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Municipals
Ajutament de Santa Bàrbara ................. 977 717 000 / 977 717 001
Jutjat de Pau .....................................................................977 719 339
Piscines i Estadi Municipa ..............................................977 717 090
La Plana Ràdio .................................................................977 719 220
Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social, Centre Obert, 
l’Oliveta, Aula Adults, Centre de Suport Diürn) ... 977 718 816 / 977 718 479
Infocentre .........................................................................977 717 732
Centre Cultural (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer) ....977 719 136
Vigilant Municipal ...........................................................649 381 826
Llar de Jubilats .................................................................977 719 588
Pavelló Poliesportiu .........................................................618 552 150
Llar d’Infants “Les Beceroles” .........................................977 719 781
CEIP “Jaume Balmes” .......................................................977 718 029
IES “Les Planes” ................................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara ..........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua) ...................................................977 717 001
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” ....977 718 358
Caixa Tarragona ..............................................................977 718 066
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) .....................977 719 503

Farmàcia ..........................................................................977 718 331
Clínica Dental ..................................................................977 718 601
Notari Santa Bàrbara ......................................................977 718 105
Servei de Taxi ...................................................................977 718 793
Cooperativa Agrícola del Camp .....................................977 718 069
Cooperativa Agrícola Sant Gregori ................................977 718 136
Correus .............................................................................977 718 043
Club de Tennis .................................................................977 108 966
Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències .........................................................112
Guàrdia Civil (Amposta) ....................................... 062 / 977 237 777
Mossos d’Esquadra (Amposta) ............................. 088 / 977 705 680
Policia Nacional (Tortosa) ..................................... 091 / 977 449 731
Servei Català de la Salut...............................................................061
Atenció al ciutadà .........................................................................012
Protecció Civil ..............................................................................1006
Bombers (Província Tarragona) ....................................................091
Creu Roja ..........................................................................977 222 222
Ambulàncies (Amposta) .................................................977 700 114
Ambulàncies (Tortosa) ....................................................977 580 505T
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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.40 h. .......................................... 10.40 h.
07.55 h.  ......................................... 10.45 h.
15.40 h.  ......................................... 18.15 h.
17.50 h.  ......20.45 h. (Només dies festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. .......00.05 h. (Només dies festius)
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Aquest any 2009, recentment acabat, ha estat complicat 
en relació a la situació financera mundial, que ha 
desencadenat en una crisi laboral i de moltes empreses 
del territori, i està afectant també, de manera important, a 
moltes famílies planeres, que veuen com alguns dels seus 
membres perden la feina.

La situació que estem vivint, segons diuen els experts i les 
diferents informacions que ens van arribant a tots plegats, 
encara durarà un temps que ningú s’atreveix a concretar. 
És per aquesta raó que les administracions públiques, 
cadascuna en funció de les seves responsabilitats i 
capacitats, tenim l’obligació de preparar mesures per a 
fer que la situació sigui més suportable per als ciutadans 
i ciutadanes. És justament amb aquesta idea que l’equip 
de govern i la regidoria d’hisenda han cregut necessari, 
per segon any consecutiu, no apujar els impostos que 
directament són competència de l’Ajuntament. A la 
vegada, el propi Ajuntament també veu com estan 
minvant de manera considerable els seus ingressos, cosa 
que ens obliga a estrènyer el cinturó, ser molt curosos 
amb la despesa pública i preparar uns pressupostos molt 
ajustats per a aquest nou any.

Però aquesta situació no ha de ser l’excusa per deixar de 
dur a terme noves inversions al municipi, al contrari, les 
administracions s’han de convertir en un dinamitzador 

de l’economia local i del territori. És per aquesta raó que, 
per a l’any 2010, hi ha projectades una sèrie d’obres molt 
importants per a tots els planers i les planeres: l’inici 
de la rehabilitació de la Masada de Martí, la segona fase 
d’arranjament del Passeig de la Generalitat, els primers 
passos per a la rehabilitació de la casa de la vila i, 
finalment, el projecte més important de la regidoria de 
Serveis Socials per a aquesta legislatura, la construcció 
d’un Centre de Dia per a la gent gran del municipi, que 
ampliarà i millorarà de manera notable els serveis que 
des de l’any 2000 s’ofereixen a través del centre de suport 
diürn.

Aquest és un projecte amb el qual es ve treballant des de 
fa temps i que ha topat amb diferents entrebancs, però 
que finalment serà una realitat de cabdal importància 
per al municipi, sobretot per als nostres avis i àvies. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha prioritzat aquest 
projecte, que ha estat presentat a la convocatòria del 
Fons d’Inversió Local 2010, la qual cosa significa que serà 
executat al llarg de l’any. El Centre de dia, que comptarà 
amb un total de 30 places, estarà ubicat a les instal·lacions 
del que es va conèixer com “La Miniclínica”. 

Finalment només em queda desitjar-vos a tots plegats un 
any 2010 pròsper i fructífer.

Els últims mesos de l’any són un període d’intensa activitat 
a la nostra població. A finals de novembre tenim cita a la 
ja tradicional i plenament consolidada Fira de l’Oli Novell, 
els Cítrics, el Comerç i la Gastronomia, un excel·lent espai 
per promocionar els productes agroalimentaris, el comerç 
i la gastronomia de les nostres terres i la comercialització 
del nostre producte que tan important és per al nostre 
poble. A més a més, també és l’ocasió per poder mostrar 
la qualitat i el nivell en quant a restauradors existents a 
la nostra població. Les diverses activitats relacionades 
amb el món de l’oli ens permeten conèixer d’on vénen les 
nostres arrels, per això la fira és molt més que un aparador, 
és la nostra identitat, i tot i que com deia abans està molt 
ben consolidada, cada edició s’ha de preparar de cap i de 
nou perquè cada temps exigeix unes necessitats diferents. 
Enguany ens vàrem proposar dos principals objectius, 
omplir tots els estands i aportar el màxim de visitants i, 
tot i que era una edició complicada degut als temps que 
econòmicament estem patint, vam aconseguir els nostres 
objectius i vam tenir 78 expositors i ens van visitar unes 
35.000 persones aproximadament.

En quant al nou emplaçament, es va crear un circuït per 
tal de què no es formessin aglomeracions i es poguessin 
visitar amb més tranquil·litat, tots els estands i expositors 
de maquinària agrícola que, aquest any, també quedaven 
al cobert. Aquestes millores van estar molt ben acceptades 
tant per part dels expositors com per part dels visitants.

Després de revisar les enquestes i fer la valoració d’aquesta 
última edició, que és realment el que ens orienta sobre l’èxit 
de la fira, i féssim un gràfic veuríem unes poques puntes 
que es disparen més amunt i unes poques que es disparen 
més avall que altres i la resta, la majoria, segueixen la 
mateixa línia. Per tant, la valoració és positiva, tot i que, 
aquest any, el producte de luxe no ha tingut tanta sortida 
a l’hora de realitzar les compres. Esperem que en breu 
puguem sortir d’aquesta situació tan crítica que ens toca 
viure i poder seguir tirant endavant els nostres projectes.

Bon any 2010 a tots.

Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis Socials, Salut i Joventut

Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

Editorial

3



Governació i Urbanisme

El dia 13 de desembre, el Bisbe 
de Tortosa, Xavier Salinas, fou 
l’encarregat d’inaugurar el 

nou saló parroquial a Santa Bàrbara.
L’edifici ha estat construït per la 
promotora Obredisa i va respondre 
a una permuta entre la diòcesi de 
Tortosa i la mateixa promotora que 
ha cedit el nou espai equipat a la 
parròquia per realitzar les seves 
activitats en un marc 
infraestructural més adaptat als 
temps actuals.
L’edifici antic que havia 
desenvolupat en temps passats 
també cursos de formació o, més 
recentment, de sala de cinema i de 
trobada juvenil estava greument 

afectat en la seva estructura i es va 
haver d’enderrocar.
El mateix rector de la parròquia, 
Ferran Aspa, que va ser partícip dels 
actes d’inauguració, felicitava la 
tasca del seu antecessor, Mossèn 
Juanjo Roca, per les gestions 
realitzades i el desenvolupament de 
la mateixa obra. Per altra banda, 
l’alcalde de la població, Jordi 
Boronat, felicitava a Mossèn Ferran 
per la seva recent presa de possessió 
a la parròquia i li desitjava un bon 
treball a la parròquia, igual que 
havien realitzat els seus 
predecessors, en unes instal·lacions 
renovades al servei dels planers i 
planeres. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
demanar una subvenció a la 
convocatòria 2009-2010, referent 

a les subvencions per al 
subministrament d’energia elèctrica 
en el Pla d’electrificació rural de 
Catalunya/Pla per a la completa 
extensió de la gasificació de Catalunya. 
El mes de desembre passat, va arribar 
la resolució d’atorgament per portar la 
llum a la deixalleria municipal. 

Paral·lelament, l’Ajuntament, en 
previsió, ja havia preparat l’extensió 
per dotar de llum al cementiri 
municipal. Amb un pressupost total de 
l’obra de portada de la llum de 13.473 
euros, segons el pressupost de la 
companyia subministradora FECSA, la 
seva execució està prevista per a 
aquest any 2010.
Jordi Boronat es mostrava satisfet per 
la resolució positiva de la subvenció de 

la Generalitat de Catalunya, alhora 
que expressava la seva felicitat per 
poder satisfer una vella reivindicació 
planera de poder tenir llum al sector 
rural del cementiri, cosa que 
subsidiàriament es podrà satisfer 
també la portada de l’enllumenat a la 
mateixa deixalleria municipal, 
recentment oberta. 

Inauguració del nou centre parroquial

Aquest 2010 el cementiri
i la deixalleria podrien tenir llum

Obres de millora al cementiri

Coincidint amb la festivitat de 
Tots Sants, l’Ajuntament va 
voler donar una empenta al 

cementiri municipal, planificant 
diverses accions que milloraran, sens 
dubte, la imatge de la pròpia 
infraestructura on es troben bona part 
dels nostres avantpassats.
A la neteja i regeneració de vegetació 
inicial, es van unir treballs de neteja i 
sanejament de parets i pintura dels 
sostres dels grups de nínxols així com 
l’arranjament dels nínxols propietat de 
l’Ajuntament. 
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Pla de protecció civil de Santa Bàrbara

L’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
aprovar, al desembre de 2009, el 
Pla de Protecció Civil Municipal. 

El document té com a objectiu analitzar 
i avaluar els riscos del municipi i 
preveure l’organització municipal 
davant les diverses situacions 
d’emergència o sinistralitat que puguin 
succeir, com per exemple la barrancada 
de l’any 2000 que va ocasionar greus 
danys a la població o els forts vents de 
l’any 1999.
El Pla consta d’un document bàsic on 
es detallen les dades generals del 
municipi, que s’acompanya d’un 
manual d’actuació, un catàleg de 
mitjans i recursos, un directori telefònic 
i, també, d’un programa d’implantació 
i manteniment i d’una cartografia 
especialitzada del terme municipal i el 
propi municipi. El Pla de protecció civil 
és un pas més per dotar Santa Bàrbara 
dels instruments necessaris per 
afrontar situacions d’emergència.
A banda d’analitzar els nivells de risc i 
vulnerabilitat, el Pla Bàsic de Protecció 

Civil inclou un manual d’actuació en 
cas d’alerta o d’emergència.
El manual defineix les tasques i 
funcions de diferents agents implicats. 
El màxim responsable municipal de 
l’emergència és l’Alcalde, que compta 
amb l’assistència de diversos 
responsables municipals encarregats 
de les diverses gestions de l’emergència, 
com per exemple el Grup Local Logístic 
i d’Acollida.

Jordi Boronat agraeix la subvenció de la 
Generalitat de Catalunya per la 
redacció del pla, alhora que felicita a 
l’enginyeria ampostina redactora del 
projecte pel bon treball documental, 
que suposa per a Santa Bàrbara 
l’organització municipal en cas 
d’emergència. 

Governació i Urbanisme

A les comarques de l’Ebre, els 
bous, siguin de la modalitat que 
siguin, no només aporten 

diversió com a element insubstituïble 
en més de 40 festes organitzades per 
24 municipis, sinó que sovint també 
comporten denúncies administratives 
de les protectores d’animals contra els 
Ajuntaments. 
Enguany li va tocar a l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, la qual cosa va provocar 
la denúncia contundent tant de la 
comissió de bous com del propi 
Ajuntament, en contra de les falsedats 
que conté el text de dita denúncia. 
Aquesta denúncia per part de 
l’associació antitaurina arribava a la 
Delegació del Govern de la Generalitat 
cinc mesos després de la celebració de 
les Festes Majors i, curiosament, 
coincidint amb la constitució oficial de 
l’agrupació de penyes a les Terres de 
l’Ebre en el marc de la fira de l’oli.
La reacció per part del consistori no es 

va fer esperar i el mes de desembre, a 
l’últim ple de l’any, l’Ajuntament 
aprovava una moció, a instàncies de la 
comissió, defensant la nostra festa i 
realitzant una declaració pública de la 
intenció de l’Ajuntament a seguir fent 
bous, de la modalitat que sigui, en el 
marc de la festa major.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, 
i Judit Lleixà, regidora de Festes, 
expressaven públicament el seu suport 
a la festa amb bous, alhora que 
demanaven al Parlament de Catalunya, 
coincidint amb la discussió de la ILP 
sobre la prohibició de corridas, i a tots 
els grups polítics, la lluita per “blindar” 
definitivament els tradicionals bous a 
les Terres de l’Ebre i acabar amb la 
inseguretat administrativa amb que 
ens trobem molts Ajuntaments i 
comissions de bous alhora d’organitzar 
un dels actes amb més assistència a 
Santa Bàrbara en el marc de les Festes 
Majors: els correbous. 

Santa Bàrbara amb els bous
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El passat mes d’octubre, va obrir 
les seves portes la deixalleria 
municipal als terrenys annexos 

al cementiri. El Consell Comarcal del 
Montsià, després de rebre la subvenció 
per a la instal·lació dels contenidors i 
adjudicar la gestió de la mateixa al 
grup Acciona, va començar la seva 
activitat amb uns horaris flexibles que 
permeten, als planers, dipositar tota 
classe d’estris, cartrons i tota mena de 
deixalleries voluminoses durant vint 
hores setmanals.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va decidir mantenir el servei 

de recollida a domicili de deixalles 
voluminoses amb el mateix sistema 
que es feia servir els últims temps, pels 
bons fruïts que havia donat, realitzant 
un esforç econòmic important per 
seguir donant aquest servei a les llars 
planeres.
Jordi Roé, regidor de Medi Ambient, ho 
valorava positivament, alhora que 
demana als planers la utilització 
d’aquesta nova infraestructura per tal 
d’anar eliminant progressivament 
l’abandonament pel casc urbà i el 
terme municipal de deixalles 
voluminoses. 

El dissabte 21 de novembre, dintre 
del marc de la fira de l’oli novell, 
els cítrics i comerç local i, a la 

carpa de l’escenari, tenia lloc la segona 
jornada tècnica de poda de l’olivera. En 
aquesta edició de la fira, es va 
programar aquesta jornada per petició 
de molts productors d’oli degut a què 
l’any anterior alguns van assistir a la 
jornada i volien veure com havien 
reaccionat les oliveres podades amb 
aquest sistema i també perquè d’altres 
no havien pogut assistir-hi. A més, cal 
tenir en compte que una de les 
despeses més importants que hi ha en 
el cultiu de l’olivera, en aquests 
moments, és la poda i en aquest 

sistema es redueixen molt, ja que 
parlem d’uns costos de poda que 
varien entre 0’50 i 1 € per olivera, 
resultant més econòmic que en el 
sistema tradicional que varien entre 
els 5 i els 20 € per olivera.

La jornada va constar de dues parts:
Una part teòrica, que anava a càrrec de 
Lluís Chavarria, del Reguers (Baix Ebre), 
enginyer tècnic agrícola i professor de 
la Escola de Capacitació Agrària 
d’Amposta. Ell ens comentava els tipus 
de poda, el que es pot fer i el que no 
s’ha de fer. 
L’altra part, la pràctica, que anava a 
càrrec de Josep Ramon Mateu, pagès de 

Bellaguarda (les Garrigues), es va 
tornar a realitzar a les mateixes 
oliveres de l’any anterior, per veure la 
reacció que havien tingut, alhora que 
s’aprofitava per explicar la tècnica de 
poda a la gent que l’any anterior no 
havia assistit i com fer-ho per a l’any 
següent. Un altre cop va aixecar gran 
expectació entre els assistents, ja que 
uns ho veien com una solució i d’altres 
com una cosa impossible d’obtenir 
bons resultats.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, 
comentava, molt satisfet, que la 
jornada havia tingut un gran 
seguiment, ja que a la part teòrica hi 
van haver sobre uns 40 assistents i a la 

Agricultura i Medi Ambient

La deixalleria, finalment en marxa

Èxit a la segona jornada tècnica
de poda de l’olivera

Poda de l’arbrat del casc urbà

Coincidint amb l’arribada de les 
baixes temperatures, es va 
realitzar, a Santa Bàrbara, la 

poda dels arbres que es troben al casc 
urbà de Santa Bàrbara.
La poda de l’arbrat de Santa Bàrbara, 
executada per una empresa planera i 
la col·laboració de la brigada municipal, 
va perseguir, essencialment, la reducció 
del pressupost que havia costat 
tradicionalment aquesta poda.

Entre les espècies que més destaquen, 
per la seva quantitat, hi podem trobar 
els 500 plataners (platanus hispanica de 
la família de les caducifòlies), les 152 
moreres (Morus alba de la família de les 
moraceaes) originàries de l’Àsia 
Occidental o 107 mèlies (melia 
azendarach) de la família de les 
meliàcies originària de l’Índia. 
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Agricultura i Medi Ambient

Dintre del marc incomparable de 
la fira de l’oli, la tarda del 
dissabte 21 de novembre, tenia 

lloc una xerrada informativa sobre les 
successions i transmissions 
patrimonials al sector agrari. Aquesta 
xerrada estava organitzada pel sindicat 
agrari JARC (Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya). La xerrada va 
tenir força seguiment ja que hi havia 
uns 20 assistents.
La xerrada va començar amb Joan 
Biosca, president del JARC Tarragona, 
explicant les inquietuds que hi ha 
dintre del sector i les accions que 
realitza el sindicat tant en aquest tema 
com en altres que afecten als 
agricultors.
La part més complexa de la xerrada va 
anar a càrrec de l’advocat Sr. Carles 
Cases, ja que va comentar tot 
l’entramat que hi ha en aquests temes 
i els diferents punts dels quals disposa 
la llei del Codi Civil. La xerrada va ser 
molt dinàmica, ja que les explicacions 
no eren gens feixugues per als 
assistents. Un cop va acabar aquesta 

part, es va donar torn obert de paraules 
a tots els assistents que tenien algun 
dubte. 
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, 
comentava que la xerrada va tenir 
molt d’èxit, ja que no confiaven tenir 
tants assistents. Per altra banda, 
comentava que l’advocat, el Carles 
Cases, va realitzar una magnífica 
explicació de l’estat actual de les 
successions i transmissions 
patrimonials, al mateix temps, els 
assistents comentaven que aquesta 

xerrada se’ls havia fet curta i que el 
proper any esperaven veure realitzat 
algun canvi sobre aquest impost, ja 
que, actualment, s’està comentant que 
hi pot haver algun canvi. Finalment, 
donava les gràcies a Joan Biosca, 
president del sindicat de JARC 
Tarragona, per l’esforç al realitzar una 
xerrada a la fira i per la magnífica 
organització de la mateixa i també 
felicitava a l’advocat, Carles Cases, per 
la forma tan entenedora que va 
realitzar la xerrada. 

Xerrada informativa: successions i transmissions 
patrimonials al sector agrari

part pràctica sobre uns 80. Tanmateix, 
comentava que no solament hi havien 
agricultors de la població, sinó que 
també de poblacions veïnes i 
comarques, tenint una representació 
de pagesos de les 4 comarques de l’Ebre 
i, aquest any, havien assistit a la 
jornada 3 pagesos de la Fresneda 
(Matarranya, Aragó). Finalment, 
ressaltava que, en finalitzar la jornada, 
molts assistents van demanar que es 
continués amb aquesta jornada a la 
propera fira, cosa que fa pensar que la 
jornada tècnica que es realitza a la fira, 
cada any es consolida més i ja és un 
referent a nivell de les Terres de  
l’Ebre. 
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El torneig Terres de l’Ebre
de Padel 2009 arriba
a Santa Bàrbara

Del 9 al 14 de novembre es 
va celebrar el Grand Slam 
Terres de l’Ebre de Padel a 

les instal·lacions municipals. Les 
noves i flamants instal·lacions a 
Santa Bàrbara, situades al 
complex poliesportiu, van veure 
jugar els millors jugadors de padel 
del nostre territori. 
Aquest torneig, a part del torneig 
organitzat pel Club esportiu de 
tennis La Plana, de caràcter local, 
era la presentació pública exterior 
de dites instal·lacions i formava 
part del pla de dinamització de 

l’esport local i comarcal emprés 
des del consistori planer quan es 
va adjudicar la gestió d’aquestes 
pistes.
Alfred Blanch, regidor d’Esports 
de l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra, es mostrava satisfet per l’orga-
nització d’aquest torneig, així 
com també del torneig local. El re-
gidor valorava com a molt positi-
va l’acceptació i participació dels 
planers i les planeres d’aquest 
nou impuls i canvi a les instal-
lacions esportives encara pen-
dents d’inaugurar oficialment. 



Modificació del reglament del mèrit planer

L’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
les entitats municipals feia 
temps que s’estaven plantejant 

la possibilitat de modificar el reglament 
de la concessió del reconeixement al 
mèrit planer, i per això, a les darreres 
reunions de l’àrea de cultura es va 
parlar del canvi necessari que havia de 
sofrir aquest reglament. 
En veure que els assistents a les reuni-
ons també trobaven oportú aquest 
canvi, l‘Ajuntament de Santa Bàrbara 
va revisar aquells articles dels quals hi 
havia discussió i un cop redefinits, el 
Ple de la Corporació de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, en data 2 de desem-
bre de 2009 va aprovar el nou regla-
ment d’aquest reconeixement.
Concretament, s’han modificat els arti-
cles 5, 9 i 11. Els canvis en aquests arti-
cles fan referència a la periodicitat, 
que ara es concedirà aquest reconeixe-
ment cada tres anys i que, per tant, el 
proper serà el 2011. El sistema de pro-
postes de candidats continuarà sent el 
mateix en què les entitats presentaran 
els seus candidats, però, a més a més, 
s’han afegit les propostes de la resta de 
gent que no forma part de cap entitat. 
Les persones que vulguin fer propostes 
sobre algun candidat ho podran fer a 
través de la Plana Ràdio, la Biblioteca 
José Escudé i Santa Bàrbara Activa. 
Aleshores, el representant de l’emisso-
ra municipal La Plana Ràdio, haurà de 

proposar, obligatòriament, com a can-
didat, a la persona o entitat que hagi 
resultat guanyador/a a la votació feta a 
l’emissora municipal, a través de les 
trucades rebudes, el representant de la 
Biblioteca Municipal, haurà de propo-
sar, obligatòriament, com a candidat, a 
la persona o entitat que hagi resultat 
guanyador/a a la votació feta a la bibli-
oteca, a través d’una bústia de suggeri-
ments, i el representant de Santa Bàr-
bara Activa, haurà de proposar, obliga-
tòriament, com a candidat, a la perso-
na o entitat que hagi resultat 
guanyador/a a la votació feta, a través 
de la web santabarbara.cat.
Finalment, també han hagut canvis en 
el sistema de votació, ja que ara aquest 

sistema consistirà en què cada mem-
bre del jurat, en dret a vot, donarà un 
vot al candidat que consideri mereixe-
dor del guardó. Si després d’aquesta 
votació un candidat rep la majoria ab-
soluta, serà el guanyador/a, però si cap 
candidat rep la majoria absoluta es 
procedirà a una segona votació amb els 
dos candidats que hagin obtingut més 
vots i tots els membres del jurat, en 
dret a vot, donaran, obligatòriament, 
un vot a un dels dos candidats que han 
obtingut més vots a la primera votació. 
El regidor de cultura, Alfred Blanch, 
considerava oportú aquest canvi de re-
glament, ja que feia anys que s’estava 
demanant per part de les entitats mu-
nicipals. 

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

La beca IES d’aquest curs se l’endú un planer
El dissabte, dia 14 de novembre, a 

les onze del matí i al saló de 
plens de l’ajuntament de Mas de 

Barberans, es va fer entrega de la Beca 
IES “Les Planes”. 
Aquesta distinció sempre es lliura al 
millor estudiant del darrer curs de Bat-
xillerat de l’IES “Les Planes” de Santa 
Bàrbara, per part dels 6 Ajuntaments 
que aporten estudiants al mateix cen-
tre i consistent en 600 euros. Aquesta 
aportació econòmica és donada pels 
Ajuntaments proporcionalment al 
nombre d’alumnes que cada poble té 
matriculats a l’institut; i l’entrega del 

premi es fa itinerant, o sigui, cada curs 
a un poble diferent.
El guardonat enguany, però correspo-
nent al curs 2008/2009, com a millor 
alumne de Batxillerat, ha estat l’alum-
ne planer, Joan Marc Rodríguez Bernuz, 
qui va aconseguir una qualificació de 
Matrícula d’Honor per part del centre.
El noi, acompanyat pels seus pares, es 
mostrava molt satisfet i agraït pel pre-
mi i disposat a seguir pel mateix camí 
en els estudis d’enginyeria.
L’alcalde de Santa Bàrbara i el regidor 
d’Educació, presents a l’acte, encorat-
javen l’alumne guanyador a seguir tre-

ballant per la bona línia agafada a 
l’institut “Les Planes” i a no perdre la 
il·lusió per seguir aprenent. 
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Santa Bàrbara inaugura el seu gimnàs municipal

Aprofitant el cap de setmana 
llarg propiciat per la festivitat 
de Santa Bàrbara, el dissabte 5 

de desembre es va fer l’acte inaugural 
del nou gimnàs municipal. Un acte 
inaugural singular, espectacular i 
distret per a tota la família. Va 
començar amb els parlaments 
protocol·laris per passar seguidament 
a diverses demostracions de les 
activitats dirigides del mateix gimnàs, 
l’actuació de l’acadèmia de ball 
“Locura”, l’exhibició d’alguns grups del 
club de twirling, i per tancar l’acte, el 
concert de música ofert per la banda 
de Vinalesa i la Unió Musical Jaume 
Balmes de Santa Bàrbara.
També es va fer el descobriment d’una 
placa commemorativa del dia i una 
visita per totes les noves dependències.
El nostre poble, tradicionalment, 
sempre ha tingut bones instal·lacions 
esportives, però en aquest darrer any 
2009 han sofert una gran 
reestructuració i ampliació. 
Una d’aquestes fites en el terreny 
esportiu ha estat la construcció d’un 

nou espai per ubicar-hi el gimnàs 
municipal. Però no només s’ha fet la 
construcció, sinó que a més s’ha dotat, 
a través d’un concurs públic, d’una 
empresa gestora i dinamitzadora 
(Hymnos Sport) que és l’encarregada 
de donar-li vida a tota la instal·lació del 
pavelló municipal, ja que des de l’equip 
de govern actual sempre s’ha cregut en 
aquest sistema de gestió 
professionalitzada.
Aquest gimnàs municipal, en el poc 
temps que porta treballant, ja s’està 
situant entre els millors i més 
renombrats gimnasos de les Terres de 
l’Ebre, amb més de 10 professionals 
treballant i oferint tot un ample ventall 
de possibilitats diferents i per a totes 
les edats i estats físics: activitats 
dirigides, musculació, rehabilitació, 
acupuntura, gimnàstica infantil, 
defensa personal, fisioteràpia, sauna, 
jacuzzi, dietista, assessorament 
personalitzat…
El responsable de la regidoria d’Esports, 
Alfred Blanch, i el responsable de 
l’empresa gestora, Antoni Garrido, en 

feien una primera valoració molt 
positiva i es mostraven esperançats de 
què el gimnàs fos una cosa que anés 
adquirint cada dia més adeptes i 
destacaven aquesta bona acceptació 
que havien tingut en els seus gairebé 
dos primers mesos de funcionament.
Tanmateix, l’alcalde, Jordi Boronat, en 
el seu parlament, expressava la seva 
voluntat per seguir treballant per 
l’esport, ja que al cap i a la fi, és una 
peça més per poder aconseguir una 
millor qualitat de vida al nostre  
poble. 

El club de lectura de Santa Bàrbara
comença a caminar

El dilluns dia 9 de novembre, a la 
Biblioteca José Escudé de Santa 
Bàrbara, va tenir lloc l’acte 

inaugural del Centre de Lectura Planer. 
Aquest centre de lectura té per objectiu 
promoure la lectura i fer gaudir de la 
mateixa a totes aquelles persones 
interessades en formar-ne part.
L’acte d’inici va comptar amb la 
presència de l’escriptor Jesús M. Tibau, 
que va ser l’encarregat d’apadrinar el 
Club planer, així com també hi van 
assistir el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred 
Blanch i el Daniel Gil, que serà la 
persona encarregada de la coordinació 
i direcció del club de lectura, a més 
d’una quinzena de persones 
interessades en formar part d’aquest 
nou club planer.
Com gairebé tots els clubs de lectura, 
el club planer vol fer, inicialment, 

trobades per comentar lectures 
diverses de temàtiques variades, amb 
una periodicitat aproximada d’un mes. 
El llibre triat per a la primera lectura va 
estar El Vertigen del Trapezista, de 
Jesús Tibau, 
Aprofitant el primer acte inaugural del 
Club de Lectura i comptant amb la 
presència del Jesús Tibau, també es va 

presentar el nou llibre del mateix 
autor: Una sortida digna. 
Tots els assistents, en acabar l’acte, es 
van poder endur el primer text 
seleccionat per llegir i comentar a la 
propera sessió del club de lectura, en 
préstec, i se’n mostraven molt satisfets 
i animats. 
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Clausura de la III jornada de desenvolupament rural

El divendres 16 d’octubre va 
finalitzar la III Jornada de 
desenvolupament rural de Santa 

Bàrbara, dedicada, aquest any, a les 
noves possibilitats laborals en el medi 
rural. La jornada, que es va iniciar amb 
el taller pràctic de recerca de feina, va 
concloure amb una xerrada realitzada 
per membres del Departament de 
Treball a les Terres de l’Ebre, 
concretament, pel seu director José A. 
Martín i els tècnics Lluís Aixalà i 
Carmen Santos, qui varen realitzar 
una ponència dedicada, principalment, 
a les possibilitats d’ajuts i finançament 
per a treballadors/es autònoms/es que 
vulguin iniciar una nova activitat 
empresarial.

Paral·lelament, es va presentar 
l’informe de resultats 2007-2009 del 
Punt d’orientació i assessorament per 
emprenedors/es de Santa Bàrbara, 
presentat per l’AODL del Montsià 
interior, així com es va remarcar el nou 
servei d’Inicia, per la creació 
d’empreses, xarxa de la qual Santa 
Bàrbara hi forma part. Cal esmentar 
que el nostre municipi és el municipi 
de menor rang que ha entrat a formar-
hi part de les Terres de l’Ebre i gran 
part de la província de Tarragona, una 
mostra de la voluntat de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara al donar el màxim 
suport a l’emprenedoria en moments 
de major incertesa econòmica.
Finalment, es va inaugurar Santa 

Bàrbara Activa, un espai destinat, per 
una banda, a tota l’emprenedoria que 
necessiti la cessió d’equips i espais, 
així com assessorament empresarial i 
TIC, i, per l’altra banda, un espai per les 
entitats socials, culturals i esportives 
locals que vulguin fer-ne ús. 

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

Sessió divulgativa al 
taller de empleo III
de la MdTS

El dijous 12 de novembre, i d’acord amb les activitats 
previstes en el Taller de Empleo III de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia, es va realitzar una sessió 

divulgativa dels diferents serveis que ofereix actualment 
la regidoria de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies. 
Primerament, l’AODL va realitzar una sessió on s’informava 
a les alumnes del taller de les possibilitats en matèria 
d’ajuts i finançament a què es poden atendre en cas de 
voler crear una empresa de cara al futur, a banda de 
l’assessorament que poden rebre a l’hora de realitzar el 
seu pla d’empresa o altres aspectes en matèria de foment 
de l’emprenedoria. 
A continuació, la dinamitzadora de l’Infocentre va 
continuar la sessió amb una explicació dels serveis oferts 
per part del punt TIC del nostre poble, dels cursos 
formatius, la possibilitat de connexió i l’assessorament en 
TIC. 



El punt de Santa Bàrbara, seu de formació de les 
Terres de l’Ebre del programa ENDE

Mostra itinerant de la mancomunitat
de la Taula del Sénia

El Punt TIC de Santa Bàrbara, 
l’Infocentre, és la seu de formació 
de les Terres de l’Ebre del 

programa ENDE. La formació va 
començar el dissabte 14 de novembre i 
va durar tres dissabtes més i de manera 
simultània a tot Catalunya.
L’Institut Català de les Dones (ICD), 
adscrit al Departament d’Acció Social 
i Ciutadania, va obrir una convocatòria 
de subvencions adreçada a les entitats 
de dones de Catalunya.
A través d’aquesta convocatòria, més 
de 150 entitats de dones van estar 
beneficiàries en l’adjudicació d’equips 
informàtics complets (ordinador 
portàtil, programari i una impressora en 
color multifunció) i formació específica 
sobre la utilització de les tecnologies de 
la informació i comunicació (TIC).
La iniciativa formava part d’un 
programa específic de foment d’ús 
d’eines i d’aplicacions en les TIC, tant en 
el processos interns de les associacions 
com en la pràctica de les associades, per 
fomentar la seva inclusió digital.
Aquest programa, anomenat Ende, 
parteix del fet que el coneixement 
i la utilització eficient de les TIC 
facilita l’increment de l’activitat de 

les associacions i la inclusió digital/
social de les associades, fet que millora 
la incidència social de l’associació i 
la competitivitat de les dones que hi 
participen.
El Pla d’acció i desenvolupament de les 
polítiques de dones a Catalunya preveu 
estratègies, entre les quals es troba 
aquesta iniciativa, per aconseguir que 
les dones de Catalunya tinguin accés 
als coneixements que suposin una 
millora de les seves condicions de vida 
(sanitària, social, cultural, econòmica 
i científica). Les tecnologies de la 
informació i la comunicació són una 
eina imprescindible per tal d’accedir 
a aquests coneixements, sobretot en 
aquells indrets que queden més aïllats 
geogràficament, com ara determinades 
zones rurals.
El programa ENDE té com a objectius 

principals:
· Impulsar la participació activa 
de les entitats de dones en espais 
virtuals, propis o aliens, mitjançant la 
utilització de programari lliure. 
· Crear xarxes associatives dels grups 
i entitats de dones en el territori. 
· Dinamitzar el moviment associatiu 
de dones i els seus vincles amb 

les diferents administracions, i 
materialitzar així la participació 
activa de les dones. 
· Impulsar la coordinació de les xarxes 
de dones des del Consell Nacional de 
Dones (òrgan consultiu de l’ICD que 
aplega representants de 318 entitats 
de dones) i aconseguir l’establiment 
d’una xarxa de xarxes. 

La formació en les TIC és impartida 
per la Secretaria de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació, del 
Departament de Governació i 
Administracions Públiques, a persones 
designades per cadascuna de les 
entitats beneficiàries (una o dues 
persones per entitat) amb la finalitat 
que facin extensiva aquesta formació a 
la resta de dones de l’entitat. 

El dijous dia 17 de novembre es va 
inaugurar la mostra itinerant de 
la Taula del Sénia. Aquesta mostra 

estava organitzada en tres parts del 
territori comú de la Mancomunitat: 
Maestrat, Matarranya i Montsià. 
L’exposició que es va portar al nostre 
poble incloïa tots els pobles de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia del 
territori català, on a banda de Santa 
Bàrbara hi formen part Alcanar, 
Freginals, la Galera, Godall, Mas de 
Barberans, Sant Carles de la Ràpita, la 
Sénia i Ulldecona.
Es tractava d’una exposició que 
mostrava imatges relacionades amb 

els municipis catalans inclosos a la 
Mancomunitat, amb fotografies d’alguns 
dels punts d’interès més rellevants de 
cadascuna de les poblacions. D’altra 
banda, aquesta mostra és una de les 
conclusions que es van portar a terme 
amb el reportatge fotogràfic que va 
iniciar la Mancomunitat conjuntament 
amb el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya.
La mostra va estar exposada fins el dia 
28 de novembre i es va poder visitar de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 
17 a 19 hores, al Centre Cultural. 

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica
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La gastronomia planera, una aposta de futur
Santa Bàrbara, tradicionalment, ha 

tingut entre d’altres virtuts una 
bona gastronomia, amb el 

denominador comú d’una cuina basada 
amb un eix vertebrador que és l’oli. 
Amb la celebració de les XII jornades 
gastronòmiques, s’arriba a un punt 
d’una bona salut d’un sector que al 
municipi suposa un motor més 
econòmic important malgrat la 
conjectura econòmica actual.
Això però no és fruit de la casualitat, 
l’aposta per la qualitat, la innovació i 
l’adaptació a un mercat de bona cuina 
emergent, ens ha situat al capdavant de 
la bona cuina a les Terres de l‘Ebre.
El restaurant Venta de la Punta era 
invitat a la presentació de plats 
basats en l’arròs a l’actual edició 
d’Ebregourmet a Deltebre. Esmorzars de 

forquilla a les Terres de l’Ebre el llibre 
d’Ignasi Revés inclourà un esmorzar 
de l’Hotel Restaurant Diego. El primer 
maridatge organitzat pel Restaurant 
Com Tu i els Cellers Tarroné de Batea va 
ser un èxit i el dia següent assitia Miqui 
Puig a dinar al mateix restaurant.
Paral·lelament, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, a través d’iniciatives 
com Cuina per a singles on participen 
Gerard Cid del Restaurant La Creu 
del Coll i Dani Jove del restaurant 
Com Tu o la recuperació de receptes 
tradicionals de la cuina planera a 
través del testimoniatge de diverses 
persones del municipi, configuren tota 
una sèrie d’iniciatives que consoliden 
i promocionen amb una oferta variada 
una cuina planera amb extensió al 
territori. 

Visita del taller d’ocupació 
“Tierra de encuentros”
El dijous 26 de novembre, les alumnes del taller 

d’ocupació “Tierra de encuentros” que estan realitzant 
el curs al recinte Santa Bàrbara Activa del Centre 

Cultural, van realitzar una visita guiada per alguns actius 
del nostre poble. L’objectiu principal d’aquesta sortida era 
familiaritzar les alumnes amb l’entorn de treball, així com 
conèixer una part important de la història, cultura i 
economia de Santa Bàrbara. A més, és formació 
complementària al curs que estan realitzant.
La sortida s’inicià amb una visita a la cooperativa Montebre 
S.C.C.L. per veure el procés de producció d’oli d’oliva i la 
importància de la cultura oleícola al nostre municipi. Va 
seguir amb la visita a l’àrea interpretativa del Molí de Vallès, 
on se’ls va explicar l’origen de Santa Bàrbara, la importància 
de les masades en la colonització del territori de la plana 
i la necessitat de conservació del patrimoni històric més 
important del nostre poble. La visita va acabar a la Col·lecció 
d’Història Natural “Josep Antoni Valls”, on van poder visualitzar 
la important col·lecció paleontològica i mineralògica que hi 
conté.
Tal com s’ha 
realitzat en altres 
tallers d’ocupació, la 
necessitat de conèixer 
el territori és bàsic 
per a la formació i 
per a la dotació de 
coneixements extra per 
completar amb èxit el 
taller. 
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El 2010 serà l’any digital planer
Després de passar el 2009 en que 

s’ha posat èmfasi en deixar unes 
instal·lacions esportives 

municipals de primer nivell, la qual 
cosa ha permès posar al front de la seva 
gestió professionals d’aquest àmbit que 
han multiplicat l’aprofitament que fem 
els planers d’aquestes infraestructures 
a més a més d’estalviar a l’Ajuntament 
la despesa d’aigua, llum, gas i sous que 
comporta el seu manteniment, el 2010 
serà el de la renovació de l’aspecte 
tecnològic de Santa Bàrbara.
La bona tasca que s’està desenvolupant 
des de fa temps a l’Infocentre i el 
convenciment dels diferents equips 
de govern que aquesta és una qüestió 
cabdal que a mitjà termini donarà 
una avantatja competitiva i una millor 
adaptació a la societat de la informació 
al planers (estudiants, adults, dones, 
gent gran, ...) que a través de cursos, 
jornades i altres activitats han millorat 
la seva formació ens permet pensar 
que estem a punt per fer un salt en els 
sistemes de transmissió de la informació 
i el coneixement que fins ara hem estat 
utilitzant des de l’Ajuntament.

Per cert, aquesta bona tasca acaba 
de tenir un nou reconeixement per 
part de la Generalitat que ha donat 
recentment a l’Infocentre l’autorització 
com un dels primers centres de 
Catalunya reconeguts per fer les 
proves d’acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i la 
comunicació. Aquesta acreditació és un 
mèrit a l’hora de buscar feina semblant 
als nivells de Català que es preveu que 
acabarà esdevenint un requisit per 
accedir a determinats llocs de treball 
de la mateixa manera que ho són els de 
llengua catalana. Els planers tindrem 
el privilegi de fer la formació i els 
exàmens al nostre poble a diferència 
dels ciutadans d’altres poblacions molt 
més grans del nostre entorn.
Mantenint el suport als mitjans 
tradicionals com la revista municipal 
Santa Bàrbara Magazín, la Plana 
Ràdio, la formació presencial en 
informàtica, català, etc. i fins i tot el 
sistema de veu pública és l’hora de 
millorar la pàgina web, d’impulsar la 
comunicació d’esdeveniments i actes 
a través de telefonia mòbil i altres 

mitjans emergents (facebook, twitter, 
etc.), de crear un butlletí d’informació 
difós a través de correu electrònic, 
i fins i tot d’explorar la possibilitat 
d’oferir formació en línia que serà 
accessible a través d’Internet o d’una 
xarxa sense fils local que l’Ajuntament 
impulsarà aquest any i a la que es 
podran connectar les llars planeres que 
estiguin interessades. Aquesta xarxa 
possiblement es connectarà a la vegada 
amb Tortosa (l’IES de l’Ebre hi oferirà 
també els seus serveis en xarxa) i altres 
poblacions de les Terres de l’Ebre. 

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

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

Pr use  mo t leconòmics

977 704 422
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Santa Bàrbara no pujarà els impostos el 2010 per segon 
any consecutiu

Aquest any 2010 serà un any de 
projectes molt importants per al 
poble de Santa Bàrbara. Hi ha 

obres i equipaments que els planers 
esperem des de fa temps i que es faran 
realitat aquest exercici.
Tot i les importants despeses que 
comportarà aquest fet per a la tresoreria 
de l’Ajuntament, l’equip de govern hem 
cregut que la situació que han d’afrontar 
moltes famílies de la nostra vila ens 
demanava, per segon any consecutiu, 
fer l’esforç de no fer una pujada general 
dels impostos municipals ni de les taxes 
i preus públics dels serveis que aquesta 
administració presta.
Així de la trentena d’ordenances que 
recullen la contraprestació econòmica 
que hem d’aportar els planers per al 
suport econòmic dels serveis locals 
només se’n pujaran dos. La de recollida 
d’escombraries s’ha d’actualitzar a 
causa dels forts increments en la gestió 
que ens aplica a tots els ajuntaments, 
any darrera any, el Consorci per a la 
Gestió dels Residus Municipals de la 
Comarca del Montsià. 
Aquí voldria fer un 
incís per recordar que 
si acabem perdent les 
bonificacions que tenim 
perquè estan pujant la 
quantitat d’impropis en 
les fraccions d’envasos, 
paper o vidre encara 
s’hauria de pujar més 
la taxa. Mirem de fer 
bé la recollida selectiva 
perquè ens interessa 
ambientalment i 
econòmica. Finalment, 
la de subministrament 
d’aigua també s’ha 
d’ajustar perquè 
actualment la taxa 
no cobreix, de llarg, la 
despesa que comporta 
a l’Ajuntament aquest 
servei.
Amb tot aquest context 
de crisi i disminució 
dels ingressos hem 

d’afrontar el 2010 amb optimisme 
i felicitar-nos perquè finalment es 
materialitzarà la construcció del nou 
Centre de dia llargament esperat, la 
rehabilitació de la masada de Martí 
com equipament cultural, turístic i 
d’agrobotiga, es farà arribar la llum a la 
deixalleria i al cementiri, s’executaran 
les obres de la 2a fase d’urbanització del 
passeig de la Generalitat i començaran 
els treballs per al trasllat de les oficines 
de l’Ajuntament per a seguidament 
començar la rehabilitació de l’edifici.
El pressupost 2010 mantindrà 
les partides que financen tots els 
serveis que l’Ajuntament ja gestiona 
actualment i que amb esforç s’ofereixen 
als planers tot i ser una localitat petita: 
el centre obert, el centre dia, la llar 
d’infants, l’escola de música, el centre 
cultural, la biblioteca, el telecentre, el 
punt d’informació juvenil, l’àrea de 
dinamització, la llar de jubilats, la plana 
radio, el gimnàs i el pavelló municipal, 
la piscina i el poliesportiu municipal, 
els parc i àrees de lleure i finalment els 

serveis administratius, d’assistència 
social, d’escola d’adults, etc. 
També seguirem impulsant i renovant 
les activitats socials i lúdiques, culturals, 
esportives i de promoció econòmica 
organitzades per l’Ajuntament: el parc 
infantil de Nadal, les jornades culturals, 
el reconeixement al mèrit planer, les 
jornades esportives, les festes majors 
i la resta de festes i celebracions que 
es fan al llarg de l’any i la fira de l’oli. 
Així mateix es mantindrà l’important 
suport econòmic i organitzatiu a les 
entitats esportives i culturals locals. 
Quant al suport a l’agricultura que 
seguirem defensant en tot el que estigui 
a les nostres mans es concretarà en 
les aportacions de l’Ajuntament a 
actuacions conjuntes amb el Consell 
Comarcal i la Mancomunitat de la Taula 
dels Sénia que permetran continuar 
l’arranjament de camins que venim 
fent de manera sostinguda des de fa 
temps. 

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

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

Pr use  mo t leconòmics
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La llar de jubilats ja té nou adjudicatari

Un dels punts de l’ordre del dia 
del ple ordinari del mes 
d’octubre de l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara fou l’adjudicació 
provisional de la gestió de la Llar de 
Jubilats Verge de Montserrat a l’empresa 
local El Caferet, C.B.

La mesa de contractació, formada per 
l’alcalde, que actuava com a president 
de la mateixa, la regidora de Serveis 
Socials i el cap de llista del grup del 
PSC, en representació dels grups de 
l’oposició, i comptant també amb 
la presència d’un representant de 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes, 
en reunió mantinguda el dia anterior, 
després d’haver-se exhaurit tots els 
terminis marcats, va encarregar-se de 
dur a terme la valoració de les dues 
propostes que es van presentar. 
Els punts que es van tenir en compte, 
segons el que marcava el plec de 
condicions del contracte de gestió, 
foren l’experiència del licitador/a, 
l’acceptació de prestar el servei de 
menjador, l’oferiment de millores en 

l’horari, les millores en les condicions 
del servei i el pla de neteja.
La proposta presentada per la 
comunitat de bens El Caferet, va obtenir 
puntuació en tots els punts avaluables 
del plec de condicions, aconseguint un 
total de 44 punts, enfront dels 19 que va 
aconseguir l’altra proposta presentada. 
Entre les coses més rellevants de 
la proposta presentada es poden 
enumerar les següents:
Un total de 28 anys d’experiència en el 
món de la restauració.
L’acceptació del servei de menjador, 
amb l’oferiment de servir esmorzars, 
dinars i sopars.
L’ampliació de l’horari mínim establert 
al plec de condicions.
Les millores del servei, com la 
instal·lació d’almenys un aparell d’aire 
condicionat, l’arranjament d’una de 
les portes d’accés, el canvi de part 
del mobiliari existent, la instal·lació 
d’una terrassa exterior, la instal·lació 
d’aparells de gimnàstica i manteniment 
per a gent gran a l’exterior i l’adquisició 

de nou equipament tant per a la cuina 
com per al servei de bar, entre moltes 
altres.
Presentació del pla de neteja i adopció 
de la responsabilitat de realitzar, 
almenys un cop a l’any, la desinfecció, 
desratització i desinsectació del local.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, afirmava sentir-se satisfeta 
tant amb la forma en què s’ha dut 
a terme tot el procés d’adjudicació 
d’aquest contracte, com amb la 
proposta presentada pels licitadors 
que, finalment, han aconseguit 
l’adjudicació, i aprofita per felicitar-los 
i animar-los en aquest nou projecte. 
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Comença el taller de empleo III de la MTdS,
amb seu a Santa Bàrbara

Novembre infantil 

La Mancomunitat de la Taula del 
Sénia va iniciar el tercer Taller 
d’Empleo d’ajuda a domicili, amb 

seu de formació a Santa Bàrbara 
aquesta edició, juntament amb Morella, 
Benicarló i Alcanar.
El Director General de l’INEM-SPEE, 
Javier Orduña Bolea, va aprovar 
una Resolució de subvenció a la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia 
per un import total de 519.700 € per al 
projecte Taller de Empleo “TIERRA DE 
ENCUENTROS III”.
Aquest projecte té una durada prevista 
de 12 mesos per a un total de 24 
alumnes-treballadors de la especialitat 

“Ajuda a domicili”. A més hi ha 4 
persones a la part de formació.
La subvenció es reparteix en 2 
conceptes:
Subvenció per a despeses de formació i 
funcionament:  184.320,00 €
Subvenció per a despeses salarials dels/
les alumnes:  335.380,00 €
El Projecte té un àmbit supraregional 
que avarca els 24 pobles que formen 
la Mancomunitat i, per tant, tant els 
alumnes com els professors han estat 
seleccionats entre els diferents pobles 
que la formen. Les seus del Taller són: 
Morella, Benicarló, Alcanar i Santa 
Bàrbara, però totes les pràctiques es 

realitzaran, atenent un calendari de 
necessitats, pels diferents i diversos 
pobles de la zona. 

El subgrup del Grup Joventut 
encarregat d’organitzar les 
activitats dirigides als infants de 0 

a 8 anys, durant el mes de novembre, 
van realitzar les activitats programades 
per aquest mes. 
La primera activitat que es va realitzar 
va ser una sessió de conta contes a la 
Biblioteca Municipal, el divendres dia 
6 de novembre. El títol del conte va 
ser Un pastís de xocolata. La monitora 
encarregada d’explicar-los el conte 
va ser Henar Aubeso. Posteriorment, 
els nens i nenes van poder realitzar 
un pastís de xocolata amb plastilina 
i material divers que se’ls va 
proporcionar.
La segona activitat va ser una sessió 
de manualitats realitzada a l’Edifici 
Municipal de Serveis Socials, el 
dissabte dia 14 durant el matí. Laia 
Gisbert i Sandra Cuadrad van ser les 
encarregades de dinamitzar l’activitat. 
Els nens i nenes van poder realitzar 
diferents coses; una figureta per al 
llapis amb plastilina i unes ulleres de 
pallasso; podien complementar-ho 
amb diferents dibuixos decorant-los al 
seu gust.
Finalment, el 21 i 22 de novembre, va 
organitzar dos tallers de manualitats 
en el marc de la XIII Fira de l’Oli Novell, 

dels cítrics i del comerç. El taller del 
dissabte 21 de novembre va tenir 
lloc a la carpa central a les 11h. La 
manualitat consistia en la realització 
d’un collage anomenat “l’Olivera”, on 
els xiquets i xiquetes podien elaborar-
lo amb diferents textures. Cal destacar 
que aquesta activitat va tenir molta 
participació per part dels visitants més 
petits. L’altra manualitat va tenir lloc 
el diumenge 22 de novembre a la carpa 
central a les 10h. Aquesta activitat, ja 
portada a terme l’any passat, i un any 
més amb un gran èxit de participació, 
va consistir en la confecció d’ungles 
de plegar olives, que es va adaptar als 
menors, fent-les amb plàstic enlloc de 

llauna. En acabar de confeccionar les 
ungles les podien decorar com més 
els agradava. Finalment, tots els que 
ho van voler, van poder participar a la 
demostració pràctica de plegar olives a 
la manera tradicional de la zona.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut, 
reconeix la importància d’anar 
organitzant activitats al llarg de l’any 
per a les diferents edats i destaca la 
participació, sobretot a la sessió de 
conta contes, fet que considera molt 
important perquè els infants, encara 
que sigui a petita escala, comencin a 
entrar contacte amb els llibres i tot el 
món que els envolta. 
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Finalitza el taller “gestió de l’estrès i relaxació

El dia 20 d’octubre, es va iniciar el 
taller que duia per nom la “Gestió 
de l’estrès i la relaxació” 

organitzat des de la regidoria de Serveis 
Socials i concretament dintre el 
projecte 2009 “Dona activa’t”, que es 
duu a terme des de l’àrea de la dona de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

El taller tenia com a objectiu principal 
proporcionar una major comprensió 
de les causes i els efectes associats a 
l’estrès. D’una banda, els mecanismes 
que intervenen en la resposta de l’estrès 
i, d’altra, com aquesta resposta afecta 
a la nostra salut i com petits canvis 
en els nostres hàbits diaris i tècniques 
de relaxació poden millorar la nostra 
qualitat de vida.

Aquest taller anava destinat a tota la 
població en general, on finalment hi va 
haver un total de 24 participants. 
Durant els dies 20 i 27 d’octubre i 3, 
10 i 17 de novembre de les 19.30 a les 
21.30 hores, i al Centre Cultural, les 
persones inscrites al curs van poder 
identificar aquestes situacions d’estrès 
i conèixer les seves causes i motius, per 
tal d’aprendre a superar-les i recuperar 
el benestar.
La regidora de Serveis Socials, Montse 
Rodríguez, se sentia molt satisfeta 
perquè essent la primera edició 
d’aquest taller va tenir molt bona 
acceptació per part de la població 
en general. Tenint en compte que va 
ser un taller diferent als que s’havien 

realitzat fins aleshores i analitzant les 
valoracions que les participants ens 
han fet, es preveu poder oferir noves 
edicions per a aquest any 2010. 
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IV mostra de cuina intercultural
Per quart any consecutiu, la regi-

doria de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara va orga-

nitzar la IV Mostra i degustació de Cui-
na Intercultural, a la qual hi participa-
ven els alumnes de les classes de for-
mació d’adults, juntament amb altres 
nouvinguts que viuen a la localitat.
Durant aquesta edició, es van realitzar i 
repartir 370 plats de degustació. A cada 
plat hi havia una mostra de 5 països 
diferents, d’aquesta manera s’oferien 
plats diversos i variats. Es va comptar 
amb la participació de 10 països i 15 
plats diferents. Les persones que van 
venir a la mostra, van poder degustar 
suculents plats: coca de massana de 
Catalunya, fritada quiteña de l’Equa-
dor, tinginys de Lituània, croissants de 
Marroc, creps de Moldàvia, dolços de 
llimona i taronja de la República Do-
minicana i croquetes de carn d’Ucaïna 
entre d’altres.
S’organitzava aquesta Mostra amb la 
intenció d’oferir i mostrar la cuina dels 

diferents països que conviuen a Santa 
Bàrbara. Al mateix temps que amb ini-
ciatives com aquesta es pretén que les 
persones nouvingudes puguin disposar 
d’un espai que els permeti apropar al-
guns dels seus elements de la seva cul-
tura a la població d’acollida, en aquest 
cas, als planers i les planeres.
Tant Judith Lleixà, regidora de Fires i 

directora de la Fira de l’Oli, com Mont-
se Rodríguez, regidora de Serveis Soci-
als, valoraven molt positivament l’èxit 
de participació de la mostra de cuina. I 
agraeixen la col·laboració tant dels cui-
ners i cuineres com de totes les perso-
nes implicades en la Mostra. 



Dia mundial per l’eliminació de
la violència contra la dona
La regidoria de Serveis Socials, 

dintre el projecte Dona activa’t 
2009 que s’inclou al Pla Local de 

Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de 
Gènere 2008-2011 i fent referència a 
l’eix de qualitat de vida i de sensibilit-
zació, el dia 25 de novembre, dia inter-
nacional contra la violència masclista, 
va dur a terme un seguit d’activitats 
per tal de sensibilitzar a la població de 
la problemàtica existent sobre la vio-
lència de gènere.
Des de l’àrea de la Dona, a les 12.30 ho-
res del dia 25 de novembre, es va llegir 

el manifest del 2009 fent referència a 
les 10 víctimes que durant aquest 2009 
hi ha hagut a Catalunya. Aquest mani-
fest es va llegir a través de l’emissora 
municipal de Santa Bàrbara.
Els xiquets i xiquetes del Centre Obert 
l’Oliveta, durant tot el curs 2009-2010, 
estan realitzant un taller de coeduca-
ció que també s’emmarca dintre el pro-
jecte Dona, Activa’t. El dia assenyalat, 
els infants es van unir al dia mundial 
per l’eliminació de la violència contra 
la dona amb la realització d’un mural 
amb diferents conceptes i imatges que 

van penjar a la façana de l’edifici de 
Serveis Socials. Amb això el que es vol 
és obtenir la coeducació com la base de 
la seva educació i promoure una educa-
ció que potenciï la igualtat real d’opor-
tunitats i l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe. 

Joventut, Serveis Socials i Salut

El dimecres 2 de desembre, 
finalitzava el curs de formació 
adreçat a les cuidadores i 

cuidadors no professionals de persones 
en situació de dependència. Aquestes 
jornades van estar organitzades a 
través de la regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament, concretament dintre 
el projecte Dona: activa’t! emmarcat al 
Pla Local de Polítiques d’Igualtat 
d’Oportunitats de Gènere 2008-2011.

L’objectiu principal era proporcionar 
a les persones cuidadores informals 
de persones dependents les tècniques 

i eines necessàries per poder dur a 
terme les seves funcions de manera 
més efectiva i gratificant, al igual que, 
incidir en la major satisfacció de les 
persones amb dependència de les que 
hi tenen cura.
Les temàtiques impartides han 
estat: Serveis Socials per persones en 
dependència i Llei de la dependència 
per Flora Fibla; el dol, una perspectiva 
com a cuidador/a i com a familiar per 
Sandra Matamoros; alimentació, cura 
i prevenció d’úlceres per Lluïsa Valls; 
higiene per Josefa Gesti i Nati Ponce; 

mobilitat, mobilitzacions i prevenir el 
mal d’esquena per Montse Arasa; i el 
Banc d’Ajudes Tècniques del PRODEP 
per Arantxa Dolz.
Tant les professionals com els i les 
participants valoraven positivament 
la realització del curs, ja que a més 
d’aprendre estratègies dintre el món 
del cuidador/a, s’ha creat un fort vincle 
afectiu entre els i les participants. A 
més, aquestes estan molt motivades en 
la realització d’altres possibles cursos 
sobre aquest àmbit. 

Finalitza el curs de cuidadores
i cuidadors familiars

Curs de cuina per a singles
Durant l’últim trimestre de l’any, per 
complementar el ventall de cursos 
que es realitzen a la localitat, es va 
organitzar un curs de cuina per a 
singles, sota el títol I tu, ja saps cuinar?
Era un curs dirigit a la gent jove, gent 
amb ganes d’iniciar-se al món de la 
cuina. Tan podia ser útil per a gent 
que està estudiant o treballant fora, 
compartint pis, etc; com per a qualsevol 
persona que volgués aprendre receptes 
fàcils i ràpides de realitzar.
El curs va tenir una durada de 6 

sessions de dos hores aproximadament 
i a cada sessió es van cuinar tres plats: 
un primer, un segon i unes postres. 
La dinamització va anar a càrrec de 
dos dels restauradors de la localitat, 
Dani Jove i Gerard Cid. Ells van ser els 
encarregats de cuinar els plats, explicar-
los i resoldre els dubtes que van sorgir 
als assistents.
El curs es va realitzar al local de les 
Dones Planeres, començant el 24 
d’octubre i finalitzant-se el 19 de 
desembre. 
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El dia 23 de desembre, els membres 
del Grup Joventut van assistir a 
una sessió de prevenció d’incendis 

i evacuació del parc infantil. Dins de la 
valoració de l’any passat del parc 
infantil, els monitors van demanar una 
formació d’aquest tema i, aquest any, 
després del muntatge del parc infantil, 
es va realitzar aquesta sessió.
L’empresa Nemea va ser l’encarregada 
d’impartir aquesta sessió, en la 
qual es van explicar tres qüestions 
importantíssimes com puguin ser: què 
fer en cas d’incendi, com evitar-lo i com 

poder protegir i evacuar a la gent que 
participa al parc. 
Els monitors i monitores van poder 
plantejar tots els dubtes que van creure 
necessaris per poder fer una bona 
actuació a l’hora d’apagar un incendi en 
el cas de produir-se’n i la importància 
d’evitar-los.
La Regidora de Joventut, Montse 
Rodríguez, agraeix la col·laboració de 
l’empresa Nemea al realitzar aquesta 
formació de manera gratuïta i la gran 
participació dels membres del Grup 
Joventut. 

El Grup Joventut realitza una sessió de prevenció 
d’incendis i evacuació

El bon temps que va fer del 27 al 31 
de desembre, va fer que el Parc 
Infantil i Juvenil de Nadal, que 

organitza el Grup Joventut de la 
regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, resultés tot un èxit.
Durant aquests dies, els més joves del 

nostre poble, van poder participar d’un 
ampli ventall de tallers i activitats di-
verses.
El Parc, va acollir un total de 19 tallers; 
internet, consoles, maquillatge, racó 
infantil, jocs de taula, mantes high 
school musical, programa thao, manu-

alitats per a petits, taller divers, manu-
alitats per a grans, racó del conte, racó 
de lectura, fem esport, tennis taula, 
jocs d’equip, inflables, futbolí i jocs so-
bredimensionats. Tots aquests tallers, 
junt a d’altres serveis com guarda-ro-
ba, informació o zona de menjar, van 
acollir una mitjana de 300 infants dia-
ris a les instal·lacions del pavelló mu-
nicipal.
També una de les activitats, que any 
rera any, es duu a terme, és el túnel del 
terror, que es va fer els dies 28, 29 i 30, 
al magatzem municipal, acollint una 
mitjana de 250 nens i nenes del nostre 
poble.
El dia 28, l’Herald dels Reis Mags, va 
recollir els encàrrecs de tots els nens 
i nenes de Santa Bàrbara que es van 
apropar per tal de fer arribar les seves 
cartes als Reis Mags d’Orient.
Montse Rodríguez, regidoria de joven-
tut, afirmava que, com sempre, s’havia 
de recordar que és gràcies als més de 
setanta monitors i monitores que s’ha 
pogut realitzar una nova edició del Parc 
de Nadal. Són ells els qui han fet pos-
sible que la regidoria de Joventut pugui 
organitzar activitats d’aquest tipus, i 
també gràcies a la resta de regidories 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 

Èxit de participació al Parc Infantil
i Juvenil de Nadal
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INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA

El dia 3 d’octubre es va iniciar el 
curs de formació bàsica organitzat 
pel Grup Joventut de l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara. El curs, que tenia 
com a objectiu principal fomentar la 
participació jove, anava destinat a tots 
els joves nascuts l’any 1993 i constava 
d’una part teòrico-pràctica de 20 hores 
de durada i una part pràctica de 24 
hores.
Durant els dies 3, 10, 17 i 24 d’octubre i 
de 9.30 a 14 hores, els 16 inscrits al curs 
van poder aprendre i conèixer diversos 
coneixements bàsics, recursos i tècni-
ques, a més d’afavorir el desenvolupa-
ment de la consciència de la tasca del 
premonitor/a, a través dels diferents 
continguts que es van tractar: fer de 
monitor, reflexions juvenils, dinàmi-
ques de grup, salut i primers auxilis, 
gimcanes, jocs i danses, cançons i con-
tes, expressió plàstica i preparar una 
sortida.
El curs de formació bàsica dóna conti-
nuïtat a l’educació en el món del lleure 

a aquells joves que volen participar de 
manera activa com a premonitors/es 
en algunes de les activitats (parc infan-
til, volta al terme, etc.) que organitza el 
Grup Joventut.
La regidora de Joventut, Montse 
Rodríguez, se sentia molt satisfeta 
perquè era la sisena edició d’aquest 

curs i cada any hi ha hagut més joves 
en moltes ganes de participar, cosa que 
assegura, per una banda, la continuïtat 
del grup i per una altra banda, 
afavoreix la motivació dels membres 
amb l’entrada de nous joves al grup 
i la possibilitat d’ampliar el ventall 
d’activitats. 

Finalitza el curs de formació bàsica

Joventut, Serveis Socials i Salut



Festes, Fires i Turisme

Gran èxit de la XIII Fira de
l’Oli Novell, els Cítrics i el Comerç
El diumenge 22 de novembre, va 

concloure la XIII Fira de l’Oli 
Novell, els Cítrics i el Comerç, 

una edició que es va caracteritzat per 
la inclusió d’innovacions a la fira, la 
realització de noves activitats i 
l’ampliació del recinte firal. Aquests 
canvis, segons la regidora de Fires i 
Festes, Judith Lleixà, “van suposar una 
millora substancial, tant per als 
expositors com per als visitants, i la 
valoració final va superar les previsions 
més optimistes”. 
Un dels aspectes més importants 
d’aquesta edició va estar el canvi 
d’ubicació dels pavellons firals, que 
van permetre una major i millor 
concentració i mobilitat, així com dotar 
de més espai als expositors exteriors. 
Aquest canvi va estar valorat molt 
positivament tant pels expositors com 
també pels visitants. 
El divendres 20 de novembre, es va 
obrir el recinte firal. La inauguració va 
anar a càrrec del senyor Alejandro 
Goñi i Febrer, president de PIMEC 
Comerç qui va destacar “l’esperit 
emprenedor de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara en mantenir i potenciar la fira 
com una eina estratègica de 
revalorització del comerç i el sector 
agrícola davant l’actual crisi econòmica 
global”. D’altra banda, l’alcalde de 
Santa Bàrbara, Jordi Boronat, va 
destacar el volum d’expositors que van 
participar en aquesta edició, tot i els 
temps d’incertesa que s’estan vivint 
actualment.
Durant els dies de fira, van destacar 
també les diferents activitats 
paral·leles que s’hi van realitzar. El 
dissabte, entre altres, es va celebrar un 
esmorzar popular de cuina de caça, la 
II jornada tècnica d’esporga d’olivera, 
l’elaboració artesanal de panoli, la IV 
mostra i degustació de cuina 
intercultural, la xerrada tècnica de 
successions i transmissions 
patrimonials al sector agrari, el concurs 
de pelar patates (gentilesa de la IGP 
Patates de Prades, producte convidat 
en aquesta edició) o el I festival taurí. 
Destacar aquest dia la presentació del 
primer oli d’oliveres mil·lenàries amb 

distintiu DOP de la cooperativa local 
Montebre, SCCL.
El diumenge 23 de novembre, també es 
va poder gaudir d’un gran ventall 
d’activitats, destacant-hi la marxa 
ciclista amb BTT, el taller infantil de 
fabricació d’ungles de plegar olives, 
demostracions pràctiques de 
preparació del terreny i recol·lecció 
tradicional d’olives, el concurs de 
llançament d’aixada, el circuit itinerant 
“El procés d’elaboració de l’oli i la seva 
evolució al llarg del temps”, el taller de 
cosmètica natural amb oli d’oliva o el 
concurs d’allioli.
Paral·lelament, durant tot el cap de 
setmana, es van organitzar diferents 
sortides amb els carros tradicionals 
pels carrers del municipi, amb visites a 
les masades històriques de Santa 
Bàrbara, les cooperatives de producció 
d’oli i la casa-museu del pagès “Àngel 
Fibla”. També durant aquest cap de 
setmana, els restaurants de la població 
van seguir amb les XII Jornades 
Gastronòmiques de la cuina de l’oli 
d’oliva, un referent de la gastronomia 
de les nostres terres durant el mes de 
novembre.
El resultat va estar una de les edicions 
amb més èxit de la Fira de l’Oli Novell, 
els Cítrics i el Comerç, amb 63 
expositors, 35.000 visitants i un volum 
de negoci global que, tot i l’actual 
situació econòmica, es va mantenir i, 
en alguns casos, fins i tot va augmentar. 
Aquest balanç, més que positiu, era un 
símptoma de bona salut de la fira i 
donava arguments sòlids per seguir 
treballant de cara al futur perquè la 
fira de Santa Bàrbara sigui un referent 
a les Terres de l’Ebre i a tot el territori 
català.  
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Concurs de pessebres
Els guanyadors al concurs de pessebres han estat:

1r premi: Gerard Martí Llorens
2n premi: Sarai Muria Martí
3r Premi: Ethan Fortuño Gombau
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MONTEBRE S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS
SOLDEBRE, SCCL

AGRÍCOLA SANT ROC, SCCL

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

Passeig de les Escoles, 71  Tel. 977 718 069 grusco@grusco.net
43570 SANTA BÀRBARA



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
• Dins el Marc de la Fira de l’Oli Novell de Santa Bàrbara, MONTEBRE SCCL 

va presentar el seu primer Oli, varietat Farga d’oliveres Mil·lenàries.

• De l’11 al 14 de desembre inclòs MONTEBRE SCCL va participar a la 
FiraALGUSTO de BILBAO. 

• AGRÍCOLA DEL CAMP ha realitzat un pagament a compte d’aquesta 
Campanya 2009/2010, el 24 de desembre. Olives entrades fins al 30 de 
novembre. 

• També ha realitzat una entrega a compte de les garrofes d’aquesta 
Campanya 2009/2010. Garrofes entrades fins al 30 de setembre.

• I També s’han liquidat les ametlles entrades aquesta Campanya 2009/2010.

• El DAAR-Agricultura pagarà a primers de GENER de 2010 la resta de 
l’ajuda de la PAC 2009.

• A partir de gener de 2010 es poden realitzar els traspassos de Drets per 
la PAC 2010.

• Situació de Mercats de l’Oli d’Oliva. Observatori de Preus. Gràfica 
Evolució. 

Amb la col·laboració del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya



La Cuina de La Plana 

Adrian.Arasa.Rodríguez
PAELLA DE SARSET

Preparació:

1.. Començarem.sofregint.molts.dels. ingredients..Cal. realitzar.
aquest. sofregit. amb. molta. paciència.. Primerament,.
sofregirem. les.gambes. i. els. crancs.agregant.el. conyac. i. els.
retirarem.

2.. A. continuació,. sofregirem. el. sarset. tallat. a. trossos.. Amb.
el. mateix. oli,. a. posteriori,. sofregirem. els. calamars. i,. a.
continuació,.hi.afegirem.el.pimentó.i.els.alls.tallats.a.bocins.
petits..Finalment,.hi.afegirem.la.tomata.de.penjar.

3.. Després.de.tot.ben.sofregit,.hi.afegirem.l’aigua.o.el.caldet.de.
peix.i.ho.deixarem.bullir.durant.5.minuts.aproximadament.

4.. Finalment,. cal. tirar. l’arròs. que. el. deixarem. coure. durant. 5.
minuts. aproximadament.. Afegirem,. decorativament. per.
finalitzar,.les.gambes.i.els.crancs.del.terreny..En.apagar.el.foc,.
deixarem.reposar.la.paella.durant.3.minuts..

5.. Alhora. d’emplatar,. posarem. una. petita. mostra. de. tots. els.
ingredients.que.hem.utilitzat.per.a.l’elaboració.del.plat.

Persones:.6.

Temps de preparació:.1.hora

Temps de cocció:.1.h

Aportació calòrica:.alta

Elaboració:.mitjana

Ingredients:
-3.sarsets.o.xarxets.(Anas.crecca).
-600.gr..d’arròs.Montsià.extra.
-12.gambes.
-6.calamars
-½.kg..de.cranc.del.terreny.
-3.carxofes.
-½.pimentó.verd.
-½.pimentó.roig.
-2.tomates.de.penjar.
-Aigua.o.caldet.de.peix.al.gust.
-½.copa.de.conyac.
-Oli.de.Santa.Bàrbara.
-All.i.julivert.
-Pebre.roig.dolç.
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La Cuina de La Plana 

Armando.Vendrell.Martí
BOLET DE GARROFER AMB TOMATA I CEBA

Preparació:

1.. Cal.anar.a.fer.el.bolet..Es.troba.a.les.soques.dels.garrofers,.
d’aspecte. floral. i. de. color. groguenc,. apareix. al. final. de.
l’estiu.al.nostre.terme.

2.. Es. trinxa.el.bolet.a. tires.amples. i.es.posa.en.remull.amb.
aigua.durant.quinze.minuts.aproximadament,.perquè.agafi.
tendror.

3.. Es.prepara.una.paella.amb.oli..Quan.l’oli.ja.està.roent,.cal.
tirar.el.bolet,.que.el.deixarem.fregir.a.foc.lent-mitjà.durant.
deu.minuts.aproximadament.

4.. A. continuació,. un. cop. el. bolet. està. tendre,. afegirem. la.
ceba,.també.tallada.a.tires.grosses,.i.les.dues.dents.d’all.i.
seguirem.fregint.fins.que.es.faci.una.mica.la.ceba.

5.. Finalment,.s’afegeix.la.tomata.

6.. Un.cop.feta.la.tomata,.cal.que.salem.el.plat.al.nostre.gust.i.a.
servir..Es.pot.utilitzar.com.a.complement.perfecte.de.carns.
rostides,.salsitxes.o.baldanes.

Persones:.4

Temps de preparació:.15.minuts

Temps de cocció:.20.minuts

Aportació calòrica:.mitja-alta

Elaboració:.molt.fàcil

Ingredients:

-.1/2.kg..de.bolet.de.garrofer.
-.Oli.de.la.plana.
-.1.ceba.
-.1.kg..de.tomata.
-.2.dents.d’all.
-.Sal.al.gust.
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La Cuina de La Plana 

Marina.Ferré.Arasa
BORRAINES

Preparació:

1.. Per. començar,. cal. batre. l’ou. en. un. bol.. A. continuació,. cal.
barrejar.els. ingredients.següents:. la. llima.ratllada,. l’anís,.el.
sifó,.la.maicena.i,.finalment,.la.farina..

2.. A. continuació,. un. cop. tots. els. ingredients. dins. al. bol,. cal.
remenar.bé.fins.que.ens.quedi.una.massa.melosa..En.el.cas.
que.quedi.massa.líquida,.hi.afegirem.un.xic.més.de.farina.i.
deixarem.reposar.

3.. Posarem. una. paella. gran. al. foc. amb. oli.. Quan. aquest. està.
ruent,.fregirem.les.borraines.després.d’haver-les.passat.per.
la.massa.que.hem.elaborat.inicialment.

4.. Un.cop.estan.dorades,.cal.treure-les.i.posar-les.a.una.safata,.
preparades. per. servir.. Finalment,. escalfarem. la. mel. un. xic.
per. trencar. la. seva. solidesa. i. regarem. amb. abundància. les.
borraines.

5.. Servir.com.a.postres..Les.borraines.són.un.postres. típic.de.
l’hivern. i. als.voltants.de. les.dates.de. tots. sants. les.podem.
trobar.per.tot.el.terme.de.Santa.Bàrbara.

Persones:4.

Temps de preparació:.15.minuts

Temps de cocció:.20.minuts

Aportació calòrica:.alta

Elaboració:.fàcil

Ingredients:
-8.fulles.de.borraina.
.(Borago officinalis)
-.Oli.de.Santa.Bàrbara.
-.1.ou.
-.1.cullerada.sopera.d’anís.
-.1.llima.ratllada.
-.1.cullerada.sopera.de.maicena.
-.¼.l..de.sifó.
-.250.gr..de.farina.
-.Mel.
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La Cuina de La Plana 

Jordi.Boronat.Ferré
TORDS AMB ROVELLÓ I OLIVES TRENCADES

Preparació:

1.. Per.fer.les.olives.trencades.caldrà.collir.les.olives.de.la.varietat.sevillenca.
en.lluna.vella.(per.tal.que.es.despegui.bé.la.carn.de.l’os.de.l’oliva.segons.
la.saviesa.popular)..Després.cal.trencar.les.olives.

2.. A. continuació,. cal. posar-les. amb. aigua. de. pou. i. canviar. 3. aigües. en.
quatre. dies.. El. 4t. dia. posar. les. olives. a. una. gerra,. al. fons. de. la. qual.
posarem.l’herba.d’olives.i.afegirem.l’aigua.amb.la.sal.(80.gr..de.sal.per.1.
litre.d’aigua).i.deixarem.macerar.durant.21.dies..

3.. Cal.treure.les.olives.i.amb.la.mateixa.aigua,.però.sense.l’herba.d’olives,.
les.posarem.en.pots.d’un.quilo.i.ja.es.podran.menjar.per.acompanyar.
el.plat.

4.. Per.fer.els.tords,.els.desplomarem.i.netejarem.bé..A.continuació,.posarem.
una.paella.amb.oli.de.Santa.Bàrbara.i.els.fregirem.al.punt..Cal.guardar.
l’oli.que.ens.servirà.d’acompanyament.dels.tords.

5.. Finalment,. netejarem. bé. els. rovellons. d’impureses. i. els. trossejarem..
Paral·lelament,.posarem.oli.d’oliva.en.una.paella.i.els.fregirem.

6.. Emplatar. els. tords. amb. els. rovellons. i. les. olives. trencades.
d’acompanyament.i.remullar.bé.amb.l’oli.d’oliva.amb.el.qual.hem.fregit.
els.tords..Acompanyar.el.menjar.amb.un.bon.tros.de.pa.del.dia.

Persones:.4

Temps de preparació:.2.hores

Temps de cocció:.30.minuts

Aportació calòrica:.mitja

Elaboració:.fàcil

Ingredients:

Per als tords:
-.8.tords.(Turdus philomelos)
-.3.alls.
-.Oli.de.Santa.Bàrbara.
-.Sal.
Per les olives trencades:
-.1.poal.d’olives.sevillenques
-.Aigua.de.pou
-.Sal.
-.Herba.d’olives.(satureja intricada)
Per als rovellons:
-.500.gr..de.rovellons.(Lactarius deliciosus)
-.Oli.de.Santa.Bàrbara
-.Picada.d’all.i.julivert
-.Sal
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUMS DE LES 
SESSIONS DE LA 
JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL QUART 
TRIMESTRE DE 
L’ANY 2009
•• Sessió ordinària, realitzada 

per la Junta de Govern Local el 
dia 8 d’octubre de 2009. En la 
que, entre d’altres, es van adop-
tar els acords següents:
Concedir permís a la FCB Escola 
Tecnificació per a la utilització 
del camp de gespa artificial 
d’acord amb el calendari, horari 
i participants proposat. Aprovant 
també la liquidació de les taxes 
corresponents.
Aprovar la contractació del 
subministrament de material 
lúdic, amb la mercantil FATSINI, 
SL, per un import de 1.798,00 € 
IVA inclós per a la realització de la 
XIII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics 
i del Comerç, durant els dies 20 a 
22 de novembre de 2009.
Aprovar la contractació del servei 
consistent en la representació 
de l’espectacle itinerant 
“Somnis d’Alícia” el proper dia 
22 de novembre de 2009, amb la 
mercantil Teatre Nu, SCCL, per un 
import de 1.168,70 € IVA inclós. a 
realitzar dins el programa d’actes 
de la XIII Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç.
La contractació de la instal·lació 
i el lloguer de les carpes per a 
la XIII Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç, a l’empresa 
FATSINI, SL, per un import total 
de divuit mil nou-cents vuit euros 
(18.908,00 €) IVA inclòs.
La contractació de la instal·lació i 
el lloguer dels estands per a la XIII 
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i 
del Comerç, a la mercantil LUDIC 
SERVIS, SL, per un import de 18,00 
€/m2 + 16% d’IVA. I la contractació 
de la col·locació de moqueta als 
passadissos del recinte per un 
import de 4,23 €/m2 + 16% d’IVA.
Aprovar la contractació del 
servei consistent en la realització 
d’estades de colònies a la Casa 

Món Serè, des del 26-07-2010 al 
01-08-2010, amb la mercantil Món 
Serè – Les Piles, SL, per un import 
de 9.048,00 € IVA inclós.
Aprovar la certificació núm. 10 
de l’obra “Dotació de serveis 
del Passeig de la Generalitat i 
adjacents – primera fase”, per un 
import de 11.841,25 €.
Aprovar la contractació dels 
serveis, consistents en la redacció 
del Projecte Tècnic per a l’execució 
de la “Reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació número 23b de les 
previstes a Normes Subsidiàries” 
d’aquest municipi de Santa 
Bàrbara, a l’Arquitecte Laureà 
Panisello Gisbert.
•• Sessió ordinària, realitzada 

per la Junta de Govern Local el 
dia 22 d’octubre de 2009. En la 
que, entre d’altres, es van adop-
tar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 4 de 
l’obra “Construcció dels vestidors 
del camp de futbol”, per un import 
de 18.143,73 € presentada per la 
mercantil ENCOFRATS I SERVEIS 
GÜECHE, SL.
Aprovar inicialment el Projecte 
de reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació número 23b de les 
previstes a les Normes Subsidiàries 
del municipi, redactat per 
l’Arquitecte, Laureano Panisello 
Gisbert.
Adjudicar la contractació del 
servei consistent en la publicitat 
de la propera fira de l’oli, a la 
mercantil Ràdio Tele-Taxi (RTT), 
SA, per un import de 1.160,00 €, 
IVA inclós.
Aprovar la creació el fitxer 
automatitzat que a continuació 
es detalla, d’acord amb les 
especificacions descrites a l’annex 
primer: Vídeovigilància
Adjudicar la contractació del 
servei consistent en la publicitat 
de la propera fira de l’oli, al Sr. 
Francesc Xavier Giner Ferré 
(AKTUAL3), per un import de 
323,00 + la quota corresponent 
d’IVA.
•• Sessió ordinària, realitzada 

per la Junta de Govern Local el 
dia 05 de novembre de 2009. 
En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:

Aprovar la certificació núm. 3 de 
l’obra “Pavimentació en gespa 
artificial del camp poliesportiu”, 
per un import de 60.000,00 € 
presentada per la mercantil UTE 
BECSA, SAU Y POLIGRAS IBÉRICA, 
SA (UTE POLIESPORTIU SANTA 
BÀRBARA).
Aprovar la facturació corresponent 
a la gestió del servei municipal 
d’aigua del 3r. trimestre del 2009, 
per un import de 39.922,64 € 
presentada per l’empresa SOREA.
Aprovar l’aportació econòmica 
al Premi Beca IES “Les Planes” de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara 
per a l’any 2009 de 300,00 €.
Acceptar la subvenció de 1.122,06 
€ concedida per l’execució del 
projecte Festivitat de Sant Gregori 
i Petició tradicional de Pubilles 
concedida per l’IDECE.
Acceptar la subvenció que ens ha 
estat concedida en l’expedient 
núm. EL-41/09, per dur a terme: 
Projectes o programes inclosos 
en un Pla de polítiques de dones 
(ANNEX B) per un import de 
9.834,00 euros
Acceptar l’atorgament d’aquest 
ajut concedit per Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de 
la Informació, per un import de 
27.455,29 euros
Acceptar la subvenció concedida 
per la Diputació de Tarragona, 
per import de 2.130,00 €, per a 
l’emissora municipal La Plana 
Ràdio
Aprovar l’esborrany de conveni 
de col·laboració entre l’IES SEP de 
l’Ebre de Tortosa i l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, per tal que 
els alumnes de l’esmentat 
institut pugui desenvolupar d’un 
programa de pràctiques externes 
a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
•• Sessió ordinària, realitzada 

per la Junta de Govern Local el 
dia 19 de novembre de 2009. 
En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 5 de 
l’obra “Construcció dels vestidors 
del camp de futbol”, per un import 
de 54.936,58 € presentada per la 
mercantil ENCOFRATS I SERVEIS 
GÜECHE, SL.
Acceptar la subvenció del Consell 
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Català de l’Esport per un import 
de 1.470,00 euros.
La concessió de l’aportació 
benèfica a Càritas Parroquial local, 
per a atendre ajuts d’urgència i 
amb un import de 1.000 euros.
Acceptar la subvenció de 
265.246,62 €, que correspon al 
50% de l’operació cofinançada pel 
FEDER, per a l’operació Projecte 
Rehabilitació de la Masada de 
Martí, presentada en el programa 
FEDER, tram local.
Aprovar el pressupost d’execució 
de l’arranjament del Camí de 
Llsat per un import de 14.001,20 
€, i sol·licitar al Consell comarcal 
del Montsià una subvenció per 
l’arranjament de l’esmentat camí 
de 6.720,26 €. 
Acceptar la subvenció concedida 
per la Diputació de Tarragona, 
per import de 35.000,00 €, pel 
concepte “Ampliació del Pavelló 
poliesportiu municipal”.
•• Sessió ordinària, realitzada 

per la Junta de Govern Local el 
dia 3 de desembre de 2009. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar definitivament el 
Projecte de reparcel·lació de la 
Unitat d’actuació número 23b 
de les previstes en les Normes 
subsidiàries del municipi de Santa 
Bàrbara, redactat per l’Arquitecte, 
Laureano Panisello Gisbert.
Concedir permís per a tancar el 
carrer Major els propers dies 18 i 
19 de desembre per la tarda.
Acceptar la subvenció concedida 
pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania per al manteniment 
del Centre Obert L’Oliveta, per un 
import total de 29.000 euros.
Aprovar i difondre el protocol 
de prevenció i abordatge 
de l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
•• Sessió ordinària, realitzada 

per la Junta de Govern Local el 

dia 17 de desembre de 2009. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 6 de 
l’obra “Construcció dels vestidors 
del camp de futbol”, per un import 
de 29.111,07 € presentada per la 
mercantil ENCOFRATS I SERVEIS 
GÜECHE, SL.
Aprovar inicialment el programa 
d’implantació i manteniment 
del Pla d’actuació municipal en 
matèria de protecció civil del 
municipi de Santa Bàrbara, que 
figura inclòs a l’expedient.
Adherir-nos al Pla Agrupat de 
Formació Contínua per a l’any 
2010. 
Aprovar la certificació núm. 4 i 
última de l’obra “Pavimentació 
en gespa artificial del camp 
poliesportiu”, per un import 
de 64.109,25 € presentada per 
la mercantil UTE BECSA, SAU 
Y POLIGRAS IBÉRICA, SA (UTE 
POLIESPORTIU SANTA BÀRBARA).
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Aprovar el calendari de pagament 
voluntari per a l’any 2010 proposat 
següent:]]]]]]]]]]

Aprovar el Programa d’actes de 
les Jornades Nadalenques i del 
Parc infantil de Nadal.
Aprovar la contractació del servei 
consistent en el subministrament 
dels inflables per a la realització 
del Parc Infantil de Nadal, dins les 
Jornades Nadalenques, els propers 
dies 27 a 31 de desembre de 2009, 
amb la mercantil FATSINI, SL, per 
un import de 1.740,00 € IVA inclós.
Aprovar inicialment el projecte 
bàsic i executiu per a la 
realització de l’obra “Treballs 
previs per a la rehabilitació de la 
Masada de Martí”, redactat per 
l’Arquitecte Mireia Cid Robledo, 
amb un pressupost d’execució 
per contracta de 144.822,73 €.
Aprovar la contractació del 
servei consistent en la direcció 
i coordinació de seguretat i 
salut i el control de qualitat de 
l’obra “Treballs previs per a la 
rehabilitació de la Masada de 
Martí”, per un import de 4.556,84 € 
més la quota corresponent d’IVA, 
a l’Arquitecte tècnic, Sr. Víctor 
Moreso Franch.
Aprovar l’esborrany de conveni 
de col·laboració entre el Consorci 
LOCALRET i l’ajuntament de 
Santa Bàrbara.
Aprovar la dotació econòmica 
següent per als premiats en el 

concurs de pessebres, amb les 
quantitats següents: el primer 
premi amb un import de 60,00 €, 
el segon amb 40,00 €, i el tercer 
amb 20,00 €.

RESUM DE 
LES SESSIONS 
PLENÀRIES DEL 
QUART TRIMESTRE 
DEL 2009
•• Sessió Extraordinària, realit-

zada pel Ple de la Corporació 
el dia 8 d’octubre de 2009. En 
el desenvolupament de la qual 
es van adoptar els següents 
acords:
Adjudicar definitivament les obres 
“Dotació de serveis al Passeig de 
la Generalitat i adjacents 2a fase” 
a la mercantil CONSTRUCCIONES 
3G, SA en les condicions següents: 
Preu: 817.944,08 €. Termini 
d’execució de l’obra: 4 mesos. 
Termini de garantia: 48 mesos.
Aprovar provisionalment la 
modificació de les següents 
ordenances fiscals:
Núm. 7 Reguladora de la taxa per 
recollida d’escombreries.
Núm. 13 Reguladora de la taxa 
per la prestació de serveis a la 
piscina municipal, instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs. 
Núm. 23 Reguladora de la taxa 
per serveis culturals i recreatius.
Núm. 27 Reguladora de la taxa de 
serveis assistencials.
Núm. 28 Reguladora dels preus 

públics per a la prestació de 
serveis de l’infocentre de Santa 
Bàrbara.
Acceptar la subvenció de 84.600,00 
€ concedida pel Departament 
d’Educació per a l’escolarització 
corresponent al curs escolar 2008-
2009 de la llar d’infants municipal 
“Les Beceroles”.
Aprovar el Conveni 
interadministratiu de col·laboració 
entre la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia i l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, per al desenvolupament 
d’un projecte per als 24 pobles 
de la Mancomunitat (en conjunt 
i individualment) en matèria de 
georeferemciació, consistent en 
una “Guia ciutadana”, via web i 
mòbil i un “Gestor d’incidències” 
via dispositiu mòbil.
Aprovar com a festes locals del 
municipi de Santa Bàrbara per a 
l’any 2010, les següents:
Dia 19 de març festivitat de Sant 
Josep. 
Dia 4 de desembre festivitat 
de Santa Bàrbara patrona del 
municipi.
Prendre coneixement de la 
renúncia presentada per la 
Regidora Sra. Maria José Cid 
Rodríguez.
Instar al president del parlament 
de Catalunya per a que doni 
trasllat als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya el 
suport d’aquesta Corporació local 
a que es celebri, el més aviat 
possible, un debat monogràfic al 
parlament de Catalunya sobre la 
situació del sector agropecuari i la 
pagesia professional catalana.
•• Sessió Ordinària, realitzada 

pel Ple de la Corporació el dia 29 
d’octubre de 2009. En el desen-
volupament de la qual es van 
adoptar els següents acords:
Adjudicar provisionalment la 
gestió i manteniment del bar 
de la llar de jubilats “Verge de 
Montserrat”, als Srs. Begoña 
Blay Reverté i Joan lleixà Sola 
(El Caferet, CB), amb subjecció 
al plec de condicions econòmic 
administratives i oferta 
presentada pels adjudicataris 
provisionals. 
Aprovar provisionalment la 

IMPOSTOS.DE.MERITAMENT.ANUAL

CONCEPTE PERÍODE.PROPOSAT.2010

010.-.IAE 30/07/2010.–.30/09/2010

500.-.IBI.URBÀ 30/04/2010.–.30/06/2010

501.-.IBI.RÚSTICA 30/04/2010.–.30/06/2010

600.-.IMP..VEHICLES.TRAC..MEC. 31/03/2010.–.31/05/2010

ALTRES.INGRESSOS.PÚBLICS.DE.MERITAMENT.ANUAL

CONCEPTE SUBCONCEPTES PERÍODE.PROPOSAT.2010

100-Taxes.Preus.Públics

550.-.CLAVEGUERAM
551-CLAVEGUERAM.LOC..COM.
560-.ESCOMBRARIES
561-ESCOMBRARIES.LOCALS

30/06/2010.–.31/08/2010

840-Cons..Cementiri 840-.CONS..CEMENTIRI 30/06/2010.–.31/08/2010

36



A l’estiu coexisteixen les persones que estan de vacances 
amb les que han d’anar a treballar al dia següent i aquest fet 
provoca, en ocasions, queixes i conflictes per sorolls d’origen 
divers.
Un d’aquests sorolls que provoca un elevat grau de molèsties 
als veïns i veïnes són els lladrucs dels gossos durant les nits, 
impedint el descans.
La majoria d’aquests lladrucs són evitables, ja que el 
responsable de fer callar l’animal és el seu propietari, i és la 
seva obligació legal de fer-ho per evitar aquestes molèsties 
de sorolls.
En altres ocasions, els gossos resten sols durant tota la 
setmana tancats dins de les propietats. També en aquesta 

ocasió és la seva obligació legal evitar els lladrucs i tractar bé 
I’animal, d’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, d’animals 
de companyia.

Finalment, ens trobem també amb uns propietaris que deixen 
anar els gossos per la via pública, els parcs o els jardins 
municipals a fer les seves necessitats i a desfogar-se.
Així, demanem a les persones propietàries de gossos que 
en facin una tinença responsable, que actuïn davant dels 
lladrucs persistents dels gossos a les nits, i que no els deixin 
sols per la via pública i que no tinguin animals solts que 
embrutin els llocs públics on més tard, segurament, aniran 
a jugar nens.

NOTES OFICIALS
TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS RESPECTUOSA I 
SENSE PROVOCAR MOLÈSTIES AL VEÏNAT
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imposició i ordenació de la 
següent ordenança fiscal:
Núm. 34 Reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del 
domini públic municipal, a favor 
d’empreses explotadores de 
serveis de telefonia mòbil.
Aprovar la Moció presentada per 
ERC en defensa del dret a decidir 
i de la consulta popular per a la 
independència a Arenys de Munt.
•• Sessió Extraordinària, realit-

zada pel Ple de la Corporació el 
dia 12 de novembre de 2009. En 
el desenvolupament de la qual 
es van adoptar els següents 
acords:
Pren possessió del càrrer de 
regidor del grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Sr. 
Ignasi Caballé Verdiell.
Adjudicar definitivament la gestió 
i manteniment del Bar de la Llar 
de Jubilats “Verge de Montserrat” 
als Srs. Begoña Blay Reverté i Joan 
Lleixà Solà (El Caferet, CB).
Verificar el text refós de la 
modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament 
referent a l’ordenació de l’àmbit 
de la Unitat d’Actuació núm. 6 del 
municipi de Santa Bàrbara.
Aprovar el Conveni de camins 
amb la Mancomunitat de la taula 
del Sénia, el Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí, i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Aprovar el text del Conveni 
administratiu de col·laboració 

entre la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia i l’Associació 
Territori del Sénia, per establir un 
marc de cooperació i col·laboració 
entre la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia i l’Associació 
Territori del Sénia, per a poder 
dur a terme el Projecte Pilot “Oli 
i oliveres mil·lenaris, motor de 
desenrotllament del Territori 
del Sénia”, en els termes en què 
figura en l’expedient.
•• Sessió Extraordinària, realit-

zada pel Ple de la Corporació el 
dia 2 de desembre de 2009. En 
el desenvolupament de la qual 
es van adoptar els següents 
acords:
Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 4/2009 del 
pressupost ordinari de 2009, 
mitjançant romanent líquid de 
tresoreria i majors ingressos per 
un import suplementari total de 
375.201 euros.
Aprovar inicialment la modificació 
del Reglament municipal 
regulador de l’atorgament del 
Reconeixement al Mèrit Planer.
•• Sessió Ordinària, realitzada 

pel Ple de la Corporació el dia 
23 de desembre de 2009. En el 
desenvolupament de la qual 
es van adoptar els següents 
acords:
Aprovar la delegació de les 
facultats que a continuació 
s’indiquen, amb les funcions que 
es detallen a l’annex 1 del present 

acord, la titularitat de les quals 
pertany a aquest Ajuntament, a 
favor de la Diputació de Tarragona, 
que les podrà dur a terme a traves 
dels serveis o ens instrumentals 
que a tal efecte determini, 
segons l’abast i condicions que 
s’estableixen al present acord, de 
conformitat amb l’establert pels 
articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, 
article 4 de la LRJAP-PAC i article 
7 del TRLRHL.
Recaptació en període voluntari 
i en període executiu i la 
inspecció, si s’escau, de la Taxa 
per l’aprofitament especial del 
domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de 
serveis de telefonia mòbil.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut 
presentat per l’adjudicatària 
de les obres “Dotació de serveis 
al Passeig de la Generalitat i 
adjacents – segona fase”.
Aprovar una Moció per demanar 
que els bous de les Terres de 
l’Ebre s’incloguin al catàleg del 
Patrimoni festiu de Catalunya 
i es reconeguin com a festa 
tradicional d’interès nacional.
Aprovar una Moció per donar 
suport al CODE en les gestions que 
s’estan portant a terme per fer un 
seguiment de la tramitació de la 
Directiva marc COM (2006) 373 
final i el reglament COM (2006) 388 
final, sobre el conjunt de normes 
sobre l’ús i comercialització de 
plaguicides.

NOTES OFICIALS
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE 
DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2010

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 PERÍODE.INICI PERIODE.FINAL
600.-.IMP..VEHICLES.TRAC..MECÀNICA 31/03/2010 31/05/2010
500.-.IBI.URBÀ 30/04/2010 30/06/2010
501.–.IBI.RÚSTICA 30/04/2010 30/06/2010
100.–.TAXES-.PREUS.PÚBLICS. 30/06/2010 30/08/2010
840.-.CONSERV..CEMENTIRI 30/06/2010 30/08/2010
010.-.IAE 30/07/2010 30/09/2010

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.
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Breus de La Plana Ràdio

Es presenta el primer oli mil•lenari de 
la cooperativa de Santa Bàrbara
Gràcies al projecte pilot Oli i Oliveres 
mil·lenàries subvencionat pel Ministeri, 
l’Associació Territori del Sénia està 
ajudant als molins de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia a produir oli de 
qualitat Extra Verge obtingut de les 
olives d’alguna de les més de 4.080 
oliveres que hi ha al territori.
La cooperativa MONTEBRE de Santa 
Bàrbara ha estat la primera en collir, 
moldre i envasar aquest oli, després de 
complir tots els requisits legals previstos 
segons certifica l’empresa d’inspecció i 
gràcies a la producció de la trentena 
d’oliveres mil·lenàries que té un dels 
socis al terme municipal de Freginals. 
L’oli sortirà amb el nom comercial de 
més categoria que l’entitat té ara 
mateix al mercat, Iberolei, tot i que en 
un envàs de mig litre específic i 
diferenciat.
Així, demà dissabte 21 de novembre i en 
el marc de la Fira de l’Oli Novell de 
Santa Bárbara, Jaume Antich com a 
gerent de la Mancomunitat serà 
l‘encarregat de presentar oficialment 
aquest nou producte de qualitat.
Els altres molins que també ho fan són: 
ACOMONT, Porta i Ferré i Cooperativa 
de La Jana.

Ignasi Caballé pren possessió del seu 
càrrec com a regidor d’ ERC a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
*Substitueix a la cap de llista de la 
formació Ma José Cid qui va renunciar 
al càrrec per motius personals.
Al ple extraordinari celebrat a Santa 
Bàrbara el passat dijous va prendre 
oficialment possessió del seu càrrec 
com a regidor d’ERC, Ignasi Caballé, 
número 3 de la llista republicana a les 
darreres eleccions. Caballé substitueix 
així a Ma José Cid qui va ser fins ara la 
portaveu i cap de llista de la formació i 
que setmanes enrere renunciava a la 
seua acta, segons va explicar a la nostra 
emissora, per motius laborals i 
personals.
Ignasi Caballé afirma que arriba a 
l’Ajuntament il·lusionat, amb ganes de 
respondre a la confiança que els hi van 
donar els seus votants a les darreres 
eleccions, exercint com a oposició 
constructiva i sense ganes de “pegar 
canya”.
El que sí que demana Caballé és que 

l’equip de govern municipal escolti més 
a l’oposició, recordant que tot i governar 
en majoria, els tres partits que també 
tenen representació al Consistori 
representen al 50 per cent de la població.
El nou regidor d’ERC diu que per a ell hi 
ha tres temes de gestió prioritaris al 
municipi: sanitat, ensenyament i gent 
gran. Reconeixent que el primer és 
difícil de millorar, Caballé si que deia 
que hi ha mancances en els altres dos. 
En ensenyament ha dit que s’hauria de 
treballar per a la consecució d’un 
menjador escolar i un nou parvulari i en 
el segon en planificar bé el futur dels 
centres que volem per a la gent gran, en 
clara al·lusió a la Residència. 
Ignasi també reiterava un quart punt 
que el seu grup sempre ha defensat al 
consistori planer: la consecució d’un 
servei de vigilància permanent al poble.

El Centre d’ Estudis Planers enceta el 
itineraris de l’ elaboració de l’ oli.

Aquest passat dissabte es va dur a 
terme a Santa Bàrbara, organitzat pel 
Centre d’Estudis Planers, el primer dels 
diferents itineraris que han previst 
organitzar per donar a conèixer, a qui 
vulgui participar, l’ evolució que ha 
sofert, al decurs del temps, el procés 
d’elaboració de l’oli, amb visites guiades 
i comentades als principals llocs del 
municipi que tenen a veure amb aquest 
procés. Cal destacar que l’oli ha estat 
un dels principals motors econòmics 
que han mogut el creixement de Santa 
Bàrbara com a poble.
Màrius Pont, president del CEP explicava 
que la principal idea de les sortides és 
mostrar com han evolucionat les 
metodològiques emprades en 
l‘elaboració de l’oli. 
Les sortides s’han dividit en dos: la 
primera la que es va realitzar aquest 
dissabte i una segona que es farà el 
proper diumenge, ja dintre del marc de 
la Fira de l’Oli.
En la primera de les sortides, el passat 
dissabte, es van visitar llocs tan 
interessants com la masada de Gironet 
amb la reconstruïda premsa de giny, la 
Cooperativa Agrícola SAT Montsià que 
conserva, juntament amb les modernes 
maquinàries actuals, encara les 
antigues premses hidràuliques i, 
finalment, es va visitar la Casa Museu 
del Pagès del planer Àngel Fibla que 
recull un nombre important d‘estris 

relacionats d’una manera o d’una altra 
amb l’oli.
El proper diumenge i ja dintre del marc 
d’activitats de la Fira de l’Oli Novell que 
celebrarà la vila, el CEP organitzarà la 
segona d‘aquestes sortides a les 
masades de Cid i de Camps on es donarà 
a conèixer als assistents altres mètodes 
antics emprats per a l’obtenció de l’oli, 
com les moles o les premses de barres 
mogudes amb tracció animal, tot i que, 
posteriorment, van ser electrificades. La 
visita acabarà a la Cooperativa Agrícola 
Sant Gregori, també del municipi.

El sagristà i una feligresa són atacats 
a l‘església de Santa Bàrbara
El passat dissabte, abans de la missa de 
tarda i a l‘església de Santa Bàrbara es 
va viure un succés lamentable que va 
acabar amb el sagristà i una feligresa, 
que arribava en aquells moments al 
temple, amb ferides i contusions 
importants.
Segons sembla, un individu d’uns trenta 
anys, va acudir a l‘església demanant 
una almoina. El sagristà li va entregar 5 
euros però el jove en volia més.
En negar-se aquell a donar-li més diners 
i demanar a l’individu que esperés que 
arribés el capellà per veure de quin 
altra manera el podien ajudar, el jove va 
començar a pegar al sagristà que va 
resultar ferit de diverses contusions i 
amb dues costelles trencades.
Mentre que això passava va arribar a 
l‘església una feligresa d‘edat avançada, 
tot i això la senyora va intentar ajudar 
al sagristà increpant al jove. Aquest va 
respondre atacant l‘anciana i intentant 
robar-li la bossa. 
Segons que explicava Roser Soler, filla 
de l‘anciana, mentre que l‘agressor 
l‘emprenia amb la senyora, el sagristà, 
encara que ferit, va poder sortir fins la 
porta del temple per demanar auxili. En 
un principi, un grup de magrebins que 
se sol reunir a la plaça de l‘església van 
fer intenció d’ajudar, però en veure que 
havien d’entrar a l‘església es van fer 
enrere, per la qual cosa, finalment i 
després dels crits de socors del sagristà, 
una altra persona, que Solé en principi 
no ha pogut identificar, va auxiliar els 
ferits mentre l‘agressor fugia. Els 
afectats van denunciar els fets als 
Mossos d’Esquadra.
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NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2009
RUBÉN BALAGUÉ REMÓN 19/09/2009
Jordi Balagué Belsa
Lucia Remón Hinojosa
JORDI BRAUNWARTH CID 24/09/2009
Philipp Raimund Brunwarth
Marta Cid Mulet
JOAN ALDAIR ESCOBAR ARCE 01/10/2009
Juan Carlos Escobar Zabala
Yadira Arce Cortez
ORIOL COLOMÉ BEL 21/10/2009
Marc Colomé Martínez
Maria Cinta Bel Farnós
MARTINA FERNÁNDEZ HOMEDES 23/10/2009
Alberto Fernández Ferré
Emma Homedes Rodríguez
MARCEL ESPUNY CUADRAD 26/10/2009
Agustín Espuny Fluixa
Maria Montserrat Cuadrad Aixalà
ADAM AOUDAYER HAYATI 11/11/2009
Aziz Aoudayer 
Zahia Hayati
ÀLEX MARTÍ CARTES 15/11/2009
Agustín Martí Subirats
Montserrat Cartes Panisello
HECTOR ESTRADA BONFILL 17/11/2009
Wenceslao Estrada Pla
Sara Bonfill Roda
ALEIX CALDERÓN MIRETE 18/11/2009
Oliver Calderón Fernández
Mireia Mirete José

PAU VILLAMÓN IZQUIERDO 04/12/2009
Claudio Villamón Vedó
Miriam Izquierdo Cid
DEIVIDAS DACYS 15/12/2009
Algirdas Dacys
Egle Merkelyte
ALESSIO ANTONIO RUSSO COCOMAZZO 31/12/2009
Carmelo Russo
Carmela Cocomazzo

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2009
JOSÉ JUAN TOMAS GISBERT 15/10/2009
JUAN LLEIXÀ TORRES 16/10/2009
JOSE ROLDÁN CRUZ 27/10/2009
LUCAS ROIG SANCHO 01/11/2009
JOSÉ PANISELLO VIDIELLA 04/11/2009
FRANCISCO CORTÉS FERNÁNDEZ 04/11/2009
JOSÉ ESPUNY ZARAGOZA 21/11/2009
MANUEL GIL PALLARÉS 09/12/2009
PRIMITIVA SEBASTIÀ QUERAL 10/12/2009 
ENRIQUETA ANGELES FIGUERES FORCADELL 13/12/2009
FRANCISCA GINÉ FERRÉ 17/12/2009
JOAQUINA FERRÉ CARCELLÉ 23/12/2009
FRANCISCO BONFILL GINÉ 23/12/2009
JUAN RAMON JOSÉ TOMAS 25/12/2009

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

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

Tels: 977 718 359 - 977 718 230



L’entrevista

El meu nom és Rosa Maria 
Martí Arasa. Que sóc planera 
ho evidencien els cognoms, que 
sigui absent del nostre poble no 
és tan clar, ja que, si bé és veritat 
que vaig marxar als quinze anys 
a Tarragona, mai no he trencat 
ni afluixat els lligams amb 
Santa Bàrbara perquè aquests 
són poderosos: la família, tota, 
i una magnífica colla d’amics 
amb qui, tant el meu marit com 
jo, tantes coses hem compartit 
i tant ens hem divertit. El fet 
d’haver-me casat amb un 
planer, Lluís Vicente Pla, a qui 
el poble atreu com un imant al 
ferro, també ha contribuït que 
la nostra presència al poble 
hagi estat de cap de setmana 
durant aquests trenta-tres anys 
de casats.
A Tarragona vaig estudiar 
Magisteri i Filologia castellana, 
estudis aquests últims que vaig 
acabar a Barcelona ja casada. 
Des dels disset anys sempre he 
treballat de mestra de primària, 
una feina que m’ha ensenyat 
moltes coses i m’ha ajudat a 
viure.
Vam tenir tres filles que crec 
que també senten el poble. I, 
el temps passa, els néts Martí, 
Joaquim i Blanca omplen 
d’alegria la família.
Els records al poble de menuda 
són molts: l’olor de lliris i de 
roses al Mes de Maria, al maig: 
Venid y vamos todos… Jo era 
desafinada, però cantava amb 

passió. Les classes de catequesi 
els diumenges al matí, tots 
en fila per entrar a l’església: 
Anem, anem a doctrina que 
el bon Déu crida els infants… 
Les nits d’estiu, amb tot el 
poble assegut al carrer prenent 
la fresca i les xiquetes i els 
xiquets jugant a Planto, a Sol y 
sombra, a Els quatre cantons… 
Les basses per a regar els horts 
dels voltants, amb una aigua 
tan neta com freda, eren un 
lloc ideal per gaudir de l’aigua 
si anaves en compte de no tocar 
el llac del fons, és clar… Ens 
van obrir el Saló Parroquial i 
va ser magnífic tenir un lloc on 
passar les tardes de diumenge 
entre jocs de futbolí i pel·lícules 
de cinema, un lloc on trobar-
nos amb els amics. Per Pasqua, 
a berenar al barranc, primer 
amb els pares, després amb els 
amics; trobava que estava molt 
lluny aquell barranc…
Per la meva condició de mestra, 
d’entre tants records vull 
destacar els que em vénen 
associats a l’escola i a les 
classes de repàs, a tots aquells 
mestres que amb el seu esforç 
i dedicació ens van ajudar a 
fer-nos grans. Ells van ser una 
porta oberta, una oportunitat 
per seguir estudiant per a molts 
nois i noies, a les famílies dels 
quals no els resultava fàcil 
enviar a estudiar els seus fills 
fora del poble, bàsicament pel 
tema econòmic.

De les mestres de l’Escola 
Nacional (llavors els xiquets 
i les xiquetes estudiàvem 
separats, fins i tot jugàvem 
separats per una paret que 
tenia una porteta petita que no 
vaig veure mai oberta) recordo 
amb especial tendresa Doña 
Rosita Favá, una mestra dolça i 
acollidora que sempre tenia una 
resposta serena per a totes, cosa 
molt d’agrair si pensem que la 
pedagogia de l’època insistia 
que La letra con sangre entra…
Als nou anys vaig deixar l’Escola 
Nacional per incorporar-me 
a les classes de repàs de Don 
Joaquín Monllau, que ens 
preparava lliures i en arribar 
el juny ens examinàvem a 
l’Institut de Tortosa. És a dir, 
en un dia fèiem l’examen de 
totes les assignatures i ens 
jugàvem l’aprovat a aquesta 
única carta. Don Joaquín feia 
classes a l’escola fins les cinc 
i a aquesta hora començava a 
preparar els seus Batxillerats 
que comprenien les edats de 
deu a catorze anys. Era un 
home treballador i estricte, més 
sever amb els xiquets amb els 
que se li escapava algun calbot 
i alguna tamborinada, que amb 
les xiquetes. 
Si pensem que passàvem tot el 
dia a casa estudiant les lliçons 

Entrevista a la planera absent...
 
Rosa Maria Martí Arasa
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i que fins a les cinc no ens 
incorporàvem a l’amalgamada 
classe, veurem que aquest no 
era un sistema gaire pedagògic, 
però va ser meravellós tenir-lo.
Abans que jo acabés el 4t 
curs d’aquell Batxillerat, Don 
Joaquín es va jubilar i, per sort, 
un matrimoni de mestres, Don 
Rogelio Farnós i Doña Carme 
Loscos van agafar el testimoni 
d’aquestes classes i ens van 
obrir el més amunt de casa seva 
on vam seguir un ensenyament 
una mica especialitzat, Don 
Rogelio ens feia les classes de 
matemàtiques, Doña Carme les 
de francès (les quotidianitats 
de Monsieur Vincent) i labores 
del hogar. Un capellà que 
llavors era de Freginals, mossèn 
Ayet, s’ocupava de la nostra 
formació humanística: història, 
literatura, llatí…
Nosaltres érem adolescents i 
teníem ganes de tot, però del que 
més, de jugar i de riure. I rèiem 
perquè per organitzats que 
fossin no ho podien controlar 
tot. Apreníem, memoritzàvem 
molt i també raonàvem, però 
menys. El meu reconeixement i 
la meva gratitud per tanta feina 
com van fer aquells mestres.
Ja sabeu que actualment 

l’Educació, però sobretot els 
resultats dels nostres nens i 
nenes estan en el punt de mira 
dels polítics i que Catalunya 
sempre surt poc ben situada 
en els rànquings europeus 
i mundials. Sempre es pot 
millorar, però segur, segur que 
les coses han canviat per a bé. 
Com si m’hagués passat ahir, 
recordo la desorientació que als 
deu anys em va produir obrir un 
atles a la pàgina de la Península 
Ibèrica, tota farcida de noms, 
segur que no hi faltaven ni un 

poble, ni un riu, ni un pic, amb 
l’encàrrec del mestre de buscar-
hi i subratllar tots els noms 
que sortien a la primera lliçó 
de geografia física d’Espanya. Sí 
que han millorat els llibres, els 
atles, els plans d’estudis…
Ara Santa Bàrbara pot atendre 
l’educació dels seus nens i joves 
fins als setze anys amb totes 
les condicions adequades, amb 
unes magnífiques instal·lacions 
com són les Escoles i l’Institut i, 
és clar, amb un equip humà ben 
preparat i eficient. 
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APA CEIP “JAUME BALMES”

Durant el darrer trimestre de l’any 2009, 
els membres de l’APA hem acabat de 
vendre els llibres per a tots els xiquets/
es perquè no es quedi ningú sense.
Dir-vos que les activitats extraescolars, 
que fem de 12 a 13 hores i a la tarda de 
17 a 18 hores i de 18 a 19 hores, es duen 
a terme satisfactòriament, i continuem 
celebrant el dia de la castanyada i les 
festes nadalenques. 
Per un altra banda, el servei de menjador, 
aquest any, té més xiquets/es que es 
queden cada dia.
Els dies 17 i 18 de desembre es va fer la 
recollida de joguines que ja no fem servir 
a casa. Donem les gràcies a tots els/les 
pares/mares que van col·laborar.
Al menjador es va celebrar, el dia 22 
de desembre, la festa del caga tió, amb 
un total de 76 participants que es van 
divertir molt.

Des d’aquí donem les gràcies als 
monitors/es que ens van venir a ajudar, 
ja que amb les dues monitores que hi 
som en dies normals no hagués estat 
possible atendre a tants xiquets/es.
Aquest any, com a novetat, ha vingut 
el Pare Noel el dia 24 de desembre, 
repartint joguines per tots els carrers 
del poble i al davant de l’Ajuntament, 
als nens/es assistents se’ls hi va donar 
un gorret de Nadal i una pandereta per 
animar la festa i cantar nadales.
El Pare Noel va estar molt content per 
la bona rebuda, donem les gràcies a la 

Penya “Amics dels Cavalls” per la seva 
col·laboració i a tots els assistents.
Per finalitzar, la junta directiva de l’APA 
els desitja un feliç 2010.

EMIGRANTS DE TERUEL
El fenomen de l’emigració turolense 
cap a Llevant no és nou; Pedro Muela, 
president de la Federació de Casas de 
Aragón, assenyala que va començar en 
el segle XII durant la reconquesta i va 
continuar fins el segle XV. Els turolenses 
van seguir anant cap a la costa i, 
destaca Muela, que en la segona meitat 
del segle XIX va haver un important 
moviment migratori de comerciants 
que van traslladar allí els seus negocis. 
En aquesta època van néixer les Casas 
de Aragón; la de València data de 1872 i 
també van ser pioneres les de Barcelona 
i Bilbao. Eren fonamentals com centre 
de reunió i intercanvi d’encàrrecs si, 
per exemple, algú viatjava al seu poble; 
a més va facilitar l’arribada de nous 
immigrants. 
L’emigració dels anys 50 i 60 va tenir altre 
signe distint, al estar protagonitzada per 
persones que buscaven un lloc de treball 

amb l’impuls industrial d’aquesta època. 
La regió mediterrània és la zona natural 
on acudeixen els emigrants de la part 
meridional de la província de Teruel. 
Hi ha qui diu que “l’emigració va per la 
llera dels rius”; no és 
estrany doncs que en 
les Casas de Aragón 
de València, Sagunt, 
Castelló, Benicarló 
o Vinaròs el 80% o 
fins i tot el 90% dels 
socis procedeixi de la 
província de Teruel. En 
el cas de Santa Bàrbara, 
aquesta circumstància 
és encara si cap més 
acusada, ja que gairebé 
el 95% dels immigrants 
aragonesos tenen arrels 
turolenses.

42



Entitats Planeres

CLUB DE FUTBOL 
SANTA BÀRBARA
Amb un cert retard, permeteu 
que us féssim un petit resum 
de la passada temporada i us 

informem de l’actual 2009 -10.

RESUM DE LA TEMPORADA 2008 - 09
Balanç Econòmic
Ingressos
Subv. Ajuntament 13.800’00 €.
Socis 16.092’00 €.
Taquilles/Rifes 2.930’00 €.
Publicitat 4.746’00 €.
Barra Bous 2008 4.746’00 €.
Altres 1.851’84 €.
Total Ingressos: 44.059’84 €.

Despeses

 Plantilla -2ª Regional 27.900’00 €.

 Arbitratges(2ªR. F.Base) 4.231’00 €.

 Desp. Federació(2ª R. FB) 4.526’00 €.

 Material Esportiu(2ª R. FB) 4.985’00 €.

Altres 2.509’67 €.

Total Despeses: 43.951’67 €.

Diferència Ingressos – Despeses:+ 107’17 €.

GRÀCIES, a TOTS (Ajuntament, Socis, Aficio-
nats, Col·laboradors ) pel vostre suport.

Balanç Esportiu
A 2ª Regional, l’equip campió va ser l’Ampo-
lla amb 73 punts. Van baixar a 3ª Regional 
els equips de: Flix amb 32 punts i S. Jaume 
d’Enveja amb 8 punts i el Reguers que va 
deixar de participar a la competició. El SAN-
TA – amb Bruno Royo com a entrenador- va 
aconseguir classificar-se al lloc 15è (de 18 
equips) amb un balanç de:
PJ PG PE PP GF GC Punts
34 10 6 18  45 68 36

Juvenil 2ª Divisió. Campió l’Amposta amb 46 
punts i el SANTA – entrenador Xavi Gisbert 
Roig- va ocupar el lloc 6è (de 10 equips) amb 
un balanç de:

PJ PG PE PP GF GC Punts
18 6 2 10 34 47 20

Cadet 2ª Divisió, vam començar la competi-
ció amb un nombre molt reduït de jugadors 
això va fer que a meitat de la competició 
ens haguérem de retirar per manca d’efec-
tius, llàstima perquè hi havia un grup de 
nois amb il·lusió de jugar a futbol però les 
adversitats van ser insuperables.

Aleví 2ª Divisió, campió Gandesa, amb 59 
punts, el SANTA –entrenador Andrés Arasa 
-va ocupar la 3ª posició (de 13 equips) amb 
un balanç de:
P PG PE PP GF GC Punts
24 17 4 3 102 39 55

Benjamí, campió Amposta Negre, amb 72 
punts, el SANTA – entrenador Antoni Pubill 
- va ocupar la 8a posició (de 13 equips) amb 
un balanç de:
PJ PG PE PP GF GC Punts
24 5  6 13 179 206 40

Prebenjamí, campió la Sénia A, amb 58 
punts, el SANTA – entrenador Eduard Rol-
dan - va ocupar la 3ª posició (d’11 equips) 
amb un balanç de:
PJ PG PE PP GF  GC Punts
20 11  5 4 174  146 47

TEMPORADA 2009 - 10
Es va haver d’esperar que acabés la promo-
ció de 2ª a 1ª Regional per saber amb exacti-
tud si el SANTA podia continuar un any més 
a la categoria. Finalment, al pujar l’Ascó a 
1ª Regional vam salvar la categoria, ales-
hores es va començar a planificar l’actual 
2009-10.
Primer que res, es va buscar un entrenador 
(Jordi Roca, que la temporada passada es-
tava al Reguers) i tot seguit es va començar 
a parlar amb jugadors per confeccionar la 
plantilla que fins el dia d’avui està formada 
per:
Porters: Jordi Lleixà, Lluís Domenech (juv)
Defenses: Aaron Miró, J. Mª Pio, Ferran, Cris-

tobal Najer(Reguers) Iban Renau (Reguers), 
Carlos Saez (Batea), Sisko (Reguers)
Mitjos: Jordi Navarro, Joan Barceló, Javier 
Arasa, Estephan (Roquetenc), Oriol (Re-
guers), Ivan Curto (Reguers), Edgar Esbri 
(juv), Bria (Amposta “B”) Joan Abella (Ca-
marles)
Davanters: Pau Muñoz, Gerard Borrell 
(Amposta”B”), Cristian Gallardo (Amposta 
“B”), Florin (Venus)
En data del 30 de desembre ja s’han produït 
canvis respecte a l’inici. Han causat baixa 
per voluntat pròpia: Bria i Florin i Joan Abe-
lla per lesió, també estem pendent de l’evo-
lució de les lesions de Jordi Navarro i Javier 
Arasa. Per suplir aquestes baixes s’haurà 
de fer alguna incorporació per completar la 
plantilla.
L’objectiu d’aquesta temporada és millorar 
la classificació de la temporada 08-09, amb 
la finalitat d’evitar les angunies, que per 
salvar la categoria, es van haver de passar. 
De moment estem portant una primera vol-
ta un xic irregular, on l’assignatura pendent 
que tenim és puntuar fora de casa, confiem 
que a la segona volta les coses canvien. 
En quant al Futbol Base, un dels objectius 
principals era fer equip Juvenil, però per fal-
ta de motivació dels jóvens d’aquesta edat, 
no ha estat possible. 
Tampoc s’ha pogut fer Cadet, en canvi s’ha 
format un Infantil- malgrat que el nombre 
també és molt reduït-, un d’Aleví F-7, Ben-
jamí, Prebenjamí i un Beibi.
Tots 5 equips del Futbol Base – tenen com 
objectiu la formació - els seus respectius 
entrenadors són: Agustí Martí, Juan Barceló, 
Antoni Pubill, Eduard Roldán i Aitor Tomàs. 
Esperem que amb el nou camp de gespa 
artificial, vestidors i grades, a poc a poc pu-
guem fer els fonaments perquè el futbol 
Base pugui tenir un equip a cada categoria 
i d’aquesta manera poder incorporar més 
jugadors a l’equip d’aficionats.
El C. de F. Santa Bàrbara us desitja un Bon 
Any 2010.

EL PROGRAMA COMENIUS 
DE L’IES DE SANTA BÀRBARA 
ESCOLLIT EL MILLOR 
PROJECTE CATALÀ

Després de l’experiència d’un 
intercanvi trinacional amb Frankfurt-
Oder (Alemanya) i Clermont-Ferrand 
(França), durant els cursos 2005-2006 i 
2006-2007, i d’un altre binacional amb 
Pescara (Itàlia) el curs 2007-2008, l’IES 
Les Planes de Santa Bàrbara va tornar a 
presentar-se com a centre coordinador 
d’un programa Comenius a Madrid, i 

que va estar qualificat com el millor 
projecte bilateral de Catalunya i el 
segon millor d’Espanya.
Es tracta d’un projecte realitzat 
conjuntament amb el Lycée Jules 
Mousseron de Denain (Nord-Pas-de-
Calais), que treballaran al voltant de 
la temàtica de “La Corona d’Aragó 
i les Províncies Unides: del Gòtic al 
Renaixement”. Els objectius principals 
són reforçar l’educació intercultural, 
utilitzar de manera creativa la 
tecnologia i els recursos digitals, 
millorar l’aprenentatge d’idiomes i 
tenir una experiència d’intercanvi i 

convivència.
Els alumnes 
del Lycée Jules 
M o u s s e r o n 
conviuran amb 
les famílies dels 
alumnes de l’IES Les Planes del 15 al 
26 de març de 2010. Durant aquests 
dies, els alumnes participaran en 
tallers impartits pel professorat del 
centre. També hi ha previstes visites 
per explorar la Barcelona gòtica, la 
Tortosa Renaixentista i el Delta de 
l’Ebre. A l’octubre, els alumnes de 
Santa Bàrbara visitaran Denaine.
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CLUB BITLLES SANTA 
BÀRBARA

Com dèiem al passat magazín, es va 
celebrar el XI Campionat de Catalunya 
Individual de Bitlles Catalanes a la 
població de Castellvell del Camp.
En aquest campionat participen els 
60 jugadors millors classificats a les 
lligues territorials i les 40 jugadores 
classificades en els primers llocs també 
de la lliga que competeixen a Catalunya.
Del club de Bitlles Santa Bàrbara 
participaven Josep Ma Martí i Agustí 
Barberà.
Josep Ma Martí, a la tirada prèvia del 
campionat, es va classificar entre els 
vuit primers, passant a jugar la final, la 
qual va ser molt emocionat, ja que el 
títol del campió es va decidir a l’últim 
birlot, perquè si Martí feia “feta” quedava 
campió i sinó quedava el Sr. Pere Muixi 
del Club Palou. Martí va fer “feta” 
proclamant-se campió de Catalunya per 
segon cop consecutiu.
Agustí Barberà va quedar en un honrós 
35è lloc, aquest dia no li sortiren bé les 
tirades.

En competició femenina Roser Cherta 
de la Galera va quedar en un tercer lloc 
no podent revalidar els dos campionats 
aconseguits anteriorment.
Vam tornar amb bastants trofeus, ja que 
Martí, a més de la copa de campió va 
aconseguir la de primer classificat de la 
província de Tarragona i Agustí Barberà 
una altra copa al jugador participant de 
major d’edat.

Roser Cherta, a més del trofeu de 
tercer classificat del campionat també 
va aconseguir la copa de la primera 
classificada de la província.
Felicitats a aquests magnífics jugadors. 

Rogelio Roé
President

1A MARXA BTT FIRA DE L’OLI 

Un total de 142 participants van prendre 
part aquest diumenge 22 de novembre 
en la 1a MARXA BTT DE LA FIRA DE 
L’OLI DE SANTA BÀRBARA. Trenta 
minuts més tard de l’hora prevista, a 
les 9.30 hores, degut a la inesperada 
afluència de participants no preinscrits, 
es va efectuar la sortida davant del 
pavelló d’esports i entre les onze i la una 
vam fer l’esmorzar-rostida a l’àrea de 
mig ambient de la població de Godall; 
donant per finalitzada la Marxa pels 
voltants de les dos de la tarda. Tot va 
transcórrer amb normalitat llevat d’un 
únic accident d’un dels participants, 
amb un fort cop a la cara amb ferida 
oberta, al començament de la nova 

sendera de Les Palometes que ens va 
obligar, a l’organització, a traslladar al 
ferit al CAP de Santa Bàrbara, però que 
no va tenir conseqüències negatives.
La Unió Ciclista Santa Bàrbara volem 
agrair a tots els participants la seva 
assistència i fer una menció especial 
als clubs amb més participants: 
La Moleta BTT de Xerta amb 13 
participants, Montbike d’Amposta amb 
11 participants i La Penya Ciclista Sant 
Marc de Camarles amb 6 participants.
També un especial agraïment a tots els 
patrocinadors: ajuntaments i empreses 
de la comarca, i a tota la gent, socis i no 
socis que ens ha ajudat a fer possible 
aquesta 1a MARXA BTT FIRA DE L’OLI 
DE SANTA BÀRBARA.
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ACTIVITATS ESCOLA DE 
MÚSICA I BANDA UNIÓ 
MUSICAL JAUME BALMES

Octubre

El dia 3 d’octubre es va celebrar, a 
Terrassa, la Trobada de Bandes de 
Catalunya on la Unió Musical Jaume 
Balmes vam participar com en totes les 
edicions dutes a terme des de què estem 
federats. Aquesta trobada va tenir com 
a novetats unes activitats esportives 
i culturals durant tot el dia, on tots 
els membres de les bandes que van 
inscriure’s prèviament van participar i 
van poder compartir experiències amb 
companys músics d’altres poblacions i 
territoris de Catalunya. Per la tarda es 
va fer la popular cercavila de totes les 
Bandes pels carrers més emblemàtics 
de la ciutat de Terrassa.
El dia 18 d’octubre la Unió Musical 
Jaume Balmes, vam realitzar una 
sortida/actuació a Prades, on vam 
oferir un passacarrers i un petit 
concert a la plaça Major. Cal destacar 
que la gent va ser molt receptiva i molt 

agraïda després d’oferir l’actuació 
realitzada per mitjà de la Federació de 
Bandes de Catalunya.

Novembre

El dia 22 de novembre es va celebrar 
la tradicional missa en honor a Santa 
Cecília, patrona dels músics, que 
aquest any ha coincidit en el mateix 
diumenge de la celebració.

Desembre

El dia 5 es va rebre la visita/intercanvi 
de la Societat Musical Renaixement 
de Vinalesa (València). La visita va 
ser prevista per realitzar un concert 
juntament amb la Unió Musical Jaume 
Balmes aprofitant la inauguració de 
l’Spa del nou pavelló d’esports i el 
concert de Santa Cecília. La festa va 
començar pel matí on la Banda invitada 
va fer un recorregut amb autobús per 
conèixer una mica el nostre territori i 
després fer un dinar de germanor amb 
tots els membres i juntes de les dues 
entitats. Després del concert també es 

va fer un berenar/sopar per acomiadar-
nos i emplaçar-nos a tornar la visita el 
proper setembre del 2010. També cal 
destacar que la Unió Musical Jaume 
Balmes vam estrenar el nou tratge 
en motiu dels vint anys d’història de 
l’entitat.
El diumenge 6, la Unió Musical Jaume 
vam anar a buscar els nous membres 
de la banda. Aquest any va ser quasi 
una marató, ja que n’hi va haver 
molts i vam recórrer quasi tota la 
població. Els nous membres són Axel 
Gil, Joan Ibáñez, Agnès Bailach, Lídia 
Gas, Claudia Cardona, Juanjo Vegué, 
Francesc Millan, Pere Albacar, Dani 
Royo, Adrià Subirats i Josep Lluís Cid. 
En acabar l’acte es va fer un càtering 
per als participants i un homenatge 
a la professora Mercè Falcó, que ens 
va deixar l’any 2008 i es va posar el 
seu nom a l’aula de llenguatge en 
agraïment a la seva tasca a l’entitat.
El 27 la Unió Musical va actuar al 
passacarrers acompanyant a l’Herald 
amb música tradicional nadalenca, 
així també com al dia 5 de gener a la 
Cavalcada de Reis.

Entitats Planeres

Vols estar al dia de les notícies del teu municipi?

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



Entitats Planeres

PENYA BLAUGRANA 
PLANERS
El passat 17 de desembre, convocant a 
tots els socis, es va establir una nova 
Junta Directiva de la “Penya Blaugrana 
Planers”. La Junta està formada per: 
Santiago Pla (President), Francesc 
Segarra (Vicepresident), Ricardo Tena 
(Tresorer i Secretari), Joan Subirats 
(Vocal), Xavi Sangüesa (Vocal), Josep 
Magallanes (Vocal), Robert Gómez 
(Vocal), Sergi Sánchez (Vocal) i Marc 
Cid (Vocal). 
Els nous components de la Junta, amb 
la col·laboració d’antics integrants 
de la mateixa, tenen moltes ganes de 
treballar i oferir l’oportunitat a tothom 
que ho vulgui, de poder assistir al 

Camp Nou a veure aquest meravellós 
Barça i organitzar esdeveniments per 
al poble de Santa Bàrbara. 
Alguns dels seus objectius són tornar 
a reactivar les activitats de la Penya, 
fent el major nombre de socis possible 
i donar a gaudir d’un Barça esplèndid, 
fent que se senti aquesta passió 
blaugrana que hi ha a Santa Bàrbara!!!
Disposem d’una seu social (“La Gela”) 
on podreu seguir els partits i on es 
disposarà d’una pissarra on tota 
aquella persona que ho desitgi podrà 
apuntar-se per anar als partits que 
més li interessin, o per si tan sols voleu 
aportar idees per fer aquesta penya 
encara més gran.
També hem d’agrair a l’anterior Junta, 
la qual va formar aquesta Penya amb 

il·lusió i amb ganes de fer-la gran, els 
seus anys de treball i esforços que hi 
han invertit.
Amb la vostra ajuda aconseguirem que 
Santa Bàrbara sigui encara més gran!

VISCA EL BARÇA I VISCA SANTA 
BÀRBARA!!!

ACTIVITATS DEL CLUB 
TWIRLING SANTA BÀRBARA

Un cop acabat el període d’estiu, al 
mes de setembre ja torna a començar 
l’activitat del Twirling, amb els 
entrenaments i preparaments de 
les atletes per als Campionats que 
començaran al febrer del 2010.
La primera actuació va realitzar-se 
a la Diada Nacional de Catalunya; 
el dijous dia 10 de setembre per la 
nit, les majorettes i la banda van 
acompanyar a la bandera fent diverses 
actuacions, des de la plaça de l’Estació 
fins a l`Ajuntament, a la plaça vam 
poder observar totes les persones de 
les entitats presents, l’hissament de 
la bandera i el cant de l’himne dels 
Segadors. El divendres, la nostra entitat 
va participar a les ofrenes florals.
Hem de ressaltar, que com cada any, 
a primers de setembre, hi ha altes 
i baixes al club, entren nois/noies 
petites i surten noies que ja son grans, 
aquestes, si continuen estudiant fora 
de la nostra població, ja no poden 

compaginar els estudis amb la pràctica 
d’aquest esport, tot i que tenen molta 
pena al deixar-ho, després de molts 
anys.
La següent actuació a destacar va ser 
a la participació de la desfilada des de 
l’Ajuntament fins al Recinte Firal, amb 
motiu de la inauguració de la Fira de 
l’Oli, com tots els anys i juntament 
amb la banda de música. Ens agrada 
participar en aquest acte tan arrelat 
a les Terres de l’Ebre i que ens recorda 
que som un poble pagès. El diumenge, 
les nostres majorettes van participar 
a la Festa de Santa Cecília, amb una 
desfilada pels carrers, i la celebració 
d’una missa amb la posterior ofrena 
al patró. Solament van poder anar a 
aquest acte una part de les atletes, ja 
que unes quantes, aquell mateix dia, 
assistien a un curset d’iniciació que 
organitzava la Federació Catalana de 
Twirling. 
Aquest curs d’hivern es va realitzar en 
dos dies, el dissabte 21 de novembre 
a Ulldecona i el diumenge 22 a 
Amposta. Va estar molt profitós, ja 

que vam comptar amb la presència de 
professors de gran nivell mundial, entre 
els quals destaquem a Celina Neilson, 
entrenadora i actualment directora 
tècnica de la Federació Catalana, 
Carla Olmo, Yasmani El Amrani, Àngel 
Escuin i també dos dels atletes més 
importants a nivell mundial, el japonès 
Shuichi Kawazu, campió del món 
vàries vegades en la categoria júnior i 
sènior, i el francès Pascal Dumas, que 
va ser campió de França i d’Europa. 
Aquestes persones, van estar tot el dia 
ensenyant exercicis que es practiquen 
a tot el món i que les nostres atletes 
desconeixien. En finalitzar el curs, a 
totes les atletes que van assistir se’ls 
va donar un diploma i una camiseta, 
com a record d’aquell dia.
I per acabar, la Junta del Club desitja 
a tot el poble i a tots els lectors de la 
revista, que tinguin un Bon Nadal i 
que el proper any 2010 sigui millor que 
aquest.
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Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DONES 
PLANERES

Com aquell que no vol la cosa i sense 
quasi adonar-nos, ha anat passant 
l’any. Arribat aquest moment, és hora 
de fer una pinzellada, un petit repàs 
de les activitats que s’han dut a terme 
del començament de curs, al setembre, 
fins ara dins l’Associació i a les que 
s’ha participat fora d’ella.
Per començar i fins a juny, s’organitzen 
classes de diferents disciplines 
gimnàstiques: Ioga i Pilates, Gimnàstica 
i aeròbic, i com a novetat d’aquest curs 
i amb molt d’èxit les de Tai chi. També 
estan els Balls de saló a l’acadèmia 
Quick Dance. Totes aquestes classes 
no són exclusives per a les sòcies 
(no cal dir que l’avantatge d’elles és 
que el preu és més econòmic), hi pot 
participar tothom, i s’hi pot afegir a 
qualsevol data, simplement passant 
pel local de l’Associació en dimarts per 
la tarda, de cinc a set, a apuntar-se.
Tenen molt d’èxit les classes i tallers 
de cuina, tant fet per sòcies com per 
professionals. Així és, que tots els 
primers dissabtes de mes per la tarda 
se’n fan. Alguna vegada, com va ser a 
l’octubre, es va fer una demostració 
(quan es fan demostracions, mai són 
per vendre, almenys dins l’Associació) 

del aparell de cuina Thermomix. Al 
novembre, el va fer la sòcia Dolors 
Domènech i al desembre ja es va fer la 
Cuina de Nadal, que va anar a càrrec 
de Maximina Ontañón.
Durant aquests mesos s’han fet 
diverses conferències: la primera està 
clar que ens havíem d’informar d’allò 
que els mitjans de comunicació no 
en deixaven de parlar: la grip A, Pilar 
Julve va ser l’encarregada de fer-ho, 
properament en farà una altra, d’algun 
tema de salut. Dues membres del cos 
de Mossos d’Esquadra van informar 
sobre violència de gènere i seguretat. 
També van venir a informar-nos sobre 
la Marató de TV3. 
Dos dissabtes de l’octubre, l’estetista 
Lluïsa Favà, ens va posar al dia 
sobre novetats en tractaments 
antienvelliment. S’ha fet un taller de 
Nadal de Patchwork, per Ma José de la 
merceria “Capritx”.
Altres activitats són Tall i Confecció, 
que també es fa durant tot el curs i els 
primers dimarts de cada mes, a les 22 
hores, es reuneixen dones (tant sòcies 
com no) a jugar al “guinyot”. Es va fer 
un viatge en vaixell, per la Badia dels 
Alfacs. També a través de la regidoria 
de Joventut i Serveis Socials, s’ha fet 
al nostre local un curs de “Cuina per a 
singles”, traduït bé cuina per a solters.
Dins la Fira de l’Oli es va organitzar un 

concurs d’all i oli, un de pelar patates 
i vam contribuir a una mostra de 
vestuari antic que va portar el Museu 
del Montsià, vestint cinc maniquís: el 
vestit de dormir d’home i de dona, el 
vestit de pagès tradicional femení, el 
masculí de treball a la ribera, la roba 
interior de dona i una bolcada de 
bateig. 
Es va participar en diferents taules i 
tallers del II Congrés de Dones de les 
Terres de l’Ebre, aquest any a Gandesa, 
allí es va presentar l’exposició 
“Dones Ebrenques, les petjades d’un 
esforç”, on la nostra Associació ha 
aportat fotografies de dones del poble 
treballant. 
A la Festa de Pre-Nadal de la nostra 
Associació, les assistents van contribuir 
en una petita aportació per a la Marató 
de TV3, recollint 343,00 €. La nostra 
fita per a l’any que bé, seria organitzar 
alguna activitat específica, per tornar-
hi a participar.
A finals de setembre vàrem assistir a 
Ulldecona a la XVIII Trobada de Dones 
del Montsià, una trobada que cada any 
es fa a un poble i que aquest any 2010 
l’organitzador serà SANTA BÀRBARA i 
l’Associació DONES PLANERES.

Us desitgem Bon any 2010!
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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.

ZONA DE JOCS

Sudoku Sopa 

QUe i QUI
Encerta quin carrer és i qui són els músics de la 
primera fila.

Busca, a la sopa de lletres, 8 activitats que 
es realitzen al Parc Infantil i Juvenil de 
Nadal.

3 2

4

7 6 3

7 4 6 1

3 1 5 6

2 7

9 5

1 9

2 9 4 1

I S I E R A T R A C

B N I G E Z F H O S

I O F D Ñ V E N M P

Q U U L G V S I C G

S E G U A O R U O A

T U S P A B E O N S

N A L P N N L T T P

S A T S O E A E E A

U J I I R R G N S R

S O A O L C T R O L

E C I R I A C E V O

J S U X Z C U T A P

N A R Q Ó I B N L R

E E L I C A I I A E

C O N S O L E S P M
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Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 7:

Sopa de lletres
Caganer
nen Jesús
Melcior
Gaspar
Baltasar
Pastor
Àngel
Bou

Sudoku

Solucions

Sopa 

Embarbussaments 
• En Panxo li va dir a en 
Pinxo: Vols que et punxi amb 
un punxó? I en Pinxo li va dir 
a en Panxo: Punxa’m, però a 
la panxa no.

2 6 8 4 5 1 9 7 3
1 4 3 2 9 7 8 6 5
7 9 5 3 6 8 2 4 1

4 7 2 5 8 9 3 1 6
8 1 6 7 2 3 4 5 9
3 5 9 1 4 6 7 2 8

5 3 7 9 1 2 6 8 4
9 8 4 6 7 5 1 3 2
6 2 1 8 3 4 5 9 7

QUI I QUÈ
Imatge 1
Raval dels Sabres
Imatge 2
José Sales

• Paula para la taula, para-la 
bé que el pare ja ve.

• Un carro carregat de terra 
roja per la carretera de 
Catarroja.

PUBLICITAT NEMEA



Biblioteca José Escudé Albesa

Una de les activitats que més agrada als 
lectors infantils de la biblioteca José 
Escudé Albesa de Santa Bàrbara és l’hora 
del conte. Henar Aubeso, monitora del 
Grup Joventut, va ser l’encarregada de 
realitzar una sessió de conta contes, el 
divendres dia 6 de novembre, explicant el 
conte Un pastís de xocolata. Posteriorment, 
els assistents van poder realitzar un pastís 
de xocolata amb plastilina i material 
divers que se’ls va proporcionar.
La biblioteca, durant els tres darrers mesos 
de l’any, organitza l’activitat anomenada 
bibliocursa. Els participants a aquesta 
activitat llegeixen 20 contes per tal de 
superar aquesta cursa lectora. Cada 
vegada que es llegeix un llibre s’ha 
d’omplir una fitxa on hi ha preguntes 
sobre el llibre i, a canvi, el participant 
aconsegueix una enganxina. Quan 
s’aconsegueixen les 20 enganxines es 
considera que el participant ja ha acabat 
la bibliocursa i per tant l’ha superat amb 
èxit. Finalment, 32 participants van ser els 
que van començar la bibliocursa i el dia 18 
de gener a les 18 hores i a la mateixa 

biblioteca es farà l’entrega de diplomes i 
obsequis que el regidor de cultura fa a tots 
els que hagin aconseguit superar la cursa. 
També, del 27 al 31 de desembre, la 
biblioteca es va desplaçar al Parc Infantil i 
Juvenil de Nadal per tal d’estar més a prop 
dels usuaris infantils i oferir-los llibres per 
a la seva lectura i narracions de contes 
que es van anar explicant al llarg dels dies 
d’obertura del parc infantil. 
De moment, les activitats previstes per a 
aquest proper trimestre són les següents:
El dia 5 de febrer, Lluís Bosch, serà 
l’encarregat de dirigir l’activitat Música 
dibuixada, dirigida als infants de la 
població.
Del 9 al 29 de març, la biblioteca, acollirà 
l’exposició monogràfica de l’abc a l’sms. 
L’exposició que està emmarcada dins de la 
9è setmana del llibre infantil i juvenil a les 
Terres de l’Ebre, vol ser un recorregut a 
través de la literatura infantil i juvenil per 
tot el procés d’aprenentatge de l’escriptura 
i de la lectura i de com aquesta forma part 
de les nostres vides. 
Aquest trimestre us destaquem els 

següents documents:
Alejandría
Dime que me amas
El arte de buscar empleo
El arte de inventarse profesiones
Ella, que lo tuvo todo
Exprime Facebook
GPS aplicaciones prácticas
La mano de Fátima
La sombra de lo que fuimos
Manual de fotografía con teléfono móbil
Exprime tus fotos y vídeos en internet
Tú di que eres uno de ellos
1000 ejercicios y juegos de futbol base
Mejora tu tenis
DVD:
Ángeles y demonios
Los hombres que no amaban a la mujeres
Los abrazos rotos
En el nombre del Rey
Génova
La duda
La Reina Victoria
Noche en el museo 2
Señales del futuro
Pagafantas
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La Plana Ràdio

Com és tradició, el darrer dijous abans de 
Nadal, La Plana Ràdio organitza un 
programa especial que, baix el títol de “De 
tu a tu”, ofereix als oients de la ràdio 
municipal planera, una sèrie de continguts 
especialment preparats per aquesta 
jornada.
Enguany se celebrà la 11a edició i, entre 
altres, cal destacar la presència al programa 
del cantautor ebrenc Josep Ma Bonet que 
ens va parlar del seu disc “Pluja de Tardor” i 
ens va avançar que està preparant el proper 
per al 2010. També cal destacar que el 
programa va servir per fer la presentació 
del llibre titulat “Biel, què et passa?” un 
conte promogut des de l’Associació d’Ajuda 
a la Hiperactivitat i Dèficit d’Atenció de les 
Terres de l’Ebre i que pretén fer difusió del 
trastorn, de com se sent un xiquet que el 
pateix, però també, a la vegada, vol ser un 
conte d’entreteniment.
Per a la confecció del conte, l’associació ha 
comptat amb la col·laboració de 
l’il·lustrador Ignasi Blanch i el text d’Estela 
Tomàs, que ha aprofitat situacions reals 
dels xiquets i xiquetes amb TDAH per crear 
els diferents escenaris on van passant les 
històries del conte.
Enguany el “De tu a tu“ va comptar també 
amb la presència de l’alcalde del municipi, 
Jordi Boronat a qui es va entrevistar per fer 
el resum anual de la gestió municipal i 
avançar els projectes de l‘equip de govern 
des d’ara i fins el final de legislatura, al 
2011. 
També hi van ser els membres de l‘equip 
del programa “Efecte Dopamina”. Recordem 
que “Efecte dopamina” és una de les grans 
apostes de La Plana Ràdio i a més un 
programa pioner a les Terres de l’Ebre que 
pretén donar l’oportunitat a persones amb 
malalties mentals severes perquè 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, 
notícies de manera alternativa, provocativa 
i artística.
Una de les entrevistes més entranyables va 
ser la que li vam fer a Rudy el Pallasso, 
planer internacional que va tenir la 
gentilesa de venir-nos a explicar el seu 
darrer any al Circ Arena de Dinamarca o la 
seua participació al Festival Internacional 
de Pallassos a Sant Petersburg on va 
aconseguir un meritori segon lloc.
Van passar per la ràdio, en aquest dia 
entranyable, també Ernest Plans professor 
de l’IES Les Planes i Saray Múria, la nostra 
jove col·laboradora, per parlar-nos de la 
Marxa Mundial de la Pau que es va celebrar 
el passat 22 de desembre.
També, a part de les habituals i animades 
tertúlies d’inici, tant de la franja matinal 
com a la de la tarda, es va comptar amb la 
presència de l’Astròleg German Rodamilans 
que ens va apropar a la realitat d’aquesta 
ciència mil·lenària. Vam tenir els cants de 
nadales per part dels infants de l’Oliveta i 
molts altres continguts destinats, com cada 
any, a oferir als oients de La Plana Ràdio la 
millor i més sonora felicitació nadalenca.
Les Emute, les més escoltades al Baix Ebre i 
al Montsià.
Les 7 emissores municipals a les Terres de 
l’Ebre associades a Emute aconseguíem a la 
5a onada 2009 del Baròmetre de la 
Comunicació i la Cultura, sumar 46.000 

oients, cosa que ens situa com a la segona 
ràdio més escoltada al conjunt de les Terres 
de l’Ebre després de Catalunya Ràdio que 
en sumava 49.000.
En canvi, en la divisió comarcal, les 
Emissores Emute desbancaven l‘emissora 
pública catalana, situant-se en primera 
posició al Baix Ebre amb 20.000 oients 
diferents, que confessaven haver escoltat 
una de les emissores Emute en els darrers 
30 dies, quedant Catalunya Ràdio en segon 
lloc amb 18.000 oients.
Al Montsià la xifra encara era millor, ja que 
l‘audiència pujava fins als 26.000 oients, 
per davant de Ràdio Ulldecona amb 18.000.
En quant al tipus d’audiència, l‘estudi 
mostrava que el perfil de l’oient de la ràdio 
municipal associada, són majoritàriament 
dones de classe mitja amb edats compreses 
entre els 45 i 64 anys que empren 
habitualment el català com a llengua de 
comunicació.
Al nostre municipi, l‘estudi del Baròmetre 
ens donava a La Plana Ràdio una audiència 
que s apropa als 2.500 oients.
Actualment l’associació d’Emissores 
Municipals de les Terres de l‘Ebre la formen 
Alcanar Ràdio, Amposta Ràdio, Ràdio Ràpita 
i La Plana Ràdio al Montsià i La Cala Ràdio 
(Ametlla de Mar) Antena Aldaia (l’Aldea) i 
Ràdio Delta (Deltebre). A partir del primer 
de gener s’incorporarà a l‘entitat Ràdio 
Tortosa.

La Plana Ràdio celebra el Nadal amb l’especial “De tu a tu”

51



Centre Obert l’Oliveta

Els monitors i monitores dels 
Centres Oberts, després de les 
reunions per organitzar les 
trobades de Centres i amb la 
col·laboració del CEESC (Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya) s’ha creat un grup 
de treball per treballar objectius 
importants per la nostra professió, 
com puguin ser: Què són els 
Centres Oberts, donar a conèixer 
el que fan els Centres Oberts dins 
del món de Serveis Socials, poder 
parlar amb gent de la mateixa 
professió i explicar les pròpies 

vivències, compartir documents 
útils per millorar la qualitat de la 
feina feta i així com una formació 
per cobrir les necessitats que ens 
anem trobant dia a dia.
Un total de 6 Centres Oberts de les 
Terres de l’Ebre donen cabuda a 
aquestes reunions que es realitzen 
periòdicament un cop al més als 
diferents Centres Oberts.
Actualment, ja s’han dut a terme 
3 reunions i properament serà la 
pròxima a un dels Centres Oberts 
de Deltebre.

Grup de treball de Centres Oberts de les Terres de l’Ebre
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Infocentre

El dia 6 de novembre va tenir lloc al 
Punt TIC de Santa Bàrbara la jornada 
divulgativa de programari lliure 
que s’emmarca dins la Jornada de 
Programari Lliure de les Terres de 
l’Ebre.
Des de fa uns anys, l’Infocentre de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
juntament amb la UOC i amb la 
col·laboració a les últimes edicions 
d’Ajuntaments, com el de la Sénia i el 
d’Amposta i els Punt TIC de les Terres 
de l’Ebre organitzem les jornades del 
programari lliure.
L’objectiu d’aquestes jornades no és 
només fer xerrades tècniques sobre 
el món del programari lliure, també 
volem apropar 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 a una eina de 
treball. 
La jornada va tenir dos parts, la 
primera va tenir lloc als diferents punt 
TIC de les Terres de l’Ebre, aquest 
2009 han participat el Telecentre 
de la Ribera d’Ebre, el Telecentre de 
l’Ametlla de Mar, el Telecentre de la 
Terra Alta, el Telecentre del Baix Ebre, 
el Telecentre d’Amposta, el Telecentre 
de la Sénia i l’Infocentre de Santa 
Bàrbara. Aquesta activitat va tenir lloc 
el dia 6 de novembre de 17 a 20 hores 

i va ser una jornada pràctica on els 
participants van poder aprendre què 
és el programari i com utilitzar-lo. Les 
aplicacions treballades han estat les 
eines multimèdia i l’alternativa que 
ens ofereix el programari lliure. Més de 
70 usuaris van participar en aquests 
tallers als diferents telecentres de les 
Terres de l’Ebre.
La segona part de la jornada va tenir 
lloc a Amposta el dia 7 de novembre. 
Aquesta activitat va ser més 
acadèmica i vam poder gaudir de la 
ponència titulada eCulture, a càrrec 
del Sr. Pedro Lorente, director tècnic de 
la infraestructura de l’Anella Cultural 
de Catalunya de la Fundació i2cat, i 
d’una segona ponència a càrrec del Sr. 
Carlos Casado i del Sr. César Córcoles, 
professors del Grau Multimèdia de la 
Universitat Oberta de Catalunya, que 
ens van parlar sobre els avantatges i els 
inconvenients de les eines multimèdia 
en programari lliure. 
Entre divendres i dissabte, més de cent 
persones, van participar d’aquestes 
jornades, cosa que encoratja als 
organitzadors, entre ells l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, a seguir treballant i 
promocionant el programari lliure.

CURSOS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Durant l’últim trimestre de l’any, 
l’Infocentre ha continuat amb la 

seva tasca d’alfabetització digital per 
minimitzar l’escletxa digital existent 
en determinats col·lectius de la nostra 
població. 
S’han realitzat dos cursos formatius 
de 20 hores cadascun. Un dels cursos 
ha estat adreçat al públic en general 
i s’han treballat les eines d’iniciació i 
les eines bàsiques en l’ús de les TIC. 
Principalment, s’ha treballat com fer 
ús d’Internet, del correu electrònic i de 
les aplicacions bàsiques d’ofimàtica. 
Un total de 12 alumnes han participat 
d’aquesta formació i els resultats han 
estat molt positius, tant en quant a 
participació com per l’aprenentatge 
aconseguit per part dels alumnes. 
L’altre curs ha estat dirigit als membres 
de la junta de l’APA de l’Escola “Jaume 
Balmes” de la nostra població. L’objectiu 
d’aquest curs ha estat oferir eines 
que faciliten les tasques que s’han 
de realitzar a la gestió de l’associació. 
El temari del curs ha estat dedicat, 
principalment, a l’ús d’Internet i del 
correu electrònic i s’han treballat eines 
d’ofimàtica.
A partir del gener del 2010, l’Infocentre 
continuarà la seva tasca formativa, 
tant per al públic en general com per 
a aquelles entitats i associacions que 
ho sol·liciten.

Jornada de programari lliure 2009 a les Terres de l’Ebre
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Llar d’Infants Les Beceroles

LA CASTANYADA
El dia 30 d’octubre pel matí els 
nostres petits/es van fer panellets i 
per la tarda van ballar cançons de la 
tardor i de la castanyada per als seus 
pares i familiars. Després va venir 
la castanyera a visitar-nos i ens va 
explicar la seva història. Tot seguit 
els nens/es van berenar xocolata amb 
galetes. Ens ho vam passar molt bé!

FRUITS DE LA TARDOR
Cada nen/a va portar un fruit de 
la tardor els quals vam exposar en 
una taula i els nens/es van poder 
veure, tocar i degustar aliments típics 
d’aquesta època de l’any.

EL COLOR ROIG
Del dia 2 al dia 6 de novembre vam 
celebrar la setmana del color roig. 
Cada dia realitzàvem una activitat 
relacionada amb aquest color i l’últim 
dia vam celebrar la festa del color roig 
fent una obra de titelles del conte de la 
caputxeta vermella, la qual va agradar 
molt als nens/es.

GUARNIMENTS DE NADAL
Aquest any com a novetat hem 
demanat als pares/mares la seva 
col·laboració realitzant un guarniment 
de Nadal per a la llar.
Ens ha sorprès la quantitat de coses 

que ens han portat: grans, petites, 
reciclades, però sobretot totes molt 
boniques i originals.
Gràcies per la vostra col·laboració 
famílies!

CAGA TIÓ
El dia 21 va arribar el caga tió a la llar, 
els infants quan el van veure van tenir 
una gran sorpresa i durant els dies 
següents li vam anar donant menjar 
perquè engreixes molt. El dia 24 cada 
nen/a li va cantar la cançó i el caga tió 
li va cagar una coseta.

FESTA DE NADAL
El dia 23 per la tarda els pares/mares 
de la llar van preparar una gran festa 
per als menuts de casa. Aquest any va 
venir un pallaso el qual va fer ballar i 
riure als nens/es.
Després l’àvia d’un dels infants ens va 
fer una xocolata boníssima que vam 
poder degustar tots plegats.
I aquí no va acabar tot, ja que va venir 
el Pare Noel a veure’ns i va portar un 
regal a tots els nens/es.
Gràcies pares i mares per fer d’aquestes 
festes dies inoblidables.

PARC DE NADAL
Els dies 29 i 30 per la tarda vam anar 
al Parc de Nadal amb autobús on els 
infants van poder gaudir de totes les 

activitats que s’hi realitzen.
La llar vol donar les gràcies a Dani 
Sangres que de manera desinteressada 
ens ha portat durant aquests anys amb 
l’autobús al Parc de Nadal.

Les educadores desitgem que tots 
tingueu un bon any 2010.
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Dossier Esportiu

L’activitat física per a grups especials (I)
Tercera edat 
La pràctica d’exercici físic en la gent gran 
pot resultar molt positiva, donats els 
beneficis que aquesta activitat proporciona 
a totes les persones que la realitzen (amb 
independència de la seva edat), però 
també en consideració a les limitacions i 
els problemes físics i mentals que aquest 
col·lectiu pot patir durant aquesta etapa de 
la seva vida. 
Els beneficis que aquest col·lectiu podrà 
obtenir seran:
FÍSICS: No es cansarà tant. Millorarà 
la funció respiratòria. Estarà més àgil. 
Millorarà la mobilitat articular. Alleugerirà 
el seu dolor d’esquena. Millorarà la 
circulació de la sang. El seu cor treballarà 
millor i estarà més fort. 
PSÍQUICS: Millorarà la seva autoestima. 
Estarà més alegre i positiu. Augmentarà la 
sensació de benestar. L’ajudarà a mantenir 
la memòria. Dormirà millor. 
SOCIALS: Tindrà un lloc de relaxació. Farà 
amics i amigues. Estarà més acompanyat. 
Tindrà més capacitat per afrontar els 
problemes de la vida diària. 

Des de l’Equip HYMNOS SPORT, hem 
seleccionat, de la nostra oferta d’activitats, 
dos programes que s’adeqüen a les 
necessitats del col·lectiu de la Tercera Edat. 
Això no significa que la resta de programes 
no estiguin dirigits a aquest col·lectiu. Al 
contrari, tothom pot participar de totes 
les activitats, però si que podem dir que 
les que hem escollit, per la seva intensitat, 
s’ajusten més a la gent gran.

EXERCICIS DE BODYBALANCE
La sessió de BODYBALANCE es desenvolupa 
amb música, on cada track o cançó té un 
treball específic. Aquest programa combina 

exercicis de Tai-Chi, Pilates i altres mètodes.
Es comença amb un escalfament suau 
basat en el Tai-Chi, per continuar amb els 
treballs de força de cames i equilibri. Hem 
de pensar que sempre treballem amb el pes 
del propi cos.
A la meitat de la sessió apareix el treball 
d’estiraments, amb les obertures de 
caderes i el treball de Pilates, en el track 
d’abdominals. 
Continuarem amb el treball d’esquena 
i acabarem amb més estiraments, amb 
el treball de torsions i els estiraments de 
cames.
Al final de la sessió, arriba l’hora de relaxar-
se, apagant les llums de la sala i deixant-se 
portar per la música.

BENEFICIS DE BODYBALANCE
Millora el rang de moviment i la flexibilitat 
de les articulacions.
Millora la força corporal.
Redueix els nivells d’stress.
S’aconsegueix un estat de benestar i calma.
Millora i incrementa la capacitat de 
concentració

WELLNESS SALUT
Aquesta sessió consisteix en una classe de 
manteniment on el monitor proposa un 
objectiu a aconseguir en cada sessió. Les 
sessions van dirigides a treballs específics, 
intentant aconseguir un entrenament 
integral.

En una sessió de Wellness Salut podem 
trobar:
Treballs de força utilitzant pesos petits.
Treballs de flexibilitat
Treballs de resistència cardiovascular per 
enfortir el cor.
Treballs d’abdominals i localitzats.

És una bona manera per mantenir-se en 
forma i a la vegada entretinguda, per la gran 
varietat d’exercicis. A més, s’utilitza una 
gran varietat de material, com les peses, les 
pilotes, gomes elàstiques, colxonetes… 

Des de HYMNOS SPORT, volem animar 
a tota la Gent Gran de Santa Bàrbara a 
practicar esport. Els beneficis són realment 
importants en aquesta fase de la vida 
de qualsevol persona. Deixem enrere els 
pensaments negatius com “Això no està fet 
per a mi”, o “L’esport és per als joves”. NO 
ÉS VERITAT.

L’ESPORT ÉS PER A TOTS. L’ESPORT ÉS 
SALUT!!!!!

Volem donar les gràcies a tota la gent 
que va participar en la celebració de la 
inauguració de les noves instal·lacions 
del Pavelló Municipal d’Esports. Va ser 
una tarda inoblidable. A TOTS MOLTES 
GRÀCIES!!!!!

EQUIP HYMNOS SPORT
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EL VIATGE DE LA COCA-
COLA PEL ROMÀNIC 
CATALÀ

Dia 1 (31 d’agost)
Tots estàvem nerviosos i sense res a dir. 
Els professors parlaven del viatge des 
de l’aeroport i nosaltres ens limitàvem 
a estudiar l’entorn. Ens miràvem, es 
notava que volíem dir alguna cosa, 
però ningú volia fer el primer pas.
L’Anna Carné, la relacions públiques 
de Coca-cola, va dir unes paraules, 
algun alumne es va acomiadar 
dels seus pares i tots vàrem pujar a 
l’autobús que ens conduiria fins al 
nostre primer destí: Taüll. Un cop allà, 
férem algunes fotografies i tot seguit 
anàrem a dinar. Ens van servir un bon 
plat de macarrons i de segon pit de 
pollastre amb patates al forn.
Després de dinar vam visitar l’església 
i cap a Rialp! Allà ens allotjàrem. 
Dia 2 (1 de setembre)
Per a la majoria, aquest va ser el millor 
dia del viatge. Un dia amb molta 
marxa per als més atrevits! A mig 
matí, ens vam embarcar en un vaixell 
inflable amb capacitat per a 9 persones 
i navegàrem entre els ràpids del riu. 
Endevineu què vam fer? Ràfting.
Pareixíem professionals amb el casc i 
els vestits de neoprè. En la meva opinió, 
el millor ràpid va ser l’anomena’t “Las 

lágrimas de Chuck Norris”, perquè 
l’actor va anar a fer ràfting i va caure 
de la barca en aquell ràpid. Aquell dia 
vam dinar amb més gana que mai! 
A la tarda, ens traslladaren a la base 
de Ribera de Cardós, on férem les 
activitats de passeig a cavall, tirolina, 
pont tibetà i rocòdrom. Va ser tot 
fabulós.
Dia 3 (2 de setembre)
Quin dia ens esperava! Aquest 2 de 
setembre va ser catalogat el segon 
millor dia del viatge, per majoria de 
vots. A les 10 en punt del matí sortirem 
de Rialp per traslladar-nos a l’hotel 
Mercure d’Andorra. Un cop allà, ens 
van donar temps lliure per anar de 
compres. A l’hora de dinar, tocava anar 
al bufet lliure del mateix hotel.
A les cinc de la tarda, vam anar a 
patinar sobre gel. Hi va haver algunes 
caigudes, però res important! Després 
d’una hora fent d’equilibristes ens van 
dur a... Caldea!
Allà ens relaxàrem durant tres hores 
i a l’hora de sopar ens meravellàrem 
amb els focs artificials dins del recinte. 
Va ser una vetllada magnífica i molt 
reconfortant.
Dia 4 (3 de setembre)
Aquest dia no es va fer emocionant fins 
la vesprada, almenys per als alumnes, 
és clar. 
Dinàrem a l’hostal del Senglar i a la 

tarda visitàrem el Monestir de Poblet. 
Però, el que realment tothom esperava 
eren les sis de la tarda... Sortida cap a 
Portaventura!
Un cop allà ens van allotjar al magnífic 
hotel Gold River, del qual tots vàrem 
quedar meravellats: semblava mentida 
que no tingués cinc estrelles! (En tenia 
quatre).
Opinió general: Va ser el millor hotel 
de tots els del viatge. 
Últim dia (4 de setembre)
Ens vam aixecar ben d’hora per a 
esmorzar a l’hotel. Havent acabat, 
vam partir fins a l’entrada del parc, i 
més contents que un nen petit amb un 
caramel, nosaltres teníem les nostres 
polseretes VIP (com anàvem dient 
durant tot el dia) i ens “colàvem” a 
tothom.
A les cinc de la tarda, però, ens vam 
haver d’acomiadar. Alguna nena va 
plorar, però tots havíem intercanviat 
correus i estaríem en contacte. Se’n 
van anar amb l’autobús cap a Sabadell 
i jo em vaig quedar amb la Rosa, 
acabant l’estada al parc.

Va ser tot meravellós, magnífic, 
inoblidable, inigualable i sobretot 
irrepetible.
Ja ho diuen, això: Hi ha coses que 
només et passen un cop a la vida.

Àngels Gàzquez Espuny
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GALA TAURINA A SANTA 
BÀRBARA

El 21 de novembre, va tenir lloc dintre 
del marc de la Fira de l’Oli i dels Cítrics 
a Santa Bàrbara la 1a edició de la Gala 
Taurina de Santa Bàrbara. Durant el 
transcurs de la mateixa es va realitzar 
la presentació de l’Agrupació de Penyes 
i Comissions de Bous de les Terres de 
l’Ebre a càrrec del seu president Miquel 
Ferré, la qual intentarà agrupar a totes 
les Penyes i Comissions per fer front 
comú a totes les problemàtiques que 
puguin sorgir en detriment de la festa 
dels bous.
Seguidament, es va realitzar una 
taula rodona amb la presència dels 
ramaders, Hilario Princep, Felix Ozcoz, 
Vicent Benavent i Pedro Fumadó.

L’acte va continuar amb la projecció 
d’un vídeo dels bous a Santa Bàrbara.
Ja com a plat fort de l’acte, es va 
realitzar l’entrega de premis els quals 
van recaure en:
Detall de la setmana:
Vaca Culebra de Vicent Benavent
Millor Vaca:
Vaca Turquesa de Vicent Benavent
Millor Bou:
Bou Cordobillo d’Hilario Príncep
Millor Ganaderia:
Ramaderia d’Hilario Princep
La comissió de Bous vol donar les 
gràcies a tots els assistents que van 
omplir la sala, als ganaders per la seva 
presència i a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara pel seu suport incondicional.

MIQUI PUIG AL
RESTAURANT “COM TU”



Opinió dels Partits Polítics

Aquestes últimes 
setmanes s’està fent 
molta divulgació pels 

mitjans de comunicació 
sobre la “famosa” ILP en 

contra de les corregudes de bous. Cal 
dir que, en aquest sentit, les nostres 
tradicionals tardes de bous i tots els 
actes taurins que es realitzen a la 
nostra població no es veuen afectats 
inicialment. Tot i així, hem de tenir 
en compte que, probablement, si 
prohibeixen una modalitat, més tard 
o més prompte, aniran prohibint-
ne altres. Per això, des del grup 
parlamentari de CiU al Parlament 
de Catalunya, s’ha presentat una 
proposició de llei de regulació de les 
FESTES TRADICIONALS AMB BOUS. 
Per tant, el grup municipal de CiU 
Santa Bàrbara diu “Sí als bous al 
carrer, capllaçat i embolat a les Terres 
de l’Ebre” 
Des de mitjans del segle XVII, hi 
ha constància documentada de la 
celebració de bous a diferents pobles 
de les Terres de l’Ebre. Aquest tipus 
de celebracions sempre van lligats 
a les festes dels seus pobles i, Santa 
Bàrbara, és un d’aquests i amb una 
tradició molt arrelada que es demostra 
cada tarda a la plaça de bous amb més 
de 3.000 planeres i planers, que des de 
primeres hores aguanten el Sol per 
veure bous i vaques, asseguts a una 
de les 3 fileres de carros, carretes i 
bastides que hi ha a la plaça de més 
de 60 metres de diàmetre.
Una cosa molt important que a tots 
els planers i planeres ens ha d’omplir 
de satisfacció és que, en els últims 
temps, la nostra població ha entrat 
a formar part del prestigiós grup de 
poblacions on els ramaders porten 
els millors bous i vaques que tenen 
a la ramaderia per fer gaudir als 
assistents. Al mateix temps que els 
aficionats d’altres poblacions que 
volen veure un “corro” bo, també 
venen a la nostra població per gaudir 
de la tarda.
És molt complicat expressar el 
sentiment que provoca aquesta festa 
als aficionats, però sobretot volem 
destacar que sense els actes taurins 
o bous, com popularment anomenem 
els planers, no ens podem imaginar 
com serien les Festes Majors del 
nostre poble, ja que, en el cas que no 
ens deixin fer bous, on ens retrobarem 
els planers i planeres amb el mateix 
sentiment de germanor i amb tot el 
poble reunit?

Molt bon any 2010.

Després del descans 
de les festes 
n a d a l e n q u e s , 
comença un nou 

any, carregat de bons 
propòsits, bones intencions 
i desitjos de millorar aquest 
2010.
Com a inici d’un nou 
exercici, el primer que 
s’ha de fer és planificar el 
futur. Així doncs, ens veiem 
immersos en l’aprovació 
dels pressupostos locals per 
aquest 2010, dins un marc 
complicat.
Crisi és la paraula que més 
se sent en aquests moments, 
és la reina de totes les 
converses, ja siguin en un 
dinar de Nadal familiar, com 
en una festa de fi d’any, no?
Doncs bé, encarem aquests 
nous pressupostos amb 
la intenció de fer més 
portadora aquesta situació 
per a tots els habitants de 
Santa Bàrbara.
Des dels principis d’aquesta 
legislatura, abans inclús de 
les eleccions municipals, 
el Partit dels Socialistes de 
Catalunya a Santa Bàrbara, 
s’havia plantejat un repte: 
aconseguir subvencionar 
els llibres de text per als 
alumnes de primària del 
nostre col·legi.
Sabem que no és una idea 
innovadora, ja que molts 
municipis de les nostres 
terres ja ho fan, però quin 
millor moment econòmic 
que el que estem vivint per a 
intentar millorar la temible 
costa que es fa al mes de 
setembre per a totes les 
famílies.
Arriba l’entrada a col·legi i 
hem de preparar el curs: es 
necessita material escolar, 
llibres de text, xandalls, 
motxilles, calçat adequat…
Doncs bé, la nostra intenció 
és fer entrar per a aquests 
pressupostos la subvenció 
dels llibres de text, per 
alleugerir la gran despesa 
que comporta tenir nens en 
edat d’escolaritat.
Volem que el Govern Local 
estudiï la proposta, que 
l’escolti, i que, almenys, 
intenti fer tots els possibles 
per aconseguir aquesta fita.
Aquest és el nostre propòsit 
per al 2010, aconseguir que 
el govern municipal faci un 
esforç per al benestar de 
totes les famílies de Santa 
Bàrbara.

Les festes 
nadalenques han 
passat i torna tot a 
la monotonia del dia 

a dia, hem tingut temps 
per a tot, per a xalar, menjar 
amb la família, amb els amics, 
per descansar, reflexionar 
entre d’altres coses com hem 
de defensar la nostra identitat 
i cultura, i ens preguntem si la 
forma correcta és la que s’està 
fent, presentant mocions en 
defensa del dret a decidir i 
la consulta popular per a la 
independència. Guanyarem 
o be hi perdrem? Nosaltres 
creiem que amb aquestes 
consultes perdrem. Fa uns 
anys ens queixàvem del 
boicot al cava, ara ens podria 
tocar a més productes i ésser 
pitjor: taronja, mandarina, oli, 
ametlla, fruita dolça, vi, etc. 
I clar, després acusarem els 
altres perquè no consumeixen 
productes catalans. Pensem 
que s’ha de ser una mica 
més responsables a l’hora de 
presentar mocions, pensant 
en les repercussions que 
poden tenir, legítimament 
són correctes però si poc 
reflexionades.
Per altra banda, no fa molts 
dies es va presentar un ILP 
al Parlament de Catalunya 
en contra dels bous de 
plaça, el qual es va aprovar. 
Posteriorment, es va presentar 
una moció per demanar que 
els bous a les Terres de l’Ebre 
s’incloguin al catàleg del 
patrimoni festiu de Catalunya 
i es reconeguin com a festa 
tradicional d’interès nacional. 
És una vergonya que s’hagin 
de presentar mocions per 
defensar el patrimoni festiu 
i cultural d’unes comarques 
oblidades com són les Terres 
de l’Ebre, ja és hora de què 
es digui “JA N’HI HA PROU” 
Ens han fet avorrir la caça 
amb barraca, on es reunien 
familiars i amics per sopar, 
xerrar i caçar. Ara van a pels 
bous, on la tertúlia, el berenar 
i la festa ompli les tardes 
de la Festa Major de molts 
municipis, estem d’acord amb 
el manual de bones pràctiques, 
però el que volem és que no es 
posin amb la nostra cultura i 
tradicions. Tenim al davant un 
camí llarg i difícil per defensar 
la nostra cultura, no podem 
baixar la guàrdia, ens haurem 
de mobilitzar tots perquè ens 
pot passar com amb la barraca.
Només ens queda desitjar-vos 
un bon 2010.
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Agenda 1r TRIMESTRE 2010

MES DIA ACTE LLOC

ge
n

er

8 Inici del segon trimestre al Centre Obert l’Oliveta
Centre Municipal de Serveis 

Socials

10 Exhibició de balls de saló Pavelló Municipal

13 Bus de les professions IES les PLanes

16 Trobada Grup Joventut
Centre Municipal de Serveis 

Socials

18 Entrega de premis de la bibliocursa CAP Santa Bàrbara

28 Servei jurídic del SIAD del Montsià Biblioteca José Escudé

29 Donacions de sang
Centre Municipal de Serveis 

Socials

31 Sant Antoni Plaça Cid i Cid

fe
br

er

5 Conte: Música dibuixada Biblioteca José Escudé

6 i 7 Descens BTT Godall

7 Santa Àgueda
Festa en honor a la patrona de 

les dones

10
Reunió de la taula de treball per a la convivència de 

Santa Bàrbara
Saló de Plens de l’Ajuntament

11 Dijous Gras Santa Bàrbara

12 Carnaval escolar
Escola Jaume Balmes

Llar d’infants les Beceroles

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

25 Servei jurídic del SIAD del Montsià
Centre Municipal de Serveis 

Socials

m
ar

ç

5
Finalització del termini per presentar les obres del 
Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara

Oficines de l’Ajuntament

Del 9 
al 29

Exposició monogràfica de l’abc a l’sms Biblioteca José Escudé

12 Reunió pubilles de les Festes Majors 2010 Saló de Plens de l’Ajuntament

13 i 14 Campionat de Twirling (Duos i conjunts) Pavelló Municipal

25 Servei jurídic del SIAD del Montsià
Centre Municipal de Serveis 

Socials

27 Calçotada jove del Grup Joventut Àrea de mig ambient de Godall

ab
ri

l Del 2 
al 4

Setmana Santa Santa Bàrbara

17
Inauguració de les Jornades Culturals i

lliurament dels Premis Literaris
Centre Cultural
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