amb
fons de la Diputació de Tarragona, la
Secretaria General de l’Esport i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
comprèn l’ajust de mides del camp
d’acord amb la Federació i tots els
treballs necessaris per a la instal·lació

de la gespa artificial, anivellament,
sistema de rec, inclòs dipòsit i equip
d’impulsió, paviments (aglomerat i
gespa) i paviment de formigó en els
terrenys annexos al camp, amb la
finalitat de no contaminar amb sauló
la zona de joc.
Amb la instal·lació de la gespa artificial
el govern de Santa Bàrbara aconsegueix
l’objectiu d’iniciar la remodelació
integral que es produirà aquest any
2009 a les instal·lacions poliesportives
municipals. La implantació de gespa
sintètica implica una millora molt
important i possibilita una més àmplia
i més adient utilització del camp, a
més que cobreix una necessitat urgent
per a la promoció esportiva del poble
de la plana.
D’altra banda, el consistori en el mateix
ple va aprovar per unanimitat la
construcció dels nous vestidors
municipals.
Paral·lelament
als
treballs
de

construcció del nou camp de gespa
sintètica, s’executaran els treballs de
construcció del nou camp de pàdel
municipal,
es
regenerarà
tota
l’estructura actual de les pistes de
tennis, molt envellida pel pas del temps
i se substituirà també el paviment
actual d’aglomerat per gespa artificial
de les mateixes pistes de tennis i la
pista de futbol-sala.

Nou camp de pàdel i gespa artificial
a les pistes de tennis

E

l Ple municipal del consistori
planer
ha
aprovat
provisionalment i paral·lelament
a la construcció del camp de gespa
artificial, la construcció del nou camp
de pàdel i la regeneració de les actuals
pistes de tennis amb la instal·lació de
gespa artificial, a més de la substitució
de tot el tancament de les mateixes
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pistes, a les instal·lacions poliesportives
municipals.
Els treballs de construcció de la nova
pista de pàdel, situada a la part
posterior de les pistes actuals de tennis
consistiran en l’anivellació dels
terrenys a través de l’aportació d’àrids
per al drenatge i els sunxos d’anivellació
i ancoratge amb acabat de formigó
porós
per
la
construcció de la
solera.
A
posteriori
s’ancorarà l’estructura
amb
tub estructural
rectangular amb
els tancaments
de vidre templat
de 10 mm amb
juntes de neoprè.
Posteriorment,
s’instal·larà
la
xarxa
amb

ancoratges i finalment la instal·lació
de la gespa artificial Poligras amb la
il·luminació
específica
de
vuit
projectors per desenvolupar el joc.
L’inici de l’esport es remunta a l’any
1974 quan Alfonso de Hohenlohe viatja
a Mèxic invitat pel seu amic Enrique
Corcuera. En la seva estada s’interessa
per la pràctica d’un nou esport que
recentment havia creat el seu amic,
incorporant a un frontó una altra paret
oposada d’uns 3 metres d’altura,
col·locant una xarxa en el mig i tancant
els costats de la dita pista amb una
malla metàl·lica. Es jugava amb paletes
de fusta i rebia el nom de Paddle-Tenis.
Paral·lelament
als
treballs
de
construcció del nou camp de pàdel
municipal
es
regenerarà
tota
l’estructura actual de les pistes de
tennis, molt envellida pel pas del temps
i se substituirà també el paviment
actual
d’aglomerat
per
gespa
artificial.
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El dia de Santa Bàrbara es va inaugurar
l’ampliació de la llar d’infants

E

l passat dia 4 de desembre de
2008, dia de Santa Bàrbara, i
englobat dins del programa
d’actes de la festivitat de la patrona, es
va dur a terme una jornada matinal de
portes obertes a la llar d’infants “Les
Beceroles”, incloent-hi a més, la
inauguració de la nova ampliació de la
llar municipal.
Aquesta inauguració dóna resposta a
la gran demanda de places dels darrers
anys, passant d’una capacitat de 51
alumnes a una de 66, pretenent
d’aquesta forma eliminar la llista
d’espera que en alguns moments es
produïa.
La reforma ha consistit en la creació
d’una aula ordinària i una sala
multifuncions,
a
més
de
les
corresponents sales d’higiene i algunes
millores a la zona d’esbarjo.
Donada l’actual situació econòmica

s’ha intentat rendibilitzar al màxim els
recursos dels que disposa el nostre
modest Ajuntament; i és per això que
el projecte tècnic ha estat elaborat pels
propis serveis tècnics del mateix
Ajuntament, així com l’execució de
l’obra ha estat duta a terme, de forma
excel·lent, per la brigada municipal;
minimitzant així, de forma considerable
la despesa total de l’obra; la qual ha
estat repartida entre Ajuntament i
Generalitat de Catalunya.
El responsable d’educació d’aquest
Ajuntament comentava, el mateix dia,
que només en quatre anys de
funcionament que porta la llar
municipal, ha aconseguit assolir un
bon renom i estar a l’elit del món
educatiu comarcal, i per això,
l’Ajuntament continua apostant i
treballant amb il·lusió per a què així
continuï essent: una llar de referència

a les nostres terres.
També, el mateix regidor, així com
l’alcalde,
van
voler
felicitar
públicament el bon treball fet per la
brigada municipal, que en tot moment
han sabut estar a l’alçada de les
circumstàncies.

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)

Preus
m
econòolt
mics

977 704 422
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Santa Bàrbara no apujarà els impostos municipals el 2009

E

l Ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara que va tenir lloc el 14
d’octubre
va
aprovar
per
unanimitat la proposta de l’equip de
govern de no apujar els impostos
municipals, les taxes ni preus públics
per a l’any 2009. A més a més l’equip de
govern manté el compromís de
bonificacions programat per a les
ordenances fiscals de 2008.
Aquesta mesura que ja va ser anunciada
l’agost passat vol ajudar, en allò que està
en mans de la corporació local, a pal·liar
la greu crisi econòmica que afecta a
moltes llars planeres. Ja fa temps que a
causa de la pujada dels tipus d’interès
bancaris i l’augment de la inflació costa
cada cop més arribar al cap del mes.
Últimament, però, la davallada de la
construcció i de l’activitat econòmica
en general amenaça encara amb més
gravetat l’economia de les famílies
planeres.
Cal destacar que gràcies a la bona tasca

de reciclatge dels planers, que ens ha
tret de la cua de la comarca del Montsià,
es pot mantenir la taxa de recollida
d’escombraries igual que l’any 2008 (0%
d’increment). Tot i això cal animar a qui
no estigui fent la separació de la brossa
a fer-ho o almenys a tirar la brossa al
contenidor de la fracció resta per no
penalitzar a tot el poble per l’existència
d’impropis que ens poden fer perdre
bonificacions.
Amb
tot
s’han
previst
petites
modificacions d’algunes taxes que
eren necessàries per adaptar-les a
l’actualitat. En aquest sentit està previst
modificar les següents ordenances
fiscals:
L’impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres i la taxa per
llicències
urbanístiques
s’adapten
pel fet que els sistemes per a
l’aprofitament tèrmic de l’energia solar
ja són obligatoris en les obres de nova
construcció.

Vols estar al dia de les
notícies del teu municipi?

Visita la web de
l’Ajuntament!
www.santabarbara.cat

Les taxes pel servei del mercat
municipal, de piscina municipal i
d’instal·lacions
esportives,
serveis
culturals i recreatius, i d’anuncis al
programa de festes se simplifiquen o
s’hi fan petites adaptacions per recollir
nous serveis.
Finalment, la taxa pel subministrament
d’aigua, a causa que aquesta taxa està
actualment molt per sota del que costa
realment el servei i amb la finalitat
que l’aigua tingui el seu preu real per
tal d’incentivar les polítiques d’estalvi
d’aigua, tindrà un increment diferent en
cadascun dels conceptes que recull. Es
mantindrà la quota de servei com l’any
2008 (increment 0%) i s’incrementarà
l’import del metre cúbic d’aigua el
que permet la comissió de preus. Les
tarifes de manteniment i connexió de
comptadors s’incrementen l’IPC que
s’estima en un 5%.
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L’infocentre de Santa Bàrbara participa al XI fòrum
d’estudis sobre la joventut de Lleida.

E

l dia 5 de novembre, la
dinamitzadora de l’Infocentre de
Santa Bàrbara, va participar en el
XI Fòrum d’Estudis sobre la Joventut de
Lleida formant part d’una taula
d’experiències. El fòrum de la ciutat de
Lleida celebrava la seva XI edició i la
temàtica va estar al voltant de la
societat digital.
Durant els dies 4, 5 i 6 de novembre, a la
Universitat de Lleida, a l’edifici rectorat,
van tenir lloc un seguit de ponències,
conferències i taules rodones per
exposar i debatre sobre la situació de la
societat digital actual baix una visió a
nivell local.

El dia 5 de novembre, després de la
ponència del Sr. Jordi Bosch i Garcia,
Secretari
de
Telecomunicacions
i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, Mercè Fort de
l’infocentre de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, juntament amb la Sra. Esther
Subias de l’Associació per a joves TEB
i el Sr. Josep Torricó de la Fundació
Marianao, va formar part de la taula
d’experiències on l’Infocentre de Santa
Bàrbara va exposar les activitats que
es realitzen i el treball del dia a dia del
telecentre.

II Jornada de desenvolupament rural:
dona i ocupació al món rural

E

n uns temps marcats per la incertesa laboral i els canvis
globals en l’economia, la societat sofreix els seus
efectes. I, en aquesta societat global, el món rural en
general i la dona en particular, encara reben major impacte
socioeconòmic. Més enllà de buscar estratègies a gran escala,
la II Jornada de desenvolupament rural va pretendre, donar
un petit impuls per poder resultar un gran pas a major escala.
Apostar avui dia per l’emprenedoria femenina del món rural
pot ser un primer pas que acabi portant beneficis a tota la
societat.
En aquesta edició, es va apostar per aquest punt. Per una
banda la iniciativa Rudona, un projecte engrescador que acull
informació, orientació i formació per al foment de l’ocupació
de les dones rurals i pretén donar resposta a necessitats de les
dones rurals a partir d’un servei integral que permeti facilitar
l’accés a l’ocupació, a la formació, la promoció professional i
a unes millors condicions de treball.

En un segon pla, el cas rellevant al
nostre poble de la Masia Hostal dels
Frares, la primera iniciativa de turisme
rural de Santa Bàrbara engegat amb
èxit per una empresària local. També, ja
en el marc de la Fira de l’Oli, el projecte
de la pauma a Mas de Barberans, una
iniciativa local que combina l’artesania
popular amb el desenvolupament socioeconòmic de la
dona en un àmbit rural com és el nostre veí poble. Aquesta
darrera part, va anar acompanyada d’un taller a càrrec de les
protagonistes, per demostrar la seva eficàcia en un projecte
dinàmic i engrescador.
La jornada es va celebrar els dies 14 de novembre, a partir de
les 18 hores a la biblioteca José Escudé, i el dia 22 de novembre
a la carpa central de la Fira de l’Oli.

Millores a l’infocentre

L

’Infocentre de la nostra població
va estrenar nova sala de
connectivitat per als usuaris.
Donat el gran nombre d’usuaris que
diàriament fan ús dels serveis que
ofereix l’Infocentre, i la consolidació
dels mateixos, la regidoria de noves
tecnologies, aposta per millorar les
seves instal·lacions.
L’Infocentre de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, ofereix la possibilitat a totes
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les persones, de fer ús de les noves
tecnologies, a més des de l’Infocentre
es realitzen activitats formatives,
activitats informatives i tot un ventall
de serveis que ajuden a minimitzar
l’escletxa digital que sofreixen les zones
rurals.
Cada cop són més els usuaris que fan
ús d’aquest servei, nens, joves, gent
gran, mestresses de casa, aturats,
empresaris, qualsevol persona pot

trobar a l’Infocentre el suport i/o les
eines que necessita per cobrir les seves
mancances tecnològiques.
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Jornada de programari lliure de les Terres de l’Ebre
Els dies 7 i 8 de novembre, van tenir
lloc les Jornades de Programari de les
Terres de l’Ebre. El dia 7 es van realitzar
activitats a Telecentres de les Terres de
l’Ebre, entre ells l’Infocentre de Santa
Bàrbara. Els participants van poder
treballar amb aplicacions lliures i van
poder aprendre com instal·lar-les als
seus ordinadors.
El dia 8, es va celebrar la segona part
de la Jornada amb ponències sobre
la propietat intel·lectual. La Jornada
va tenir lloc a la Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa. El Sr. Jordi Boronat
i Ferré, Alcalde de Santa Bàrbara i el Sr.
Ricard Forés i Gargallo, segon Tinent

d’Alcalde de Tortosa van inaugurar la
Jornada. Com a ponents van intervenir
el Sr. Josuè Sallent i Ribes, Director
General de la Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Malcolm Bain, advocat especialitzat
en propietat intel·lectual i professor
col·laborador dels Estudis de Dret i
Ciències Polítiques de la UOC i el Sr.
Juanjo Giménez, Director General
d’Opentrends.

tècniques sobre el món del programari
lliure, també volem apropar a l’usuari
del carrer a l’ús del programari lliure
i a l’alternativa lliure, que molts cops,
simplement pel desconeixement per
part dels usuaris, no ho contemplen
com una eina de treball.

Més de 70 usuaris van participar
d’aquesta jornada 2008, que any rere
any, es consolida al llarg de tot el
nostre territori. L’objectiu d’aquestes
jornades, no és només fer xerrades

El món de la pauma de Mas de Barberans

E

l dissabte 22 de novembre va
concloure, a la carpa central de la
fira,
la
II
Jornada
de
desenvolupament
rural
a
Santa
Bàrbara, dedicada aquest any a
l’ocupació de la dona al món rural. La
jornada es va estructurar en dos punts:
per una banda, el dia 14 de novembre a
la biblioteca municipal José Escudé, va
participar-hi Rosa Ma Dumenjó,
directora de la Fundació Maria Aurèlia
Capmany i responsable del projecte
Rudona, projecte pilot que s’està
portant per diferents comarques rurals
de Catalunya i que busca el ple
rendiment en formació i ocupació de la
dona rural catalana. També va
participar
Margarita
Centelles,
empresària del sector turístic i
propietària de la primera casa de
turisme rural planera, Masia Hostal
dels Frares, com a iniciativa privada
rellevant al nostre municipi que va
explicar el seu cas i la seva proposta
com un exemple d’emprenedoria
femenina al món rural.
En el marc de la Fira es va desenvolupar
la segona etapa de la jornada. Per
una banda es va realitzar un taller
de pauma realitzat per Artpauma,
col·lectiu d’artesanes de la pauma de
Mas de Barberans que han engegat
un dels projectes d’artesania més
importants a la comarca del Montsià

en els darrers anys. Aquest taller,
dirigit per a nens i nenes per realitzar
una petita peça de pauma a la manera
tradicional, va acabar sent tot un èxit
amb la participació també de pares
i mares que van voler realitzar-ho
amb les seves pròpies mans. El taller
va concloure amb la intervenció de
Pepa Subirats, tècnica del projecte
de desenvolupament rural a Mas de
Barberans lligat exclusivament al món
de la pauma, un projecte on l’artesania

és el motor que ha portat a un petit
municipi a treure un rendiment cultural,
social i econòmic sense precedents.
Per als tècnics i regidors implicats,
aquesta jornada hauria de representar
un exemple de superació per les dones
del món rural, en un moment delicat per
l’economia, esperant que les planeres
tinguin decisió suficient per iniciar
projectes engrescadors, il·lusionants i
viables de cara al futur.
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Curs de formació bàsica

E

l curs de formació bàsica té com
a objectiu principal fomentar la
participació jove i va destinat a
tots els joves nascuts l’any 1992.
Aquesta última edició es va celebrar
durant el passat mes d’octubre i va
constar d’una part teòrico-pràctica de
20 hores de durada i una part pràctica
de 24 hores.
Durant 4 dissabtes i de 9.30 a 14
hores, als 9 inscrits al curs se’ls van

oferir coneixements bàsics, recursos
i tècniques, a més d’afavorir el
desenvolupament de la consciència
de la tasca del premonitor/a, a través
dels continguts que es van tractar: fer
de Monitor, psicologia, dinàmiques de
grup, salut i primers auxilis, gimcanes,
jocs i danses, cançons i contes,
expressió plàstica i preparar una
sortida.
El curs de formació bàsica dóna

continuïtat
a l’educació
en el món
del lleure a
aquells joves
que volen participar de manera activa
com a premonitors en algunes de les
activitats (Parc infantil, volta al terme,
etc.) que organitza el Grup Joventut
de la Regidoria de Joventut de Santa
Bàrbara.

Trobada Nacional de Polítiques de Joventut 2008

C

om cada any, la Secretaria de
Joventut va oferir un punt de
trobada als i les professionals de
joventut i càrrecs electes amb la
Trobada Nacional de Polítiques de
Joventut. Aquest any va tenir lloc del 23
al 25 d’octubre a la Seu d’Urgell i va
girar entorn de les metodologies
participatives i transversals.
La Trobada es va plantejar com un
espai de formació, reflexió i intercanvi
d’experiències des d’un vessant
pràctic i de treball conjunt entre els i
les professionals de joventut i càrrecs
electes que fan polítiques per a la gent
jove.
A la Trobada es van oferir eines i recursos
per treballar de manera participativa

i transversal. Aquestes eines són les
que ajuden a desenvolupar polítiques
integrals que vetllen pels drets de totes
les persones joves a l’accés a la plena
ciutadania en igualtat de condicions.
Eines que faciliten el treball en xarxa,
la corresponsabilització, la coordinació
amb diferents agents socials i inclouen
diverses perspectives de treball, com
ara la interculturalitat, el gènere o la
dinamització juvenil.
Com a representació planera, a la
trobada van assistir la regidora de
Joventut, Montse Rodríguez i els tècnics
de joventut Dolors Casadó i Guillem
Gaya, als quals, des de la Secretaria de
Joventut se’ls havia demanat fer una
ponència sobre el projecte Sostoba’t que

Curs d’iniciació a tècnic
d’esport (CIATE)

D

urant el mes de novembre, es va
organitzar el curs d’Iniciació a
Tècnic/a
d’Esport
(CIATE),
aquest curs va néixer amb la voluntat
d’atendre les necessitats de la societat
actual, i opten per un format pràctic
que busca una correspondència directa
entre la teoria dels continguts i
l’aplicació pràctica.
El curs va tenir com a objectiu facilitar
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la informació bàsica per a la realització
d’activitats fisicoesportives en l’àmbit
extraescolar, on s’inclouen diferents
models específics.
El curs va constar de 50 hores repartides
en dos blocs: el bloc comú, que és
obligatori i va tenir una durada de 15
hores, i el bloc específic, que constava
del model “Jocs i esport en edat escolar”
i va tenir una durada de 35 hores.

s’està duent a terme a Santa Bàrbara.
La ponència es va desenvolupar el
divendres 24 d’octubre dins de l’apartat
“Aprenem a participar: intercanviem i
construïm eines”.
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La castanyada al Centre Obert l’Oliveta

L

a Castanyada és una festa popular
dels Països Catalans que se
celebra el dia de Tots Sants, tot i
que darrerament se n’ha desplaçat la
celebració a la vigília d’aquesta diada, o
a altres dies propers. Prové d’una antiga
festa ritual funerària. Consisteix en un
àpat en què es mengen castanyes,
panellets, moniatos i fruita confitada.
La beguda típica de la ‘castanyada’ és el
moscatell.
Pels
volts
d’aquesta
celebració, les castanyeres venien al
carrer castanyes torrades i calentes, i
generalment embolicades en paper de

diari.
Se sol representar amb la figura d’una
castanyera: una dona vella, vestida amb
roba pobra d’abric i amb mocador al
cap, davant d’un torrador de castanyes
per a la venda al carrer.
Amb la idea de mostrar els més petits
algunes de les festes tradicionals
catalanes, al Centre Obert l’Oliveta es
va celebrar la festa de la castanyada,
amb els tradicionals panellets, que els
propis nens van amassar, confeccionar,
decorar i enfornar els dies anteriors, i
amb la figura de la castanyera, que va

estar present tota la tarda al centre.
Aquest any, fins i tot les pròpies
monitores van decidir disfressar-se de
castanyeres.

Activitats per a infants del Grup Joventut

S

eguint amb la programació que,
després de la seva reorganització,
va establir per a l’any 2008 el
Grup Joventut, durant aquest el mes de
novembre es van dur a terme diferents
activitats per a infants d’entre 0 i 8
anys:

Conta contes (0 a 5 anys)
Divendres, 8. 18.30 h.
Biblioteca José Escudé.
Manualitats
Dissabte, 15. 10.30 h.
Plaça de davant del Centre Cultural.
Dinàmiques i manualitats
Dissabte, 22. 10.30 h.
Carpa central de la Fira de l’Oli.

Taller de Pauma
Dissabte, 22. 16.30 h.
Carpa Central de la Fira de l’Oli.
Manualitats
Diumenge, 23. 10.30 h.
Carpa Central de la Fira de l’Oli.
Conta contes (5 a 8 anys)
Divendres, 28. 18.30 h.
Biblioteca José Escudé.

INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT,
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Santa Bàrbara representat al Govern Territorial
de Salut del Montsià

E

n el ple ordinari del mes d’octubre
es va acordar per unanimitat de
tots els grups polítics nomenar la
regidora de salut, Montse Rodríguez,
com a representant de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara al Govern Territorial de
Salut (GTS) del Montsià.
El GTS del Montsià fou aprovat
definitivament
el
passat
mes
de desembre de 2007, quedant
aprovats també els seus estatuts de
funcionament. A l’article 1 de l’annex
de l’Ordre GOV/147/2007, de 4 de
desembre, de constitució del Consorci
Govern Territorial de Salut del Montsià
i d’aprovació dels seus estatuts,
s’especifiquen les entitats que han de
formar part del mateix, i que són el
Departament de Salut, el Servei Català
de la Salut, el Consell Comarcal del
Montsià i els Ajuntament de la comarca,
entre ells el de Santa Bàrbara.
A més a més, també preveu la

possibilitat que totes les entitats
consorciades puguin tenir veu i vot en el
seu Consell Rector, tot ponderant el vot
dels mateixos. Aquesta és la fórmula
que s’ha utilitzat per a fer possible que
tots els municipis de la comarca hi
puguin estar representats.
L’objectiu de la creació d’aquest
Consorci és contribuir a la millora de
la salut de la població de referència, en
aquest cas, de la comarca del Montsià.
La seva funció bàsica és l’ordenació,
la priorització i la coordinació dels
recursos del territori amb la finalitat
de garantir la prestació afectiva de la
cartera de serveis del sistema de salut.
Aquest consorci ha de facilitar la
comunicació i la participació de les
entitats municipals en la planificació
dels recursos sanitaris. Aquest nou ens
servirà per a què l’Ajuntament de Santa
Bàrbara pugui exposar les necessitats
sanitàries que detecta al municipi, com

poden ser la necessitat de comptar amb
un servei d’ambulància no estacional
durant 24 hores per cobrir els pobles
del Montsià interior als que el Centre
de Salut dóna assistència, o la voluntat
d’impulsar la creació d’una nova ABS
que englobaria alguns municipis de
l’interior de la comarca del Montsià, de
la qual el CAP Santa Bàrbara en podria
esdevenir la capçalera, segons afirma
Montse Rodríguez, regidora de salut.
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III mostra de cuina intercultural

P

er tercer any consecutiu, la regidoria de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara va organitzar la III
Mostra de Cuina Intercultural, en la qual hi van
participar els alumnes de les classes d’alfabetització i de
català, i que compta amb la col·laboració de l’Associació
Dones Planeres.
La idea d’organitzar una mostra de la cuina dels diferents
països que conviuen al municipi, va sorgir en el marc de les
classes d’alfabetització que organitza el mateix Ajuntament.
En aquella ocasió es va realitzar una petita mostra en el sí
de les Festes Majors. D’aquesta experiència, que va tenir
un gran èxit de participació, va sorgir la idea d’ampliar
la mostra a molts altres països i emmarcar-lo en els actes
complementaris de la Fira de l’Oli.
En aquesta edició de la mostra, en la que es van repartir
al voltant de 400 plats de degustació, es va comptar amb
la representació de 12 països i 16 cuineres i cuiners. Les
persones que van venir a la mostra, van poder degustar, entre
d’altres suculents plats, pastís de pollastre amb panís del

Brasil, coquetes de panoli de Catalunya, mariquitas de Cuba,
brownies dels Estats Units, pa de midó de yuca d’Equador,
babi pangang d’Holanda, silke de Lituània, Cuscous del
Marroc, vigorón de Nicaragua o pastelón de farina de blat de
moro de la Republica Dominicana.

Santa Bàrbara edita una guia d’acollida

D

es de l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’ha estat
treballant per crear una Guia d’Acollida.
Aquesta és una eina pràctica i útil per a totes les
persones, que inclou els recursos i serveis que ofereixen les
diferents administracions, entitats i associacions.
També s’hi pot trobar informació pràctica, consells i
recomanacions sobre els valors fonamentals, les normes de
bon veïnatge i el civisme, així com aspectes imprescindibles
per consolidar una convivència basada en el respecte als
altres i en el compliment dels deures i les obligacions que
tenim com a ciutadans.
La guia ha estat publicada amb quatre idiomes: Català,
àrab, romanès i castellà, amb l’objectiu de fer arribar totes
aquestes informacions de la manera més fàcil i entenedora
possible, i considerant la diversitat de procedències de totes
les persones que arriben a Santa Bàrbara.
La idea de crear aquesta guia sorgeix gràcies al fort
increment poblacional i de la necessitat de fomentar la
cohesió i per facilitar la relació entre les persones que han
arribat per primera vegada al
municipi i que s’instal·len a
Santa Bàrbara.
En
definitiva,
la
guia
d’acollida vol respondre al
principi d’afavorir la igualtat
d’oportunitats de tots els
ciutadans i ciutadanes en
tots els serveis que ofereix el
poble.
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Constituït l’equip de treball per a
la convivència de Santa Bàrbara

E

l passat 15 de desembre va tenir
lloc la reunió de constitució de la
Taula de treball per a la
Convivència de Santa Bàrbara. Segons
el seu reglament, aprovat per la Junta
de Govern, els seus membres seran
representats
de
les
entitats
i
associacions del municipi i d’altres
organismes, representats dels grups
polítics del consistori, i ciutadans i
ciutadanes interessats en participar-hi.
Així, la Taula es va constituir amb un
total de 34 participants, 2 dels quals
de l’Ajuntament, 4 dels grups polítics,
21 d’entitats i altres organismes i 7
ciutadans/es. Del total de participants,
6 eren d’origen estranger i de diferents
nacionalitats.
En la primera sessió d’aquest grup
de treball, el sr. Luís Miguel Narbona,
antropòleg, mediador i especialista en
cultura magrebí, va presentar l’estudi

“La immigració estrangera a Santa
Bàrbara”, que sorgeix arran d’una
demanda feta per part de l’Ajuntament
a l’àrea d’atenció a les persones del
Consell Comarcal del Montsià.
El sr. Narbona va fer una comparació de
la situació de Santa Bàrbara en quant a
la immigració amb Espanya, Catalunya
i el Montsià, per acabar concloent que
la situació del municipi no difereix
significativament de la d’altres regions
i llocs, amb l’única diferència que a
Santa Bàrbara ha arribat immigració
estrangera de manera important en la
última dècada, mentre que Catalunya
i la resta de l’estat Espanyol n’estan
rebent des de fa 30 anys.
A més a més, va tractar temes com el
concepte d’integració i el paper que
en ella hi han de jugar les societats
d’acollida i la població nouvinguda, o
la necessitat d’entendre que el fet de la

immigració no és una situació temporal
sinó que és una realitat amb la que
cadascun dels planers i planeres s’ha
d’acostumar a viure.
Però el més interessant de la sessió fou
el torn obert de paraules, en què es va
crear un debat ric en formes de pensar
en relació al fet de la immigració a
Santa Bàrbara.
Amb la realització d’aquestes sessions
de debat i discussió es pretén crear
un espai on poder parlar obertament
del fet de la immigració i d’altres
temes d’interès per a les persones que
conviuen al municipi, és per això que
al final de la sessió es va emplaçar
als assistents a que facin aportacions
per a la modificació de les normes de
policia i bon govern del municipi, que
en aquests moments estan en procés
d’actualització.

Parc infantil i juvenil de Nadal 2008

T

ot i la pluja, que va fer variar
alguna
de
les
activitats
programades, i el petit incendi
que es va produir el dilluns 29 de
desembre al pavelló d’esports, es pot
afirmar que el Parc Infantil i Juvenil de
Nadal 2008 del Grup Joventut ha estat
tot un èxit.
Degut a la pluja que ens va acompanyar
gran part dels dies en què es va dur
a terme aquesta activitat, el taller
programat per a l’exterior de l’edifici,
el balance bike, va haver de ser canviat
de dia. Finalment es va poder dur a
terme el dilluns 29 de desembre. Fou
una activitat exitosa, que alhora va
servir per mantenir entretinguts els
menors mentre a l’interior de l’edifici
es duien a terme les tasques d’extinció
del petit incendi que es va produir en
un dels magatzems de la pista central.
Finalment, dues hores més tard, es van
poder reprendre amb normalitat la
totalitat de les activitats programades.
Aquest any 2008 el Parc de Nadal del
Grup Joventut ha acollit un total de
20

18 tallers: consoles, aula mòbil amb
connexió a Internet de la Diputació de
Tarragona, en la que hi ha col·laborat la
regidoria de noves tecnologies, mantes
musicals, taller de maquillatge, taller
d’espelmes, diver-màgic, jocs del món,
taller de cuina nadalenca, taller de circ,
racó infantil, manualitats, jocs de taula,
carta als reis mags, carpa de lectura de
la Biblioteca José Escudé, cedida per
la regidoria de Cultura, tennis taula,
balance bike, jocs sobredimensionats i
futbolí.
Aquests 18 tallers, junt a d’altres serveis
com guarda-roba, zona de menjar
o informació, sense oblidar els tres
inflables ubicats a l’interior de l’edifici,
han acollit una mitja de 250 nenes

i nens diaris, al llarg dels cinc dies de
duració del Parc.
La també tradicional activitat del Túnel
del Terror, que es realitza al magatzem
municipal, aquest any s’ha ambientat
en una zona de campaments en la qual
no han parat de succeir coses estranyes,
i ha acollit en total al voltant de 300
infants.
L’arribada al Parc de l’Herald de ses
majestats els Reis Mags d’Orient,
organitzada per la regidoria de festes,
va fer possible que més d’un centenar
de nens i nenes poguessin fer-li els seus
encàrrecs de joguines i desitjos per
al proper 5 de desembre, en què van
arribar al nostre municipi carregats de
paquets per als més petits.
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“Les Rutes” Catàleg del
territori del Sénia

L

a Mancomunitat de la Taula del
Sénia va presentar a Vinaròs i a
Tortosa “Les Rutes” un catàleg de tot
el territori (48 pàgines de 20x20 cm.) amb
rutes
històriques,
mediambientals,
gastronòmiques i de tradicions. El projecte

Jornades gastronòmiques 2008

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
coordina
les
Jornades
Gastronòmiques de la cuina de la
plana, juntament un any més amb els
restauradors locals tot presentant una
oferta culinària atractiva on un dels
ingredients claus serà l’oli novell.
Del 20 al 24 de novembre i coincidint
amb la celebració de la Fira de l’Oli
Novell, els Cítrics i la Gastronomia, els
sis restaurants planers van presentar
els novedosos plats que fan les delícies

dels paladars més exigents. El
restaurant Com tu, restaurant Diego,
Venta de la Punta, la Llar, Can Llorens i
La Creu del Coll posen damunt la taula
els ingredients més característics de la
tradicional i reconeguda cuina de
l’interior del Montsià. Santa Bàrbara ha
estat tradicionalment un poble on el
sector gastronòmic ha estat important i
reconegut per totes les Terres de l’Ebre
gràcies a la qualitat, innovació i tracte
acollidor que han rebut els visitants.

ha rebut un ajut del 70% SOC del
Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya. Santa Bàrbara hi és inclosa
i ha participat a través de la cessió de
fotografies de la vila fetes pel planer
Antonio Ollés.
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La nova guia turística de Santa Bàrbara

D

isposar d’informació turística és
avui dia, necessari per les
moltes actuacions que es
realitzen. Fires, trobades, actuacions,...
fan indispensable disposar d’una guia
que sigui capaç d’aglutinar aquells
punts de major repercussió del
municipi.
Fins ara, Santa Bàrbara no disposava
d’aquesta informació. Era necessari
buscar la forma exacta de donar cabuda
a aquells aspectes que més ens
identifiquen com a municipi, la nostra

història,
tradicions,
festes,
gastronomia,... per tal que, aquells que
vulguin venir a visitar-nos tinguin
informació prèvia del que Santa
Bàrbara els pot oferir.
La guia turística de Santa Bàrbara ja és
una realitat. Des de la Regidoria de Fires
i Festes s’ha intentat donar la màxima
cabuda al major volum possible
d’informació. La guia, es va presentar
en el marc de la Fira de l’Oli Novell, els
Cítrics i Comerç i també podrà ser
consultada a la nostra pàgina web.

El Conseller Jordi Ausàs va inaugurar la XII edició
de la Fira de l’Oli Novell de Santa Bàrbara

J

ordi Ausàs, Conseller de Governació
i Administracions públiques de la
Generalitat
de
Catalunya
va
inaugurar oficialment la dotzena
edició de la Fira de l’Oli Novell, el Cítric,
el Comerç i la Gastronomia de Santa
Bàrbara.
Entre els actes institucionals previstos
per l’Ajuntament de Santa Bàrbara es
va realitzar la signatura d’honor al
llibre de l’Ajuntament, llibre on han
signat personalitats il·lustres que han
passat pel municipi. Després de l’acte

protocol·lari de signatura el trasllat,
acompanyat d’autoritats, pubilles, etc.
cap al recinte firal on es va procedir a la
tallada de cinta i inauguració de la fira.
Posteriorment, hi va haver la benedicció
de la Fira a càrrec de Mn. Juanjo Roca i
parlaments a càrrec del Conseller de
Governació i Administracions públiques
de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Ausàs, de la directora de la Fira, Judit
Lleixà i l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat.

Èxit de la Fira de l’Oli 2008, tot i el vent

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara fa
una valoració positiva de la XII
edició de la Fira de l’Oli Novell, els
Cítrics, el Comerç i la Gastronomia, tot i
el fort vent que va fer el dissabte de fira.
La pèrdua de visitants de dissabte va
ser compensat el diumenge amb una
afluència massiva que l’organització de
la fira va xifrar en 25.000 visitants.
Les vendes d’oli novell, referent de la
fira en quan a vendes, es van mantenir
seguint la línia d’anys anteriors, segons
fonts de les cooperatives agrícoles de
Santa Bàrbara. Així mateix, la regidora
de Fires, Judit Lleixà, realitzant la
valoració de volum de vendes directes,
es mostrava satisfeta segons havien
manifestat molts dels comerciants
planers exposats. També aquesta visió

positiva de vendes la compartia el
president de la Unió de Comerciants de
Santa Bàrbara, Àlvar Aixendri.
Es destacava també en el marc de la
Fira de l’Oli l’èxit de les activitats
paral·leles relacionades amb el món de
la gastronomia, l’agricultura i el
turisme. La jornada tècnica de la poda
de l’olivera, la 3a mostra de menjar
intercultural o la cloenda de les
Jornades dona i ocupació món rural a
través de diversos tallers sobre la
pauma, van rebre una assistència
multitudinària de visitants. Una menció
especial mereix l’exposició permanent
de morters realitzats amb pedres de tot
el món de l’artesà, l’ulldeconenc, Agustí
Forcadell.
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Cursos de dolçaina i jota

L

’11 de maig de l’any 1997, entre
les activitats de celebració de la
festivitat de Sant Gregori, l’acte
de la proclamació de pubilles es va
convertir en un acte materialitzat en
una festa de proclamació de pubilles i
d’elecció de les pubilles més digna.
Més de 10 anys després, aquesta
festivitat necessita una revitalització,
per això a través del programa Tallers
per a la Festa Terres de l’Ebre en què hi
estan implicats el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, el
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana, el
Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, el Fons Social
Europeu, Caixa Tarragona, l’Institut
Ramon Muntaner i l’Ajuntament de
Santa Bàrbara. es va presentar el
projecte Sant Gregori a Santa Bàrbara.
El projecte contempla la revitalització
de la festa a tots els nivells: Aprendre
els balls tradicionals amb la dolçaina,
fer participar en els balls a més gent del
municipi i no solament als alumnes de
2n d’ESO, fer més lluïda la proclamació

amb engalanaments al municipi, a les
comitives, als carros i als cavalls, als
membres de la penya amics dels cavalls
i sobretot el vestuari típic de pagès que
utilitzen els balladors. Al igual que
també indispensable seria l’estudi que
poden realitzar des del Centre d’Estudis
Planers en la recuperació de les
tradicions que cada any poden
representar els membres del Grup
Teatral Planer.
Al desembre va començar el curs de
dolçaina, un curs que consisteix en
aprendre a tocar un repertori que serà
el que es mostrarà a la festivitat de
Sant Gregori d’aquest any 2009.
El curs de balls típics consistirà en
aprendre tres danses tradicionals i que
s’han ballat al nostre municipi des de
temps enrere. Per apuntar-se no fa falta
tenir cap noció de ball. Aquest curs
començarà el mes de febrer i tindrà una
durada de vuit sessions d’una hora i
mitja.
Les persones interessades poden
informar-se i passar a apuntar-se, per la
biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara,

en horari de 10 a 13 h i de 17 a 20 h,
trucant al 977 719 136 o enviant un
mail
a
l’adreça
biblioteca@
santabarbara.cat
Els professors, tant de dolçaina com de
balls típics són experts en la matèria i
són membres del Grup de Música i
Dansa Tradicional Saragatona i són
Sílvia Balagué, Montse Fabra i Pau Puig.
La regidora de Festes, Judit Lleixà, creu
que
aquests
cursos
són
molt
interessants perquè és una manera de
què la gent aprengui les tradicions del
municipi i per a què la revitalització de
la festa de Sant Gregori esdevingui un
acte multitudinari i de renom a les
Terres de l’Ebre.
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Jornades Nadalenques 2008- 2009

E

l Nadal va arribar a Santa Bàrbara.
El nostre poble, com cada any, es
va tornar a vestir de Nadal per
gaudir
d’aquestes
dates
tant
assenyalades. Els planers i les planeres
esperaven l’arribada del Nadal per
gaudir amb la família i els amics d’uns
dies de festa i harmonia. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
les associacions i entitats del poble van
preparar diferents activitats per xalar
durant aquests dies.
Durant el mes de desembre i gener
Santa Bàrbara va gaudir de diferents
activitats per a totes les edats. El parc
infantil i juvenil de Nadal, del 27 al 31
de desembre, va ser una de les principals
activitats, però no l’única. També es van
realitzar contes infantils, tallers de
cuina de Nadal, xocolatada, dinars de

germanor, festival de play-back, festa
de Nadal de la llar d’infants “les
Beceroles”, balls de saló...
Com no les activitats més tradicionals,
com l’arribada del Pare Noel, el Cagatió,
la recollida de joguines usades, la
representació del pessebre vivent i
cantada de nadales, l’arribada de
l’Herald o la gran Cavalcada de reis
2009, entre molts altres actes van ser
els actes més multitudinaris i on tota la
població va poder gaudir d’aquestes
festes nadalenques.

Finalment, destacar també el concurs
de Betlems que se celebrava durant les
mateixes jornades i que van haver un
total de 27 participants. El primer premi
va ser per a Andrea Alfaro Jiménez, el
segon premi per a Gerard Martí Llorens
i el tercer premi per a Martí Cid
Valldepérez. Els premis consistien en
un val per a gastar als comerços de la
localitat durant el mes de gener de 60
euros per al primer, 40 per al segon i 20
per al tercer.
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RESUM DE LES
SESSIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL QUART
TRIMESTRE DE
L’ANY 2008
••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 16
d’octubre de 2008. En la que, entre
d’altres, es van adoptar els acords
següents:
Aprovar la certificació núm. 8
de l’obra “Dotació de serveis del
Passeig de la Generalitat i adjacents
– primera fase”, per un import de
33.254,95 €.
Acceptar la subvenció de 24.732,18
€ concedida per l’execució dels
següents projectes: Ajardinament
i millora d’instal.lacions municipal
per atenció a la infància i a
l’adolescència planera.
Fer efectiva la devolució de l’aval
núm. 23-9 dipositat per un import
de 10.982,49 € a la mercantil
Construccions i Contractes Perelló
Macià SL..
••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 30
d’octubre de 2008. En la que, entre
d’altres, es van adoptar els acords
següents:
Aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i els Ajuntaments de
Masdenverge, La Galera i Godall
per a la potenciació d’activitats
de desenvolupament econòmic a
totes quatre poblacions conjuntes
a través de l’Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Rural.
Encarregar a la brigada municipal
que netegi el pati de l’IES Les
Planes, i que faciliti a la Direcció
les tanques necessàries per a
marcar el circuït per on s’ha de
desenvolupar la V Cursa pels Drets
dels Nens. Així com l’aportació per
als participant en la Cursa d’uns
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mocadors pirata amb l’escut de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Designar com a responsable
tècnic a la xarxa SIDA i món local
a Catalunya, encarregant-se de
la coordinació, dinamització i
execució del pla d’actuació a la Sra.
Vanessa Barberà Roldan.
Aportar 399,50 € al Consell Comarcal
del Montsià, corresponent al salari
de la professora de plàstica per al
CEIP Jaume Balmes, del període
d’octubre a desembre de 2008.
••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 6
de novembre de 2008. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Acceptar la subvenció de 2.676,97
€ concedida per l’execució dels
projectes següents: XII Fira de l’Oli
Novell, dels Cítrics i del Comerç,
XI Jornades Gastronòmiques de
l’Oli d’oliva i Petició tradicional de
Pubilles, abans esmentats.
Acceptar subvencions diverses
de la Diputació de Tarragona, en
conceptes d’actuacions musicals,
lúdiques i culturals, corresponent
al 50% dels imports pagats.
Aprovar el programa de la XII
Firal de l’Oli Novell, dels Cítrics
i del Comerç, i les XI Jornades
Gastronòmiques de l’Oli d’oliva.
Aprovar la contractació del servei
de
seguretat
al
poliesportiu
municipal durant el període de la
fira de l’loi, amb la mercantil JARC
Mantenimiento, SL.
Aprovar la contractació de la
instal·lació i el lloguer dels estands
per a la XII Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç, a la mercantil
LUDIC SERVIS, SL, i la contractació
de la col·locació de moqueta als
passadissos del recinte.
Aprovar la contractació de la
instal·lació i el lloguer de les carpes
per a la XII Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç, a l’empresa
FATSINI, SL
Donar compte de la “Taula de

treball per a la convivència de
Santa Bàrbara”.
••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 20
de novembre de 2008. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Participar en l’edició 17ena. de La
Marató de TV3 i col·laborar com
en passades edicions amb accions
de promoció i divulgació de la
campanya.
Aprovar la realització directa per
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
de les obres “Construcció dels
vestidors del camp de futbol”.
Aprovar el protocol addicional per a
l’any 2008 del Contracte Programa
2008-2011 per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre
el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en
matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar
socials.
Acceptar la subvenció de 8.743,52
€ de la Diputació de Tarragona,
per a la realització del Projecte de
dinamització econòmica i foment
de l’ús de les TIC a l’interior del
Montsià.
Acceptar la subvenció de 15.897,04€,
del departament de Governació i
Administracions públiques, per
a la realització del projecte de
Promoció, foment i estudi de la
situació del teletreball i l’ús de les
TIC a l’interior del Montsià.
••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 3
de desembre de 2008. En la que,
entre altres, es van adoptar els
acords següents:
Acceptar la subvenció de 700,00
€, del departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, per a la
realització de la Festivitat de Sant
Gregori. Petició tradicional de les
pubilles majors.
Aprovar el calendari proposat
següent:
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IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE
PERÍODE PROPOSAT 2009
010 - IAE
30/07/09 - 30/09/09
500 - IBI URBÀ
30/04/09 – 30/06/09
501 - IBI RÚSTICA 30/04/09 – 30/06/09
600 - IMP. VEHICLES 27/03/09 – 29/05/09
TRAC. MEC.
ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL
PERÍODE
CONCEPTE SUBCONCEPTES
PROPOSAT 2009
550 - CLAVEGUERAM
100 Taxes 551-CLAVEGUERAM
30/06/2009
LOC. COMERCIALS
Preus
560- ESCOMBRARIES
31/08/2009
Públics
561-ESCOMBRARIES
LOCALS
30/06/2009
840-Cons.
840- CONS. CEMENTIRI
Cementiri
31/08/2009

Adherir-nos al Pla Agrupat de
Formació Contínua per a l’any
2009.
Aprovar la memòria per la
realització del projecte Reducció
de la contaminació lumínica
al Poliesportiu Municipal de
Santa Bàrbara, per un import
de 15.690,00 €. Sol·licitar de la
Diputació de Tarragona la concessió
d’una subvenció de 10.000,00 €
corresponent al 70 % del cost del
projecte abans esmentat.
Aprovar la realització de l’Edició del
llibre dels 50 anys de la biblioteca,
per un import de 9.750,00 €.
Sol·licitar de la
Diputació de
Tarragona la concessió d’una
subvenció de 4.875,00 €.
••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 18
de desembre de 2008. En la qual,
entre altres, es van adoptar els
següents acords:
Aprovar el prorama d’actes per a la
realització de les properes Jornades
Nadalenques, a celebrar els propers
dies 10 de desembre a 5 de gener.
Aprovar els premis per al concurs
de Betlems. 60€ al primer, 40€ al
segon i 20€ al tercer.
Aprovar l’aportació econòmica de
200,00 € al Sr. Agustín Forcadell
Pla, per l’exposició de morters
d’artesania de marbre i granits, dins
dels actes de la Fira de l’Oli Novell.

RESUM DE
LES SESSIONS
PLENÀRIES
DEL QUART
TRIMESTRE DEL
2008
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el
dia 14 d´Octubre de 2008. En el
desenvolupament de la sessió es
van adoptar els següents acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió
anterior, de data 11 d’agost de 2008.
2.
S’aprova
provisionalment
la modificació de les següents
ordenances fiscals:
Núm. 2 Reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions
i obres.
Núm. 4
Reguladora de la
taxa per llicències urbanístiques.
Núm. 10
Reguladora
de
la taxa pel servei del mercat
municipal.
Núm. 13
Reguladora de la
taxa per la prestació de serveis a
la piscina municipal, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs.
Núm. 14
Reguladora de la
taxa pel subministrament d’aigua,
gas i electricitat.
Núm. 23
Reguladora
de
la taxa per serveis culturals i
recreatius.
Núm. 30
Reguladora de la
taxa per la publicació d’anuncis en
la revista d’informació municipal
i en programes varis d’activitats
municipals.
3. S’aprova facultar el Sr. AlcaldePresident Sr. Joan Jordi Boronat
Ferré per tal de procedir a la
signatura de l’escriptura pública
d’acceptació de la cessió efectuada
per la mercantil construccions
Sebastián Ortega, SL.
4. S’aprova declarar la plurianualitat
de l’obra “Pavimentació amb gespa
artificial del camp poliesportiu”.
5. S’aprova el plec de clàusules

administratives
i
particulars
que han de regir la licitació del
contracte i s’aprova l’expedient
de contractació i la despesa de
555.859,96 €.
6. S’aprova la verificació del text
refós de la modificació puntual
de
les
Normes
Subsidiàries
de planejament del municipi
referent a la determinació de nou
ús en el sistema d’equipaments
comunitaris.
7. Es declara desert el concurs
convocat per a la concessió per
a l’ús privatiu del bé de domini
públic dels terrenys d’equipaments
comunitaris situats al carrer Genar
Bartrolí, 7.
8. S’instrueix l’expedient per
a la contractació mitjançant
procediment
negociat
sense
publicitat de l’adjudicació del
contracte de concessió per a l’ús
privatiu del bé de domini públic
dels
terrenys
d’equipaments
comunitaris situats al carrer Genar
Bartrolí, 7.
9. S’aprova inicialment el Pla
Director de l’abastament d’aigua
potable domiciliari de Santa
Bàrbara.
••De
la
sessió
Ordinària,
realitzada pel Ple de la Corporació
el dia 30 d’octubre de 2008. En el
desenvolupament de la sessió es
van adoptar els següents acords:
1. Es ratifica el decret de l’alcaldia
sobre al·legació a la formulació
del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya any 2009, sol·licitant
la substitució de l’obra inclosa
en el Programa General de l’any
2009 “Rehabilitació de la Casa
Consistorial”, amb un pressupost
d’execució
per
contracta
de
2.025.941,30 € i una subvenció de
400.666,43 €, per l’obra Dotació de
serveis al Passeig de la Generalitat
i adjacents – segona fase, amb un
pressupost d’execució per contracta
de 690.353,07 €, mantenint la
subvenció de 400.666,43 € així com
la seva inclusió en l’anualitat del
2009.
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2.
S’aprova
l’expedient
de
modificació de crèdit 5/2008 i
crèdit extraordinari del pressupost
ordinari de 2008, per import de
253.926,99€, mitjançant majors
ingressos i romanent líquid de
tresoreria.
3.
S’aprova
provisionalment
la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries del municipi
en el que respecta al sector de
desenvolupament residencial DR1.3, redactada per l’Arquitecte F.
Xavier Martí Ferré.
4.
S’aprova
l’acceptació
de
subvenció del Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí per a la
millora de camins municipals per
un import de 171.460,96 €.
5. S’aprova la designació com a
representant de l’ajuntament de
Santa Bàrbara al Consorci del
Govern Territorial de Salut del
Montsià, la Sra. Montse Rodríguez
Arasa, Regidora de Salut.
6. S’aprova donar suport a la
moció a l’atorgament a Josep
Roncero
Pallarés
del
premi
Catalunya
d’Educació
2008
i
Sol·licitar
al
Departament
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya que consideri en
mèrit la tasca professional com
a mestre del Sr. Josep Roncero
Pallarés, amb la finalitat que sigui
mereixedora i se li concedeixi el
Premi Catalunya d’Educació 2008.

Urgències
Acabat l’examen dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia, i prèvia
la seva declaració d’urgència,
adoptada per unanimitat, va
tractar-se l’assumpte i adoptar-se
l’acord següent:
Aprovar inicialment el projecte
tècnic per a l’execució de l’obra
“Construcció dels vestidors del camp
de futbol” redactat per l’Arquitecte
Laureano Panisello Gisbert, amb un
pressupost d’execució material de
349.636,86 €.
••Sessió Ordinària, realitzada
pel Ple de la Corporació el dia
30 de desembre de 2008. En el
desenvolupament de la sessió es
van adoptar els següents acords:
1.
S’aprova
adjudicar
provisionalment
les
obres
“Pavimentació en gespa artificial
del camp poliesportiu” a la UTE
BECSA, SAU I POLIGRAS IBÉRICA,
SA. en les condicions següents:
Import: 551.613,77 €, termini
d’execució de l’obra: 2 mesos i
termini de garantia: 2 anys obra
8 anys gespa. Amb tot un seguit
d’importants millores a la zona del
poliesportiu.
2. S’aprova verificar el Text
refós de la modificació puntual
de les Normes subsidiàries de
planejament del municipi referent
al sector de del Passeig de les
Escoles, redactada per l’Arquitecte

Josep Maria Solé Besalduch, a
instància de la mercantil “Obredisa,
SL”.
3. S’aprova la Moció rebuig a la
possible instal·lació d’un “Almacén
Temporal Centralizado” (ATC) en el
nostre municipi.
Urgències
Acabat l’examen dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia, i prèvia
la seva declaració d’urgència,
adoptada per unanimitat, va
tractar-se l’assumpte i adoptar-se
l’acord següent:
S’aprova inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci per al
desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià.
S’aprova inicialment el projecte
tècnic per a l’execució de l’obra
“Reforma de l’enllumenat públic
-segona
fase”, redactat
pels
enginyers tècnics industrials Josep
Martí Gas i Gregorio Alonso Muñoz,
amb un pressupost d’execució per
contracta de 313.285,67 €.
S’aprova inicialment el projecte
tècnic per a l’execució de l’obra
“Construcció dels vestidors del
camp de futbol” redactat per
l’arquitecte
Laureano Panisello
Gisbert, amb
un
pressupost
d’execució per contracta de
360.144,32 €.

SANTA BÀRBARA MAGAZÍN NOTES OFICIALS 1r trimestre 2009
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS
DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2009

Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d’Ingressos)
la gestió de cobrament dintre del termini de pagament en voluntària següent:
CONCEPTE
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBÀ
501 – IBI RÚSTICA
100 – TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE

PERÍODE INICI
27/03/2009
30/04/2009
30/04/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/07/2009

PERIODE FINAL
29/05/2009
30/06/2009
30/06/2009
31/08/2009
31/08/2009
30/09/2009

Que vençuts els terminis assenyalats s’iniciarà el període executiu per a la recaptació de rebuts pendents
de pagament, la qual es realitzarà així mateix per l’Excma. Diputació de Tarragona.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2008
BIEL ESCOBAR VALLDEPÉREZ 09-10-2008
Miguel Àngel Escobar Martín
Eva Valldepérez Castells
ARIADNA AIXENDRI JIMÉNEZ 10-10-2008
Òscar Aixendri Montesó
Maria Victoria Jiménez Fontanet
MARC ROIG ADERN 12-10-2008
Jordi Josep Roig Pont
Judith Adern Daniel
HODA ARKIZA 18-10-2008
Mohamed Arkiza
Yousara Boussakouk
JUAN BAUTISTA VILLEGAS ROCA
23-10-2008
Juan Carlos Villegas Olortegui
Raquel Roca Rallo
MARUAN EL MOUMNY 30-10-2008
Mohammed El Moumny
Alima Salmi
ADAM RODRÍGUEZ CASTREJÓN 02-11-2008
Jordi Rodríguez Borja

Demelza Castrejón Martínez
INGRID ORTÍN QUERAL 12-11-2008
Jesús Xavier Ortín Font
Evelia Queral Moliné
WAEL LAOUANI ABBASSI 19-11-2008
Mohammed Laouani
Chamkha Abbassi
JORDI SEBASTIÀ BENITO 24-11-2008
José Sebastià Cugat
Sonia Benito Mauri
NÀDIA BLANCH ROLDAN 30-11-2008
Alfred Blanch Farnós
Sílvia Roldan Villalba
ISONA BAYO BLAZQUEZ 10-12-2008
Ivan Bayo Godes
Patricia Blazquez González
ROGER SOL FORCADELL 13-12-2008
Jordi Sol Solà
Eva Maria Forcadell Castell
CINTA GARCIA VILLALBÍ 12-12-2008
Moisés Garcia Asensio
Griselda Bàrbara Villalbí Cid

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2008
JOAQUIN CID QUERAL 06-10-2008
CINTA GUARCH PALAU 13-10-2008
ENRICA MIRALLES GILABERT 15-10-2008
JOSEFA SERRET SERRA 23-11-2008
JOSE ESTAPE LLOP 26-11-2008
JOSEFA AIXALÀ LLEIXÀ 13-12-2008
AGUSTÍN GAVALDÀ TOMÀS 20-12-2008
ANDRÉS RIOS MIRÓ 21-12-2008
MERCEDES GONZALBO ARASA 30-12-2008
MATRIMONIS 4t TRIMESTRE 2008
• ROISER DARIO RESTREPO MORENO
ANDREA ISABEL CARLOSAMA CHAMORRO
01-11-2008
• JUAN CARLOS LLORENS ARASA
ANDREA MOYA SALES
24-11-2008

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

C/ Dr. Ferran, 10-12 - Santa Bàrbara
Tels: 977 718 359 - 977 718 230

Breus de La Plana Ràdio
Cada any el Centre d’Estudis Planers
a petició de la Regidoria de Cultura
prepara el llibre “Santa Bàrbara en
imatges”
Cada any el centre d’Estudis Planers
treu una miscel·lània amb totes les
fotografies i estudis que ha portat a
terme al decurs de l’any, així com de
les activitats i congressos als que ha
assistit. De fet el CEP sempre es
present activament als esdeveniments
de la nostra localitat.
Dies enrere, en motiu de la Fira de
l’Oli,
presentava
una
exposició
fotogràfica del Passat i el Present del
nostre poble, on, amb dos fotografies,
es mostrava diferents llocs de la
població. La primera era una foto
antiga i la segona mostrava el mateix
lloc en l‘actualitat. Ara, pel que
explicava el president del CEP, Marius
Pont, aquesta exposició tindrà la seva
continuïtat amb un llibre que s’està
preparant i que és fruit de la
col·laboració del Centre d’Estudis amb
l’Ajuntament.
El llibre “Santa Bàrbara en imatges”
inclourà un recull fotogràfic de la
història del nostre poble, per això des
del CEP s’ha demanat la col·laboració
de tot aquell que pugui aportar
fotografies antigues de la localitat per
formar part d’aquest recull.
De moment encara no s’ha concretat
la data de publicació però s’espera
que a finals de l’any vinent pugui estar
enllestit.
“Descobreix el món de l’oli” una
iniciativa privada per potenciar
turísticament Santa Bàrbara
“Descobreix el món de l’oli” és un
projecte que es posa en marxa a Santa
Bàrbara oferint als interessats una
sèrie d‘activitats que conjuguen una
ruta turística amb la gastronomia
local de la Plana.
Conèixer el nostre territori, els
atractius
turístics,
culturals
i
gastronòmics és el que es pretén amb
la ruta “Descobreix el Món de l’oli” que
un restaurador de la localitat de Santa
Bàrbara va engegar fa unes setmanes,
coincidint amb la Fira de l’Oli.
Per portar a terme aquesta iniciativa,
Gerard Cid, del Restaurant la Creu del
Coll, es va posar en contacte amb la
Casa Museu del Pagès d’Àngel Fibla i
la Cooperativa Agrícola del Camp així
com altres persones particulars per tal
d’organitzar itinerari força complert
amb els actius més destacats de la
localitat.
Les rutes estaran guiades per Teresa
Guerrero, tècnica en Turisme que s’ha
encarregat de fer un treball de recerca
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per poder realitzar un itinerari
complet que transcorrerà pels camps
d’oliveres, el museu local o fins i tot la
Cooperativa Agrícola del Camp per
conèixer com es produeix l’oli.
Aquestes rutes van destinades a grups
d’amics, famílies i s’adapten al temps
i necessitats que cada grup disposi.
Finalitzen al mateix Restaurant La
Creu del Coll on es fa una degustació
dels plats més típics de la cuina de la
plana, elaborats especialment per als
participants de la sortida.
Per més informació podeu trucar al
977 572764
Mobles Moliné de Santa Bàrbara
torna a fabricar
L’empresa planera, Mobles Moliné ha
tornat, des de fa unes setmanes, a la
plena producció després de més de
tres mesos d’inactivitat. Recordem
que l‘empresa va patir, el passat mes
de Juny i per causes encara
desconegudes, un incendi a les
instal·lacions que van deixar-les
completament destruïdes.
El propietari de l‘empresa, Josep
Moliné
explicava
a
l‘emissora
municipal, que, gràcies a l’ajut dels
proveïdors, als clients que no van
anular les comandes i el suport moral
de la gent de Santa Bàrbara, ha pogut
tornar a poder posar en marxa la seva
empresa, ara ubicada als antics
magatzems de Ralda.
Tot i que l’empresa estava assegurada,
a hores d‘ara Moliné encara no ha
rebut cap resposta dels peritatges que
s’estan realitzant, tot i això ha volgut
tornar a comprar la maquinària,
matèria prima i ha tornat a contractar
als
mateixos
treballadors
per
començar a produir i intentar
remuntar.
En l’actualitat i provisionalment,
l’empresa està ubicada als antics
magatzems Ralda, però en un futur
Moliné ha dit que, un cop es tingui els
resultats pericials del sinistre, la seua
intenció és la de tornar al mateix lloc
on fins ara estava ubicat el seu taller,
l‘edifici
que
es
va
cremar
completament la nit de Sant Joan
d‘enguany i per on han passat 3
generacions de fusters.
Després d’un any amb les obres
acabades, la deixalleria municipal
de Santa Bàrbara encara no dóna
servei.
La deixalleria municipal de Santa
Bàrbara podria començar a donar
servei a partir del proper 2009. Després
d’un any amb les obres acabades,
aquesta instal·lació encara està

tancada al públic, segons que
explicava
Fernando
Llombart,
portaveu socialista a l‘Ajuntament de
Santa Bàrbara i membre del Consell
d’Administració del consorci que
gestiona els residus al Montsià, per
estar pendents encara alguns tràmits
administratius, però sobretot perquè
no hi ha assignació pressupostaria
per dotar de personal les instal·lacions.
Llombart també explicava a l‘emissora
municipal que a la darrera sessió del
Consell d’Administració del Consorci
montsianenc de residus, es va tractar
la possibilitat de què la deixalleria
tingui també una compactadora per
cartrons.
En qualsevol cas es mostrava
convençut de què el servei es posarà
en marxa el proper 2009.
La Deixalleria municipal de Santa
Bàrbara és una obra acabada,
aproximadament, des de fa ara un any
i que, paradoxalment, els planers i
planeres encara no poden utilitzar.
Mentrestant, l’Ajuntament ha de
continuar donant servei de recollida
de voluminosos domiciliària una
vegada al mes i amb servei contractat
de manera paral·lela.
TV3
s’interessa
per
“L’Efecte
Dopamina”
L’ equip de TV3 a les Terres de l ‘Ebre
va estar el passat dilluns als estudis
de La Plana Ràdio per gravar
l‘enregistrament del quart programa
“Efecte
Dopamina”
que
emet
l‘emissora planera des de la passada
setmana, els dijous a les 19h i dissabtes
a les 16h.
La televisió autonòmica catalana va
gravar bona part del programa i
després va entrevistar els responsables
del programa, el periodista Dani
Gutiérrez i el terapeuta ocupacional
Pere Cabanes.
“Efecte dopamina” és un programa de
ràdio pioner a les Terres de l’Ebre que
pretén donar l’oportunitat a persones
amb malalties mentals severes per
què puguin estendre la seva veu per
arreu del territori, i al mateix temps
informar sobre aquestes i sobre els
seus sentiments, a través de portar a
debat diferents temes actuals i
notícies de manera alternativa,
provocativa i artística. Els tres
protagonistes del programa són Júlia,
Manuel i Jaume, malalts que accepten
la seua malaltia i que volen donar-la a
conèixer des de la ràdio explicant i
debatent les seues inquietuds, neguits
i experiències.
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L’entrevista

Entrevista al planer absent...

Enric Elias Royo
La seva vida
Sóc fill d’Enrique Elies (el dels ràdios) i de Carmen Royo
(Carmeta la figa), estic casat amb Marta i tinc dos fills,
Enric de 8 anys i Jaume de 5. Tinc una germana, Mari
Carmen, i 3 nebots (Raquel, Eugeni i Xènia) que viuen
a Amposta.
Vaig néixer el 20 de gener del 1968, i he viscut a Santa
Bàrbara fins als 18 anys, on m’he criat i he anat a
l’escola. Vaig començar a la guarderia de “La Mulet”
quan tenia dos anys, i a l’escola vaig tenir de mestres
a Dª Rosalina, Dª Pepita, Dª Mercedes, Don Francisco,
Dª Rosita, Don Salvador, Dª Rosalia, Don Rogelio i Don
José.
Vaig estudiar el batxillerat a l’Institut de Tortosa, i
influït per l’ofici del meu pare, vaig estudiar enginyeria
de telecomunicacions i un màster en direcció
d’empreses a Barcelona.
He treballat a diferents empreses del sector tecnològic,
i actualment treballo a IBM que està ubicada a l’Illa
Diagonal de Barcelona. També realitzo projectes de
telecomunicacions pel meu compte.

Motius de la marxa del poble
Vaig marxar a Barcelona per estudis, de seguida vaig
començar a treballar, després em vaig casar amb una
barcelonina, em vaig comprar un pis i he tingut els dos
fills a la capital, o sigui que tot ha vingut rodat i en
cap moment ha sortit l’oportunitat de tornar a viure
al poble.
Em va costar molts anys acostumar-me a la ciutat, al
poble tenia els amics, la núvia i els pares, a més a Santa
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Bàrbara sempre havia viscut a una casa, i recordo que
se’m feia estrany viure en un pis amb tanta gent pels
voltants, em sentia com una formiga dins del cau.
Mentre estudiava venia al poble quasi tots els caps de
setmana, després al treballar no tant, i ja no et dic al
casar-me i tenir fills.
Visió que en té del poble
Santa Bàrbara ha tingut una gran sort: Don Pepe
Bertomeu i els seus anys a l’alcaldia. Un extraordinari
polític que va aconseguir una gran influència a nivell
de Catalunya i que sempre la va utilitzar en benefici del
poble i del seus habitants, renunciant moltes vegades
a càrrecs de més rellevància per poder servir millor al
poble des de l’alcaldia.
Com alcalde ja el jutjarà la història com es mereix
millor que jo, com a persona només tinc paraules
d’admiració i agraïment per la seva voluntat de servei
a la gent del poble, i la seva actitud sempre disposta a
donar un cop de mà en el que fes falta.
Durant els anys de la seva alcaldia el poble va donar
un salt molt gran en equipaments i millora de serveis.
Ara s’han de gestionar nous reptes, com la immigració
i la deslocalització industrial, que són molt importants
i que no es poden arreglar només des dels pobles.
Però el que sí que hem d’evitar és que Santa Bàrbara
es converteixi en una ciutat dormitori, on la gent
que treballa fora del poble va només a dormir, o els
immigrants no participen de la seva vida social.

L’entrevista

En els últims anys malauradament s’està produint
aquest efecte “dormitori”, el poble ha crescut massa
per les rodalies i el centre s’ha anat despoblant o
convertint-se en guetos d’immigrants. S’ha de fomentar
per tant, la rehabilitació d’habitatges i l’establiment de
comerços i bars en el centre del poble.
Per altra banda, crec que s’està fent una bona feina
des del consistori i entitats del poble, organitzant
activitats culturals i lúdiques que estan tenint molt
bona acollida, com ara el comerç al carrer, la fira de
l’oli, o el parc de Nadal. I que per als planers absents
són bones excuses per venir el cap de setmana al poble.

Contacte amb el poble
En morir la meva mare em va deixar la casa del passeig
de les Escoles a mi, en part perquè no volia que perdés
el contacte amb el poble. De fet sempre em deia que
em casés amb una noia del poble, perquè així tindria
més ganes de venir. Això últim no ho va aconseguir,
però segueixo venint al poble aproximadament una
vegada al mes, i aprofito ponts i festes per escapar-me.
La meva dona, tot i néixer a la ciutat és més de poble
que jo, o sigui que s’hi sent a gust (crec que la gent
del poble ja la coneix més que a mi). I respecte als
meus fills, també s’ho passen bé perquè poden jugar
pel carrer i tenen molta més llibertat que al pis de
Barcelona. A més a més ara hem fet reformes a casa
per estar-hi més a gust.
Allò que més enyoro del poble ja no ho podria recuperar
encara que hi visqués, són els anys d’infantesa i
d’adolescència. Els anys a l’escola, els companys de
classe, les vacances amb els pares, començar a sortir

amb els amics, el primer amor... Santa Bàrbara forma
part dels millors anys de la meva vida.
Aquest any hem tingut l’oportunitat de recordar vells
temps a la festa que vam fer amb tots els companys
de l’escola per celebrar que fèiem 40 anys. Va ser molt
divertit i emotiu i esperem repetir als 50.
També em sap greu que els meus fills no puguin
gaudir d’una infantesa com la que jo vaig tenir al
poble, jugant al carrer, anant a “córrer la magrana”,
fent la castanyada a la finca d’un amic, anant a “tocar
timbres”... Encara que ja sé que ara les coses no són
com abans, fins i tot al poble.

Retorn al poble
Com que segueixo en contacte, no tinc una necessitat
immediata de viure al poble. Tot i així, com que la
meva feina em permet treballar des de qualsevol lloc
igual que ho faria des de l’oficina de Barcelona, puc
venir més sovint si ho puc combinar amb l’escola dels
nens i la feina de la meva dona.
Quan em jubili, espero tornar definitivament al poble.
Diuen que t’acabes sentint del lloc on són els teus fills,
jo no sé on acabaran vivint els meus fills, però tinc clar
que jo he sigut, sóc i seré de Santa Bàrbara, el lloc on
vaig néixer i el lloc on vull morir.
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APA CEIP JAUME BALMES
Ja s’ha acabat un altre any, el 2008, i
durant el darrer trimestre hem acabat
de vendre els llibres per a que tots els
nens comencin les classes.
S’han organitzat les activitats escolars
de 12.00h a 13.00h per als parvularis
que no tenen germans a primària.
També tenim el servei de menjador
i les activitats de la tarda. En aquest
moment tenim tres monitores de
17.00h a 18.00h de la tarda i de 18.00h
a 19.00h tenim dos monitores, ja que
el nombre de nens i nenes és menys
nombrós a la segona hora. En aquestes
hores, els menors cada dia fan
activitats diferents.
A la fira de l’oli van participar fent les
tradicionals coquetes de panoli, les
quals després d’elaborades i cuites se
les van poder emportar per menjarse-les. A més a més, es van celebrar
les eleccions per al Consell escolar
amb una poca participació dels pares
i mares dels alumnes. Van ser elegides
les següents persones: Mercè Fort,

Antonio Olles i Bàrbara Rodrigo.
Per últim, el dia 25 de desembre es va
celebrar el Pare Noel al Centre Cultural,
on un altre any el Pare Noel va donar
els regals als nens.

Ja per finalitzar, la junta directiva de
l’APA els vol desitjar un Feliç any nou
2009.

6è classificat: Enrique Palacios (Club
de Bitlles la Galera)
21è classificat: Agustí Barberà (Club de
Bitlles Santa Bàrbara)
En categoria femenina el triomf va ser
per a la jugadora del Club de Bitlles la
Galera, Roser Cherta, proclamant-se
campiona de Catalunya per segon any
consecutiu.

Enhorabona campions!!!
La lliga territorial segueix el seu curs
però d’això ja en parlarem el proper
trimestre.
Salutacions

CLUB DE BITLLES SANTA
BÀRBARA
El passat dia 4 d’octubre es va
celebrar a Calella el desè campionat
de Catalunya individual de bitlles
catalanes. A la categoria masculina i
femenina van participar els jugadors
i jugadores millors classificats a les
diferents lligues territorials.
Els participants van ser un total de
60 jugadors masculins i 40 femenins
fent una partida a divuit tirades cada
participant passant a disputar una
partida a 9 tirades els vuit millors
classificats masculins i les quatre
primeres classificades femenines.
Essent el resultat final molt favorable
als jugadors de la nostra comarca:
1r classificat i campió de Catalunya:
José Maria Martí (Club de Bitlles Santa
Bàrbara)
2n classificat: Jordi Gilabert (Club de
Bitlles la Galera)
5è classificat: Joan Ferreres (Club de
Bitlles la Galera)

Rogelio Roé Romeu
President
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Iª CURSA DRETS DELS NENS
IES LES PLANES, SANTA
BÀRBARA
En motiu del 20 de novembre Dia
Mundial dels Nens l’IES Les Planes va
organitzar una carrera pels drets del
nen el passat dilluns 17 de novembre.
En l’última edició van participar 830
centres d’arreu de l’estat i més de
185.000 corredors i enguany volem
afegir-nos a aquest acte de solidaritat
que permetrà recaptar diners per ajudar
a millorar la vida a milers de xiquets i
xiquetes. Concretament els del Niger
on dos de cada tres viuen per sota dels
llindars de la pobresa i un de cada
quatre mor abans dels 5 anys. Els diners
recollits es destinaran a les regions
de Maradi i Zinder on més de 38.000
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xiquets i xiquetes rebran atenció mèdica
i nutricional.
La participació va ser tot un èxit donat
que era el primer any que es feia a l’IES
Les Planes. Concretament, un 75% dels
alumnes i un 95% dels professors van
participar i van contribuir d’una o altra
manera que aquesta cursa solidària
acabés fent-se realitat. Cada alumne va
aportar 2 euros per participar, mentre
que els professors n’aportaven 5.
Finalment es van recollir al voltant de
600€. Tal va ser la resposta i la actitud
positiva i competitiva dels participants
durant la cursa, que els professors que
van organitzar la mateixa van decidir
premiar d’alguna manera als guanyadors
durant l’acte de Nadal organitzat abans
de les vacances nadalenques.
Els professors que vam organitzar l’acte,
és a dir, Emi, Felip i jo mateix, volem

agrair el suport de l’equip directiu del
centre; el magnífic tracte i col·laboració
dispensada per l’Ajuntament de Santa
Bàrbara que a part del seu recolzament
logístic ens va obsequiar amb mocadors
de cap, un llibre i aigua per a tots els
participants; i les col·laboracions del bar
de l’Institut (Olegari) que va aportar el
berenar, i de la CAM de Santa Bàrbara
que ens va obsequiar amb diferents
detalls per als guanyadors; sense tots
ells no hauria estat possible contribuir
a aquesta tasca solidària. Esperem que
l’any que ve amb la participació de tots,
puguem tornar a dur a terme aquesta
iniciativa, i d’aquesta manera aportar
el nostre petit gra de sorra a una lluita
contra la fam que ens pertany a tots.

Ernest Plans Colomé

Entitats Planeres
Que és el mètode
Pilates?
Aquest mètode és un sistema únic
d’exercicis, estiraments i enfortiment
muscular. Reforça i tonifica, millora la
postura, aporta flexibilitat i equilibri,
unifica ment i cos, ajudant a crear una
figura més estilitzada. S’aconsegueix
una excel·lent forma física, millora la
circulació, redueix l’estrès i reeduca les
males postures corporals.
Regles d’or de la tècnica Pilates:
• Començar la sessió d’escalfament.
• Prendre el temps que es necessiti.
Quan més a poc a poc es fan els
exercicis, major serà el benefici que
reportin.
• Prendre consciència de la respiració.
• Efectuar l’esforç durant la respiració.
• Recordar el mantra: inspirar i,
mentre s’expira, aproximar el melic
a la columna vertebral.

Unió ciclista
En aquest darrer trimestre de l’any
2008, la Unió Ciclista Santa Bàrbara,
sempre té la seva sortida estel·lar, que
és la pujada a Casetes Velles. Enguany,
la climatologia del dia anterior (fort
vent) va fer que la participació minvés
una mica respecte a anteriors edicions.
Tot i això, el nivell mostrat pels inscrits
fou excel·lent ja que gairebé tots són
ciclistes de primera línia i que formen
part d’equips de competició en BTT i
alguns inclús participants de la copa
del món; per tant, l’organització
se’n sent satisfeta de que la prova
més clàssica del calendari de la
UCSB estigui agafant aquest renom
de sortida d’elit dins del món de la
bicicleta de muntanya.
A més, i com gairebé tots els anys,
van comptar amb una excel·lent
representació planera, encapçalada
pel Vicent Sales, però també amb
Vicent Gómez, Jaume Montero, Jose M.
Martí, Carlos Garcia... rendint tots ells
a molt bon nivell.
Cal destacar la consecució d’un nou
rècord a la pujada al cim establert
per Josep Betalú, amb un temps de

• Concentrar-se amb el treball que
realitza el cos en cada moviment.
• L’enfortiment dels músculs ha de
ser lent i progressiu.
• Utilitzar els músculs dorsals amples
i els trapezis per moure els braços i
els muscles.
• Respectar el nombre de repeticions
indicats per cada exercici. La clau
del benefici es troba en la qualitat
del treball i no en la quantitat.
• Practicar els exercicis de la
tècnica Pilates amb regularitat,
preferiblement a diari.

50 minuts i 30 segons. Espectacular!
Treient una mitjana de velocitat
de 19 Km/h en una pujada de 16
quilòmetres i en alguns trams amb
rampes superiors al 10-12%.
L’arribada a Santa Bàrbara i l’entrega
d’obsequis i trofeus fou al recinte de la
fira de l’oli.
Ara, la UCSB, ja està fent les primeres
passes per poder fer una prova de
descens en BTT el proper dia 29
de març. Així mateix, i per aquest
2009, també està sobre la taula la
possibilitat d’intercanviar les dates
de les dues marxes consolidades: la
Marxa de Sant Gregori, fer-la a la fira
de l’oli; i la Transplanes del Montsià
passar-la pels voltants d’abril o maig,

per donar-li encara més èmfasi a la
pujada a Casetes Velles, amb una
millor climatologia i en una època on
els ciclistes solen estar ja en plena
forma per afrontar proves d’aquestes
característiques.
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UNIÓ MUSICAL JAUME
BALMES
Ara fa un any que donàvem la
benvinguda a la nova revista Magazín
i tot apunta a què seran molts més els
anys que podrem gaudir d’ella, per tant
des d’aquí volem felicitar a tots el qui
amb el seu esforç han fet possible que
la revista sigui ja una realitat i formi
part de les nostres llars.
Aquestes
últimes
setmanes
del
trimestre han estat plenes d’activitats
per a la Unió Musical Jaume Balmes, ja
que vàrem començar celebrant la diada
de Santa Cecília, després el Concert de
Nadal, l’Audició Nadalenca i finalment
La Festa, festa que l’Escola dedica als
professors i alumnes acompanyats
dels seus pares i familiars.
El 23 de novembre es va celebrar una
missa en honor a Santa Cecília a la
qual van participar totes les entitats,
posteriorment la banda de música va
realitzar una cercavila pels carrers de
la població que va finalitzar al pavelló
de la Fira de l’Oli.
La nit del 20 de desembre, al Centre
Cultural va tenir lloc el Concert de
Nadal oferit per les dos Bandes de
Música i dirigides pel seu director,
Marc Subirats. A la primera part, la
Banda Jove de l’Escola de Música va
oferir Hello, Okeanos i Raiders March i
a la segona part va ser la Unió Musical
Jaume Balmes qui, amb una actuació
molt acurada, ens va oferir obres de
Lluís Buscarons, A. Khatchaturian i
Dirk Brossé que van fer les delícies del
públic assistent. En un dels descansos
la xaranga Lo Perkal va obsequiar a
l’Escola de Música amb un trombó de
bares i una tarima de director.
El diumenge dia 21 de desembre a
les 11h es va fer l’Audició Nadalenca
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dels Alumnes de l’Escola de Música,
d’aquesta manera els assistents van
poder comprovar els avenços dels joves
alumnes que, amb l’ajut i esforç dels
professors, esperen poder formar part
de la banda en un pròxim futur.
Finalitzada l’Audició, a l’Escola de
Música es va fer la festa que va consistir
en un dinar i en moltes actuacions dels
assistents que van durar fins el cap
vespre. Durant aquest acte la xaranga
Lo Perkal va regalar dos monitors
pels ordinadors del centre. Encara
que, avui per avui, l’Escola no disposa
de suficients ingressos per poder
anar de restaurant, des d’aquí volem
encoratjar a tots els pares per què hi
participen que ho passaran molt bé.

Penseu que aquest tipus d’actes festius
són molt importants per què creen un
ambient de germanor i permeten, als
alumnes, oblidar-se de les partitures,
instruments i faristols i al personal
docent comprovar l’estima que pares
i familiars tenen en vers a la seva
persona i al treball que realitzen. A les
fotografies es pot veure el contents que
estàvem.
Per
finalitzar
voldríem
donar
públicament les gràcies a tots els
músics que col·laborant o formant part
de la xaranga Lo Perkal van decidir,
en un moment determinat, regalar
a la Unió Musical Jaume Balmes els
obsequis anteriorment esmentats.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta què és la imatge 1 i qui són les persones de la imatge 2.

Sopa

Sudoku
Completa la graella, utilitzant els números de
l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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Busca, a la sopa de lletres, tal com diríem a
la nostra zona: Blat de moro; ajeure, posarse en posició horitzontal; conjunt de coses
en general; mongeta verda; aigüerada i
verola.
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Dites populars
•Pel gener, tanca la • Quan la Candelera • Març ventós, per al
porta i encén el braser. plora, el fred ja és fora. pagès és profitós i per
al mariner, desastrós.
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QUI I QUÈ
Imatge 1: Masada de Don Paco
Persones de la imatge 2: Pepito Blanch,
Maso de Camps, Pepe de Cabanes

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa

Acaben els actes del 50è aniversari

D

urant el 2008, Santa Bàrbara va
celebrar el 50è aniversari de la
biblioteca José Escudé Albesa i, per
aquest motiu, es van dissenyar un seguit
d’actuacions per tal que tots els planers i
planeres
puguin
gaudir
d’aquesta
celebració. L’objectiu principal era apropar
la biblioteca a tots els habitants del
municipi. Per tant, amb les activitats que
es van anar realitzant durant l’any es volia
acomplir aquest principal objectiu.
A banda de les diferents activitats
puntuals que es van anar realitzant
durant tot l’any, es van planificar dos dies
dedicats específicament a la celebració
d’aquest aniversari. El dia 25 de març es
van realitzar un seguit d’activitats tant a
la plaça Cid i Cid com a la mateixa
biblioteca: tirada de coets, amb motiu
d’aquesta celebració, lectura en veu alta
de diferents lectures per part dels

participants, gimcana per la biblioteca,
etc…
Finalment, el divendres dia 19 de
desembre, a les 19.30 hores i a la mateixa
biblioteca, es va presentar el llibre
commemoratiu d’aquest 50è aniversari i
també es va inaugurar l’exposició 50 de 50:
50 imatges de 50 anys.
A tots els assistents se’ls va obsequiar
amb bosses de l’aniversari per poder
portar els llibres prestats, punts de llibre i
caramels d’aniversari tal i com s’havia fet
durant tot l’any. I també van rebre un
llibre commemoratiu.
Totes les persones que estiguin
interessades en rebre un llibre, poden
passar per la biblioteca que gratuïtament
se’ls hi donarà.
Aquest any 2009, entre els diferents
projectes que la biblioteca portarà a terme,
destaquem un projecte que es vol iniciar

La Mancomunitat Taula del Sénia ha rebut ajuts del
Plan Avanza del Ministeri d’Indústria que la convertiran
en la MANCOMUNITAT DIGITAL. S’ha posat en marxa
un sistema d’avisos d’informació als pobles de la
Mancomunitat mitjançant SMS i correu electrònic obert
a tothom que s’inscrigue.
Santa Bàrbara, com a poble que forma part de la
Mancomunitat de la Taula del Sènia, compta amb aquest
serveis per a tots els ciutadants que el vulguin utilitzar.

amb la col·laboració de tot el poble. Es
tracta del servei de préstec a domicili. La
biblioteca està planificant aquest projecte
amb la intenció de què aquelles persones
que tinguin dificultat en desplaçar-se a la
biblioteca, puguin demanar documents i
des de la biblioteca se’ls hi farien arribar al
seu domicili.
Des de la biblioteca demanem a aquelles
persones que voluntàriament hi vulguin
participar i fer d’enllaç entre els diferents
usuaris a domicili i la biblioteca, passen
a apuntar-se per la mateixa biblioteca.

Si vols, a partir d’ara pots rebre informació al teu telèfon
mòbil dels avisos de Santa Bàrbara i de tots els pobles
de la Mancomunitat de la Taula del Sénia que vulguis,
només donant-te d’alta en els pobles i les temàtiques
del teu interès. Tant l’alta com els missatges que rebràs
seran totalment gratuïts per a tu i, a més, podràs donarte de baixa sempre que vulgues.
Pots donar-te d’alta d’aquest servei d’enviament de SMS
a la pàgina web del nostre poble www.santabarbara.cat,
o passant per l’infocentre.

La Plana Ràdio

La Plana Ràdio... destaquem

S

uposo que ens llegireu a principis
del nou any 2009, encara que quedi
fora de temps, en primer lloc us
volem desitjar, des de La Plana Ràdio, que
aquest nou any us porti tot el que heu
demanat i us mereixeu... i sobretot que us
comuniqueu. La comunicació és la base de
la convivència!
Fer un resum de tot el que ha estat el
passat 2008 seria exhaustiu i inassolible
per a l‘espai del que disposem. Solament
dir que sense el recolzament de
l‘audiència, vosaltres, no haguera estat
possible. Gràcies!
Dels darreres mesos del 2008 si que volem
destacar; el que l’equip de TV3 a les Terres
de l‘Ebre visités els estudis de La Plana
Ràdio per gravar l‘enregistrar el quart
programa Efecte dopamina sèrie que emet
l‘emissora planera des del passat octubre,
els dijous a les 19h i dissabtes a les 16h.
TV3 va emetre el reportatge el 12 de
desembre. Per a La Plana Ràdio, aquest fet
significa no solament un reconeixement a
les inquietuds socials de l‘emissora, si no
també, i més important, al col·lectiu al
que donem veu: els malalts mentals.
No podem deixar de parlar tampoc en
aquest darrer trimestre de la participació i
assistència dels treballadors de l’emissora,
els dies 24 i 25 d’octubre al 4t Congrés de
la Ràdio Local Pública a Catalunya.
El 4t Congrés de la Ràdio Local Pública
celebrat a la Torre Agbar de Barcelona
tenia com a títol Més local, més pròxima i
posà sobre la taula, entre moltes altres, les
següents valoracions:

Cal apostar per una ràdio més pròxima. En
l’actual
context
de
globalització
econòmica, la ràdio local ha d’esdevenir
una marca, un valor diferencial basat en
la seva localitat. De fet, les noves
tecnologies permeten incrementar el
públic objectiu de la ràdio salvant les
fronteres geogràfiques. A través d’internet,
la ràdio local pública arriba a oients de
qualsevol punt del món interessats en els
aspectes que els són més pròxims. Cal
implementar la utilització de les noves
tecnologies per reforçar el missatge i els
continguts de proximitat.
Tot i la feina desenvolupada i el fet de ser
presents en els actes socials, culturals o
esportius del municipi, la ràdio local ha de
ser més visible. En el 4t Congrés es posa de
manifest la necessitat de realitzar
campanyes de promoció i de publicitat de
l’emissora local pública. En definitiva, ferla molt més visible.
Els estudis realitzats demostren que cal
fidelitzar el públic més jove.
Finalment, fer esment de la participació a
les Jornades Nadalenques amb el
programa especial De tu a tu, que com ja
ve essent tradició els darrers deu anys,
emetem el dijous abans de Nadal.
Entre els invitats que van participar
enguany d’aquest especial, cal destacar la
presència del populars músics ebrencs, el
Pare Jony i Pepe i Marieta (al final, aquest
darrer, no va poder ser per problemes de
connexió) que presentaven els seus
darreres treballs discogràfics, i la de les

conegudes cantants locals Mercedes
Marín i Glòria Múria .
El president d’Amics del Camí de Sant
Jaume de l’Ebre –Montsià– Jesús Serrano,
els escriptors Jesús M. Tibau i Vicent
Pellicer o els científics Daniel Closas i
Daniel Pla, aquest darrer de Santa Bàrbara.
Ramon Tamarit, coordinador del projecte
Bancaja amb el pessebre més gran
d’Europa o Enric Escrivà, autor del popular
pessebre amb diorames a Roquetes. També
i va haver una edició en versió reduïda del
popular programa Efecte dopamina.
Finalment destacar d’una manera
significativa la implicació tant dels
regidors i regidores del nostre Ajuntament
per la seua aportació desenfadada i
“artística”com la de tots els companys i
companyes de les Emissores Municipals
de les Terres de l’Ebre (EMUTE).
Un darrer apunt: el blog de La Plana Ràdio
ja té domini.cat. Estem encarà en evolució
i prompte hi haurà canvi d’imatge. De
moment, des del mes de desembre
disposem de nova adreça a la web.
Apunteu i entreu-hi des d’allí on esteu
amb una connexió a internet:
http://laplanaradio.cat/

LA PLANA RADIO. Escolta’ns al
100.6 FM o per internet
a la pàgina:
http://laplanaradio.cat

43

Centre Obert l’Oliveta

Centre Obert l’Oliveta i Espai Juvenil
Un cop acabat el
primer trimestre
del curs 2008-09 al
Centre
Obert
l’Oliveta i a l’Espai
Juvenil toca fer-ne
balanç.
Aquest any, el
Centre Obert ha
comptat amb 30 nens i nenes de diferents
edats, que és el nombre màxim d’usuaris
que es poden atendre.
A més a més, el Centre ha hagut d’adaptarse a la renovació de gairebé totes les seves
educadores.
Una
d’aquestes
s’ha
incorporat gràcies a un pla d’ocupació.
En el transcurs d’aquests tres mesos s’han
realitzat diversos tallers com són
manualitats, coeducació, seguretat vial,
movem el cos i biblioteca.
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També s’ha participat en la realització de
diferents activitats externes al Centre com
són: la confecció del caga tió gegant i la
participació en el concurs de pessebres,
realitzant així un pessebre ecològic creat a
base de materials reciclats.
Des del Centre i l’Espai sempre s’intenta
treballar amb els menors els bons hàbits;
de
comportament
d’alimentació,
d’higiene, etc. I com a novetat en aquest
nou curs, les educadores van crear un
sistema per a que els xiquets i xiquetes
incorporen a la seva dieta aliments
saludables. Una de les accions que s’ha
portat a terme és realitzar un taulell amb
el nom de tots els participants del Centre
Obert i diàriament es puntua els berenars
depenent dels aliments que porten. Al
final de cada mes s’obsequia amb un
detall al nen o nena que té més punts, o

sigui que la seva dieta ha estat més
saludable. D’aquesta manera s’intenta
motivar als infants i conscienciar-los de
què menjar bé és important.
També des de fa tres anys es porta a terme
l’Espai Juvenil on es realitzen tallers com
el de noves tecnologies per tal d’apropar
als joves al món de l’informàtica amb
l’objectiu d’ampliar els seus coneixements
en aquest àmbit. Fem de monitors és un
nou taller creat a partir dels interessos
dels participants, aquests participen en la
preparació i execució d’algunes de les
activitats del Centre Obert, convertint-se
en monitors i monitores per un dia. I reforç
escolar és un taller per ajudar al jovent
amb les tasques de classe.

Infocentre

Xarxa de telecentres de Catalunya o
Punt TIC de Catalunya.
Per tots és conegut l’Infocentre de la
nostra població, com a telecentre, o com a
espai que té com a objectiu apropar les
TIC a totes les persones, l’Infocentre forma
part de la xarxa de Telecentres de
Catalunya, aquesta xarxa, durant l’any
2008 ha estat reestructurada i s’ha passat
a anomenar Xarxa de Punts TIC de
Catalunya, per tant el nostre Infocentre, és
també, un Punt TIC.
Un dels objectius fonamentals identificats
en el Pla de Govern 2007-2010 és el
d’augmentar l’acció pública per tal de
fomentar l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) en tots
els àmbits de la societat, a fi d’assolir
estàndards europeus. Per aconseguir-ho
cal bastir una xarxa de telecomunicacions
que doni accés a la societat del
coneixement arreu del país, però no n’hi
ha prou amb les infraestructures, sinó que
cal el compromís de l’Administració per
tal que l’accés sigui real: encara hi ha
persones que no tenen ordinador propi a
la feina, o no tenen connexió a Internet, i
cal oferir-los la possibilitat de disposar de
l’equipament necessari. Per altra banda,
per a molts ciutadans les TIC són encara
una cosa llunyana, desconeguda, i no
aconsegueixen veure quina utilitat pot
tenir en les seves vides, en la feina, en el
seu negoci. El compromís és, per tant, no
només desplegar infraestructures, sinó
també espais on la gent pugui fer servir
ordinadors, connectar-se a Internet, trobar
el
suport
d’un
professional
–el
dinamitzador– que els ajudi a fer aquestes
primeres passes per la nova societat del
coneixement; un lloc en el qual se li
mostrin els avantatges de les TIC i on se li
doni una formació entenedora i adaptada
a les seves necessitats perquè la tecnologia
passi de ser un misteri a una eina útil.
Aquests espais són els Punt TIC, una xarxa
que conté més de 600 punts o telecentres
repartits per tot el territori, que aglutina
diferents iniciatives –el projecte Òmnia,
els telecentres de teletreball, les
biblioteques, la gran majoria de les quals
ja compten amb un espai d’accés a les TIC,
i altres centres de caire associatiu o
municipal– i que ofereix als ciutadans de

tot Catalunya la possibilitat d’accedir a la
societat del coneixement.
La Xarxa Punt TIC és un projecte conjunt
de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació i de la Secretaria
d’Acció Ciutadana, del Departament de
Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya.
La Xarxa de telecentres de Catalunya
(XTC) va néixer l’any 2002 arran del Pacte
institucional per a la promoció i el
desenvolupament de la societat de la

informació
a
les
administracions
públiques
catalanes,
aprovat
pel
Parlament de Catalunya el 23 de juliol de
2001. Un dels aspectes fonamentals del
pacte era la creació d’una xarxa de punts
públics d’accés a Internet amb l’objectiu
de minimitzar el risc de fractura digital i
garantir l’equilibri territorial i la cohesió
social en la nova societat del coneixement.
A més de la creació de telecentres en
espais municipals, comarcals, casals,
associacions, biblioteques –en el marc del
projecte NODAT (Acord de Govern de 9 de
juliol de 2002)–, la xarxa es va convertir en
el gresol d’iniciatives ja existents, projectes
anteriors que havien demostrat la seva
eficàcia en aquesta lluita comuna contra
la fractura digital.
En aquest sentit, cal esmentar el Projecte
Òmnia, que va ser creat el 1998 per

iniciativa del Comissionat per a la Societat
de la Informació (Departament de
Presidència), la Direcció General de Serveis
Comunitaris i l’Institut Català del
Voluntariat (Departament de Benestar
Social). Actualment, hi ha 116 punts
Òmnia, dels quals 11 es troben en centres
penitenciaris. El propòsit essencial del
projecte és evitar la fractura digital
mitjançant el suport d’accions dirigides a
la formació, la inserció social i laboral i
l’ús comunitari per a l’accés a les noves
tecnologies. De manera semblant, la xarxa
de telecentres de teletreball que es va
crear el 2001, en el marc del Programa
regional d’accions innovadores de
Catalunya, INNOVC@T-SI, dins del
Programa de la Comissió Europea
d’Accions Innovadores del FEDER 20002006. Aquests telecentres, un total de 30,
es troben en zones rurals o especialment
allunyades dels grans centres econòmics.
Possibiliten i potencien el teletreball i
contribueixen a evitar la despoblació,
modernitzant i diversificant l’estructura
productiva, i convertint-se en referents
tecnològics de la comarca. La Xarxa Punt
TIC és la consolidació de la xarxa com un
tot unitari que aprofita la diversitat dels
seus orígens i la heterogeneïtat de
tipologies dels punts que la integren per
atendre les necessitats de la ciutadania i
del país amb les màximes garanties.
L’estratègia
actual
i
futura
del
Departament
de
Governació
i
Administracions
Públiques
és
el
manteniment i la consolidació de la xarxa
per tal que el nivell de qualitat del servei
que s’ofereix als ciutadans en els punts
sigui idoni. En aquest sentit, s’inverteix
tant en la infraestructura tecnològica
(renovació de material informàtic i
auditories de serveis) com en la creació de
recursos formatius i informatius, tant
destinats als ciutadans com als
dinamitzadors o agents de la xarxa.
Tanmateix, també es fa un esforç constant
per fer créixer la xarxa de tal manera que
es garanteixi un accés de proximitat al
major nombre de ciutadans de Catalunya.
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Llar d’Infants Les Beceroles

Festes Nadalenques
Caga Tió
Durant aquests dies vam tenir al caga
tió i els nens i nenes li anaven donant
menjar per a què engreixes molt i el dia
22 cantant-li la cançó com havia cagat
molt i molt va cagar cosetes per a tots.
Festa de Nadal
Un cop més a la llar hem celebrat el
Nadal amb els pares. La festa la van
organitzar ells, els quals van decidir
fer una xocolatada i també es van fer
2 tallers:
-CARTA ALS REIS: on els pares ajudaven
als seus fills/es a fer la carta per donarli a Sa Majestat L’Heralt.
-TALLER DE MAQUILLATGE: on pares i
educadores pintaven la cara als infants
d’allò que volien.
Després de berenar una xocolata que
estava boníssima, ens va venir a veure
el Pare Noel, el qual va portar un
regalet a cada nen.
La festa va ser tot un èxit, on pares,
nens/es i familiars van gaudir d’una
tarda inoblidable.
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Parc de Nadal
Els dies 28 i 29 per la tarda els nens de
la llar van anar al parc de Nadal amb
autobús i s’ho van passar molt bé.

Des de la llar, totes les educadores
donem gràcies a tots els pares que
ajuden a què tot això es faci possible.

ÀNGELS I ROSER MÚRIA S’INCORPOREN AL
COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE LES TERRES DE
L’EBRE
El curs que el comitè tècnic d’àrbitres de les Terres de l’Ebre va
realitzar a finals de l’estiu passat amb l’objectiu de captar nous
àrbitres i ampliar així la plantilla, va donar els fruits esperats, amb
diverses noves incorporacions. Entre elles, les de les germanes Múria,
Àngels i Roser, que ja han començat la temporada xiulant diversos
partits de futbol base.
*Notícia extreta del Diari Més Ebre

UNA PLANERA A
L’ACONCAGUA
Vicky Fernàndez és la representant
planera de les set alpinistes de les
Terres de l’Ebre que a través de la
UEC emprenen l’expedició en l’intent
de coronar el cim més alt d’Amèrica,
l’Aconcagua (6.962 m), en una expedició
que si ho aconsegueix farà història
perquè serà la primera composada
només per dones.
Les set components de Santa Bàrbara,
l’Ampolla, Roquetes, Tortosa i Vilella
que composen l’expedició Dones de
l’Ebre a l’Aconcagua. Gener de 2009,
va néixer fa un any aproximadament
per iniciativa d’una de les seves

PLANERS PELS BOUS
Durant el passat mes de desembre, la
Penya Planers pels Bous, va sortejar
un pernil cada dia, amb combinació
amb les 3 últimes xifres del número
de la ONCE, cada dia la Plana Ràdio va
estar trucant en directe a la persona
afortunada.
Amb un número es jugava tots els
dies, per la qual cosa a una persona li
podia tocar més d’un pernil amb un sol
número. El preu de cada número era de
3 euros.
La botiga de Nens, L’Estel i la Llibreria
Josep tenien números juntament amb
els membres de la junta de la Penya
Planers pels Bous.
Per altra banda, els emboladors de

components i compta amb el
suport de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, que
a les properes Jornades Esportives
de 2009 comptarà amb una xerrada
narració de l’experiència a càrrec de
la planera Vicky Fernàndez i un resum
de l’expedició al butlletí d’informació
local Santa Bàrbara Magazín.
A Catalunya només existeixen dos
precedents d’aquest tipus: l’expedició
al Shisha Pangma de 2001 i la de Dones
a l’Everest del 2004. El pressupost total
de l’expedició està xifrat amb 37.000
euros. La data de sortida està prevista
el 17 de gener, on l’expedició sortirà
direcció Mendoza (Argentina) i si la
meteorologia ho permet intentaran

Santa Bàrbara, van participar el passat
diumenge 2 de novembre al concurs
d’emboladors de Xerta, quedant amb
una meritòria 2a posició amb un
temps de 18’’, quedant per davant de

l’atac al cim al final de gener o
començament de febrer. La tornada
està prevista per al 13 de febrer, i tal
com comenten les protagonistes,
el temps podria ser el principal
inconvenient.

colles tant experimentades com les de
Masdenverge, Alcanar o Càlig, i només
sent superada per la colla d’Amposta
que són actuals campions d’Espanya.
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CAÇADORS O BUSCADORS
DE BOLETS
Amb la nova temporada de caçadors
de bolets de TV3, al Guillermo Gaya se
li va acudir la brillant idea de fer una
pel.lícula sobre els bolets de la plana,
amb el títol de Buscadors de bolets a
les Terres de l’Ebre.
“Natros anem a caçar perdius, conills o
tords; però els bolets anem a buscar-los;
no a caçar-los. Això de caçar bolets és
un invent dels de Barcelona, aquí anem
a buscar bolets.” Amb aquesta frase el
Guillermo ens dóna la justificació del
títol de la seva nova creació, que té
una durada d’una hora i quart; i on hi
intervenen artistes locals.
La curiositat d’aquesta gravació és
que tots els bolets que hi surten han
estat trobats per les nostres planes.
En surten de tots els tamanys, mides
i pesos: des d’un bolet de garrofer de
gairebé quatre quilos, fins a uns de

Josep Lluís Cid Martí
En Josep Lluís Cid Martí va néixer el 29
d’abril de 1996 a Tortosa, fill de Josep
Lluís i Mª José. Té un germà petit que
es diu Jordi.
Cursa estudis de 1r d’ESO al Col·legi
Sagrada Família de Tortosa.
En el seu temps lliure comparteix dos
aficions: El tennis i la música.
En l’apartat musical està fent el 1r
curs de grau mitjà de saxofon al
Conservatori de Tortosa i ho comparteix
amb els assajos i la participació en les
dues bandes (la jove i la gran) de la
Unió Musical Jaume Balmes de Santa
Bàrbara.
En l’apartat esportiu, a part del tennis, li
agrada el bàsquet i el ping-pong. Aquest
esport el practica al Pavelló Municipal
de Santa Bàrbara els dissabtes a la
tarda, participant en entrenaments i
campionats organitzats, i ben dirigits,
per Rufino.
Centrant-nos en el tennis, direm que
és l’esport que més temps li dedica i
més li agrada. A la seva família hi ha
tradició en la pràctica del tennis. No
solament el seu pare Josep Lluís, el
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minúsculs de molts pocs grams de pes.
La llista dels bolets trobats es completa
amb el bolet d’olivera, el xampinyó de
camp o xampinyó silvestre, el bolet de
fem, el bolet de cardus, els rovellons
d’albercoquer, de garrofer, de xop, de
mandariner, de presseguer, d’ametller,
de pi, el bolet d’acàcia, … a més
d’alguns que el nostre reporter no va
poder identificar. Tota una autèntica
recerca micològica de la nostra plana.
Cal dir que la majoria d’aquests bolets
i rovellons trobats són comestibles, tot
i que val més no menjar-los si no es
coneixen molt bé. Per exemple: el bolet
d’olivera és altament tòxic.
Aquesta darrera creació passa a
engreixar la llarga llista de pel·lícules
elaborades pel nostre protagonista
planer, que disposa de més de 5.000
hores de gravacions de tot allò que
té alguna cosa a veure amb el nostre
poble.
Tornant a agafar el fil del començament

del text, cal destacar que com a fruit
de l’elaboració d’aquesta pel·lícula,
en Guillermo, va decidir enviar una
fotografia seva amb uns rovellons
d’albercoquer al programa de TV3
caçadors de bolets; i entre 3.000
fotografies rebudes, el programa en va
seleccionar quatre per cloure un dels
seus darrers programes, essent una
d’aquestes quatre la del nostre crack
de la càmera planer. Moltes felicitats
Guillermo i a continuar gravant.

iaio José, la padrina Mª Glòria, que en
diferents etapes, passades i actuals
l’han practicat i han participat en
competicions tennístiques. També la
seva mare Mª José l’ha practicat, i ara
el petit Jordi n’està aprenent a l’escola
de tennis de les pistes municipals de
Santa Bàrbara. Hem de dir aquí que a
la iaia Glòria, encara que no hagi jugat
mai, li agrada molt.
L’aprenentatge del tennis el realitza des
dels 6 anys a l’escola del Club de Tennis
Tortosa alternant els entrenaments
amb la competició.
Els últims resultats que ha aconseguit
són els següents:
Campió de Catalunya per equips
alevins (Cat. Argent) amb el Club Tennis
Tortosa.(Guanyant en semifinals al CT
Barcelona 1899).
Subcampió individual del campionat
social aleví 2008 del Club Tennis
Tortosa.
Setè classificat absolut del campionat
CATVAL (Catalunya/València) en la
categoria aleví dels tornejos celebrats
durant l’any 2008 en els clubs de tennis
següents: Vinaròs, Benicarló, Serramar,
La Sénia i Amposta.

Per acabar direm que al Josep Lluís
li agrada molt entrenar a les pistes
de l’Estadi Municipal, i amb la
remodelació, en un futur pròxim, de
les instal·lacions tennístiques, aquest
esport donarà un salt de qualitat en la
pràctica i en el núm de practicants del
tennis a Santa Bàrbara.

Opinió dels Partits Polítics
Planers
i
planeres,
en aquest número
de
Santa
Bàrbara
magazín, punt i a part
mereix l’anàlisi de política
municipal, que havíem fet fins ara,
per realitzar un petit anàlisi de la
visita que el passat 4 de desembre,
diada de la nostra patrona Santa
Bàrbara, vàrem tenir de l’Hble. Sr.
ARTUR MAS, cap de l’oposició a la
Generalitat de Catalunya i President
de Convergència Democràtica de
Catalunya.
La jornada va començar amb la
rebuda per part de l’Alcalde i resta
d’assistents i la signatura al llibre
d’honor de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, en el qual hi han signat
totes les personalitats que han
visitat el nostre municipi en els
darrers anys.
Seguidament, acompanyat pels
membres del consistori, pubilles i
pubilles infantils i representants
d’entitats del municipi va assistir
a la missa en honor a la nostra
patrona i a la tradicional processó
de Santa Bàrbara.
En acabar, i ja en l’acte organitzat
per la secció local de CIU a Santa
Bàrbara, es va dur a terme un
dinar amb militants, simpatitzants
i sectors econòmics de la població
en el que els assistents van
tenir l’oportunitat de comentar,
preguntar i rebre explicacions
sobre algunes de les qüestions que
més inquieten a la gent del nostre
territori, com el Canal Xerta-Sénia,
la negociació del finançament
per Catalunya, el compliment de
l’Estatut de Catalunya per part
del govern central o la conjectura
econòmica actual.
El missatge llençat per Artur Mas
en una de les temàtiques que
més preocupa al país i també a la
nostra terra, la crisi econòmica,
fou de crua realitat per una banda
perquè hi ha gent que està patint
i el govern no està a l’alçada,
però positiu per l’altra banda, tot
apel·lant al seny, al treball i la lluita
que caracteritza al poble català per
sortir-hi i en aquest sentit va posar
a Santa Bàrbara com exemple de la
feina ben feta i capacitat de treball
i ambició.
Finalment, Artur Mas va dir que
Convergència i Unió està preparada
per governar i assumir la manca de
lideratge en què es troba immers
el país actualment i tornar situar a
Catalunya com a punt de referència
de l’Europa de les Nacions.

Entrem en un nou any
esperant
millorar
cadascuna de les
infraestructures
i
serveis al nostre poble.
Així doncs, per a aquest 2009,
volem explicar-vos les obres
que estan en previsió de
finalitzar, al igual que totes
aquelles que estan previstes
que comencin.
En primer lloc, hem de
felicitar el Govern de José
Luis
Rodríguez
Zapatero
per ajudar les poblacions
amb la dotació del fons de
cooperació, que corresponen
a 177 € per habitant de Santa
Bàrbara (3.805 habitants), que
ascendeixen a 673.440,00 €.
Aquests diners es destinaran
a acabar la segona fase
d’enllumenat públic i els nous
vestidors del camp de futbol.
En segon lloc, s’ha de donar inici
a l’arranjament de la carretera
de Tortosa – Ulldecona amb la
variant de Santa Bàrbara, que
ens proporcionarà una menor
circulació per dins del nucli
urbà de vehicles pesats.
En tercer lloc, cap al mes de
març, es donarà obertura de
la deixalleria controlada de
Santa Bàrbara, amb fons de
la Generalitat i del Consell
Comarcal del Montsià.
A més, hem proposat la millora
de les infraestructures per
a la xarxa d’aigua potable,
ja que actualment hi ha
pèrdues de més del 60%,
amb el canvi de vàlvules de
pressió, podent millorar així els
costos i mantenir un consum
sostenible.
Així doncs, podem afirmar que
els reis han vingut carregats per
a tots, ja que tot aquest nombre
d’obres es deuen realitzar dins
d’aquest any, amb la possible
participació d’empreses locals,
donant feina als veïns de la
nostra població.
Per tant, ens considerem
satisfets per les mesures
adoptades pel nostre partit.

L’any que ens ve.
Comença el 2009 i
celebrem el primer any de
la nova revista municipal,
ens congratulem perquè ha
estat una plataforma de cara a conèixer
persones, idees i activitats dels planers
i planeres, ja visquen al nostre poble o
visquen fora. Des del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya
moltes felicitats i per molts anys!.
També comença un any que
probablement comportarà problemes
per a molts planers i planeres derivats
com no! De la pèrdua de llocs de treball.
Esperem que els problemes derivats
d’aquesta situació al nostre poble
siguin menys durs de portar que a una
ciutat i que tos plegats poguem anar
tirant endavant en aquesta situació.
Esquerra Republicana de Catalunya és
un partit preocupat i molt sensible a
les situacions socials de les persones.
Per això, des de la seua responsabilitat
de govern que a la Generalitat de
Catalunya, des de les conselleries de
Comerç i Indústria, d’Universitats
i Acció Social i Ciutadania, fa tot
allò que pot i més per a aconseguir
que la crisi sigue més lleugera per
als qui la pateixen. És per això
que estem fent totes les gestions
possibles amb el govern de Madrid
per tal de poder aconseguir per al
nostre país un finançament just que
ens permeti almenys, estar al nivell
d’altres comunitats de l’estat quant a
prestacions i serveis.
Som conscients que des d’un
ajuntament es poden fer molt poques
coses davant d’un problema tant seriós
com el que tenim, per una banda sabem
que el problema és global, ni d’un
poble ni d’un estat ni d’un continent, i
per altra banda els ajuntaments tenen
uns recursos molt limitats.
Esquerra sempre ha estat un gran
defensor de l’assignació de més
recursos als ajuntaments i, per exemple
en el Departament de Governació que
dirigeix ERC, ha duplicat els ajuts a tots
els ajuntaments de Catalunya, s’ha
creat, una assignació als alcaldes de
poblacions que no poden permetre’s
pagar als seus regidors i alcaldes, o ha
millorat les inversions directes de la
Generalitat a les poblacions. Però des
de Catalunya tenim els recursos que
tenim i sense finançament adequat no
es poden fer moltes més coses.
Criem fermament que cal treballar
conjunts
administracions
locals,
administració de la Generalitat,
administració estatal i administració
europea per poder solucionar el
problema i millorar la qualitat de vida
dels nostres conciutadans.
Desitgem que tots els planers i
planeres tinguessiu un any 2009 feliç i
amb salut i que el pogueu gaudir amb
les persones que estimeu!!

Hola, amics planers.
No sé si és el canvi d’any
o què, però el cas és que
estic content, sí, i és degut
a què veig que es comencen a fer
coses per aquestes terres, coses que
fa temps que s’hagueren hagut de fer,
però com diu la dita: Nunca es tarde
si la dicha es buena. Estic parlant
de la carretera Vinallop- Ulldecona i
el que això comportarà per a Santa
Bàrbara, ja que el trànsit no tallarà el
poble, al fer-se la variant.
Sí, ja sé que, per a molta gent, el poble
acaba a les quatre carreteres, però
els que viuen més avall d’aquestes ja
no hauran de patir per travessar la
carretera i jugar-se la vida més d’un
cop.
El PP, en els seus programes electorals
ja ho deia, i dic “els seus” perquè fa
més de dues legislatures que ho diu...
Bé, encara que no sigui el PP el que
ho faci, és igual, el cas és donar idees,
i crec que ara seria una bona ocasió
de fer d’aquesta carretera un passeig
comunicant el Passeig de les Escoles
amb el Passeig de la Generalitat, amb
les seves voreres, els seus arbres i
els seus banquets. Jo ja fa temps
que me l’imagino, i tu? A que seria
bonic aquest passeig, sobretot per a
les persones que anem a caminar,
que més d’un cop quan baixem del
Passeig de les Escoles i arribem a la
carretera, es pot dir que ens juguem
el físic fins que no arribem al Carrer
Major?
Sigui com sigui, seria un bé per a
tothom i una millora considerable
per al nostre poble, ja que la part
baixa d’aquest és un tema pendent
de ja fa molt de temps; dic “la part
baixa” perquè “la part alta”, o sigui,
l’entrada al poble des de La Sénia,
està prou bé, però “la baixa” té molt
que desitjar, i si diuen que la cara es
el espejo del alma, l’ànima del nostre
poble si s’entra per baix és molt
pobra. I el cas és que normalment
s’entra per baix i no per dalt.
En fi, aquí queda aquest suggeriment
per a qui el vulgui llegar i, si és
possible fer-hi alguna cosa més,
millor que millor. Sigui com sigui,
que no ens deixin la carretera tal
com està ara perquè està de pena.
I no voldria acabar aquest escrit
sense desitjar a tots un any 2009 ple
de salut, harmonia i, si pot ser algun
dineret, millor que millor.
Adéu-siau amics, i fins al proper full
municipal.
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Agenda

Abril

Març

Febrer

Gener

MES

1r TRIMESTRE 2009

DIA

ACTE

LLOC

7

Inici del curs de català Nivell D

Biblioteca José Escudé

8

Inici del segon trimestre al Centre Obert l’Oliveta

Centre Municipal de Serveis Socials

13

Inici de les classes d’alfabetització i llengua catalana

Centre Municipal de Serveis Socials

25

Sant Antoni

Recorregut pels carrers del poble i
benedicció dels animals domèstics

8

Santa Àgueda

10

Reunió de la taula de treball per a la convivència
de Santa Bàrbara

19

Dijous Gras

20

Carnaval escolar

21

Carnaval

6

Finalització del termini per presentar les obres del Concurs
Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara

13

Reunió pubilles de les Festes Majors 2009

14-15

Volta al terme del Grup Joventut

29

Descens BTT

4

Calçotada jove del Grup Joventut

10 al 13
17

Setmana Santa
Inauguració de les Jornades Culturals

Festa en honor a la patrona
de les dones
Saló de Plens de l’Ajuntament
Santa Bàrbara
CEIP Jaume Balmes
Rua pels carrers del poble i ball de
disfresses al Centre Cultural
Oficines de l’Ajuntament
Saló de Plens de l’Ajuntament
Camins del terme
Serra de Godall
Àrea de mig ambient de Godall
Santa Bàrbara
Centre Cultural

