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Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara ............... 977 717 000 / 977 717 001
Jutjat de Pau .....................................................................977 719 339
Piscines i Estadi Municipal .............................................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 .................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu .........................................................618 552 150
Llar d’Infants “Les Beceroles” .........................................977 719 781
Escola “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
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)

Edita: Ajuntament de Santa Bàrbara
Imprimeix: Impremta Querol, S.L.
D.L.: T.73-2008
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Benvolguts planers i planeres,

Després de les festes de Nadal, en què des de la 
Regidoria de Joventut es mobilitzen una bona colla 
de joves del municipi que, de manera voluntària i 
totalment desinteressada, destinen part del seu 
temps de vacances per poder organitzar i dur a 
la pràctica el Parc Infantil i Juvenil de Nadal, cal 
començar a fer balanç de la feina feta en els últims 
quasi quatre anys.
Des de l’any 2007, en què va començar l’actual 
legislatura, l’Àrea de Joventut, a més a més de 
continuar executant el Pla Local de Joventut i 
els respectius projectes que el despleguen, ha 
aconseguit anar augmentant any rere any el nombre 
de joves que passen a formar part del Grup Joventut, 
arribant en aquests moments a comptar amb uns 
noranta membres. 
Des d’aquesta àrea, si bé no es realitzen grans 

obres, sí que s’ha aconseguit vertebrar un grup 
de persones que treballa per a la participació i el 
temps de lleure, oferint, al llarg de l’any, una sèrie 
d’activitats educatives i lúdiques alternatives que 
permeten un treball de cohesió, tolerància, respecte 
i responsabilitat, tant dels xiquets i xiquetes que 
participen de les activitats organitzades, com dels 
monitors i monitores que les prepararen, tots 
ells, joves del municipi implicats en la realització 
d’aquest tipus d’activitats.
Una bona mostra n’és el Parc de Nadal i el Túnel 
del Terror, pel qual aquest any s’ha comptabilitzat 
una mitjana de 280 xiquets i xiquetes diaris, o la 
cursa enigmàtica, que va comptar amb quasi 300 
participants, o les colònies d’estiu i les colònies 
infantils, o el casal d’estiu, o un llarg etcètera 
d’activitats que es desenvolupen al llarg de l’any i 
que no es podrien dur a terme sense la col·laboració 
dels i les joves del municipi.

Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis Socials, Salut i Joventut

Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

Editorial

Amb l’inici del 2011, comença la recta final d’aquesta 
legislatura i també la darrera ocasió per a mi de 
dirigir-me a tots els planers i planeres des d’aquest 
apartat del magazín en aquests quatre anys.
Han estat uns anys marcats per una situació 
econòmica molt negativa, recordo que ja al principi 
del 2008 ens advertien els experts d’aquesta crisi, 
però tampoc es preveia que tingués aquesta 
magnitud o almenys no es deia clar.
Així que aviat començaríem a fer retallades als 
pressupostos per, finalment, acabar fent equilibris, 
però teníem projectes per tirar endavant i no ens 
podíem aturar davant de cap contratemps.
El nostre poble tenia necessitats, la llar d’infants 
s’havia quedat petita, les instal·lacions esportives 
necessitaven una remodelació, l’activació del pavelló 
amb l’ampliació del gimnàs municipal, els carrers 
i passejos del poble, l’arranjament de camins del 
terme, la rehabilitació de la masada de Martí per fer-

ne el museu de la vida a la plana i el centre de dia 
per a la nostra gent gran, les activitats per a joves i 
petits, jornades culturals i esportives, festes i la Fira 
de l’Oli Novell, dels Cítrics i del comerç i les Jornades 
Gastronòmiques.
Sí que és veritat que aquesta darrera edició de la 
fira ha estat més complicada que altres anys, però 
tot i així ha tingut un gran èxit en quan a expositors 
i visitants. De totes maneres, el volum de negoci 
no ha estat del tot satisfactori per a tothom, però 
també podem dir que ha superat les expectatives 
que es preveien.
En definitiva i malgrat els entrebancs causats 
per aquesta situació econòmica,  hem pogut tirar 
endavant tots aquets projectes i fer-los realitat.
El meu desig per a aquest 2011 és que les coses 
vagin millorant al nostre país i que en un futur no 
gaire llunyà aquesta situació passi a ser un record.

MOLT BON ANY A TOTS I MOLTA SALUT!!!
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Governació i Urbanisme

L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
dóna suport en el seu ple 
municipal de setembre, a la 

declaració de les Terres de l’Ebre com 
a reserva de la biosfera perquè pot 
beneficiar el sector agroalimentari 
del territori. Però no només perquè la 
producció de les comarques ebrenques 
adquirirà valor afegit si la Unesco 
aprova la candidatura d’Ebre Biosfera, 
sinó perquè serà més fàcil aconseguir 
ajuts, especialment a partir del 2012, 
quan es retallaran els ajuts de la PAC. 

El projecte d’Ebre Biosfera té uns 
objectius ambientals i socioeconòmics, 
i permetrà situar les Terres de l’Ebre al 
mapa del món.
Tot i que la memòria de la candidatura 
encara no està aprovada, la proposta 
de l’equip redactor planteja tres tipus 
d’espais. La zona nucli de la reserva 
afectarà un 18% de la superfície de 
les Terres de l’Ebre i a més dels dos 
parcs naturals, el del Delta de l’Ebre i 
el dels Ports, afectarà també la Serra 
de Cardó. La zona tampó comprendrà 

els espais PEIN, i finalment, la zona de 
transició afectarà la resta del sòl de les 
comarques de l’Ebre, de manera que un 
60% del territori serà zona de transició. 
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, 
es felicitava per aquest suport unànime 
de la institució que representa a 
tots els planers i planeres en favor 
de la protecció dels espais singulars 
de les nostres Terres de l’Ebre i el 
reconeixement mundial que suposarà 
si s’aconsegueix aquesta fita. 

Santa Bàrbara dóna suport a
Terres de l’Ebre reserva de la biosfera

L’Ajuntament poda els arbres del municipi
Quan comencen a baixar les 
temperatures i al voltant de la festivitat 
de Tots Sants, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara planifica la poda de l’arbrat 
municipal, distribuït al llarg de tot el 
casc urbà de la nostra vila, on podem 
trobar diferents espècies d’arbres, 
entre les més nombroses hi podem 
trobar uns 500 plataners (platanus 
hispanica de la família de les caducifòlies), 
unes 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.
La poda de l’arbrat de Santa Bàrbara, 
executada per una empresa planera 
i amb la col·laboració de la brigada 
municipal, va perseguir, essencialment, 
el manteniment del pressupost i la 
derivació a empreses del municipi 
d’accions de manteniment i millora de 
serveis municipals. 

Santa Bàrbara estrena façana nova
a la seva església

Una acció conjunta entre 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
la Diputació de Tarragona i la 

Parròquia de Santa Bàrbara va permetre 
rehabilitar les deteriorades façanes 
laterals i del darrera de l’església en 
una primera fase d’intervenció. 
La memòria del projecte que es va 
realitzar des dels serveis tècnics 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, contemplava el recobriment 
de les façanes seguint les línies de 
la façana principal, un aplacat de 
socolada amb pedra d’Ulldecona, 
el canvi de les canals laterals, el 
sanejament i envernissat a mode de 

sanefa dels laterals, la pintura a la 
forja de les diverses reixes, el canvi de 
diversos caixetins, la reparació de les 
finestres, substitució de mosquiteres 
i pintura final seguint el mateix color 
RAL de la façana principal. També 
aprofitant aquetes obres es va procedir, 
a través de Fecsa-Endesa, a dignificar 
el pas de cablejat elèctric per la façana.
La invitació a les diverses empreses 
constructores de Santa Bàrbara a 
participar del concurs en funció 
dels metres a realitzar i les millores 
suggerides de l’obra, va propiciar 
que se l’adjudiqués l’empresa local 
construccions Miguel Piquer SL.  

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi 
Boronat, agraïa la bona sintonia i a 
l’arribada d’acords amb Mossèn Ferran 
i el bisbat de Tortosa en primer terme i 
també a la Diputació de Tarragona per 
l’excel·lent suport en aquest projecte, 
que dignificarà més un espai comú de 
tots els planers i les planeres. 
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Governació i Urbanisme

L’Ajuntament activa la reivindicació popular

Coincidint amb el tret de 
sortida de la campanya 2010-
2011 de la recol·lecció d’oliva, 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
activar l’anunciada lluita social 
en contra de l’empresa Secaderos 
Ecológicos de Cataluña. 
Tres són les línies obertes de lluita 
empreses per l’alcaldia de la població: 
la denúncia institucional a diversos 
departaments de la Generalitat de 
Catalunya, amb diversos estudis 
científics que demostren l’impacte 
de l’empresa sobre la població; una 
segona línia d’actuació basada amb 
la denúncia mediàtica a través de 
diversos mitjans de comunicació i una 

tercera via que compta amb la pressió 
popular dels planers.
Arran d’aquesta tercera via es va 
convocar des de l’Ajuntament i a 
través d’un facebook d’un jove planer, 
el concurs d’un logotip que representés 
la lluita que Santa Bàrbara havia 
emprés. En començar la temporada i 
posada en funcionament la instal·lació, 
l’Ajuntament feia efectiu el seu 
compromís i va penjar de la façana de 
l’Ajuntament una pancarta de 8 metres 
d’amplada per 2 metres d’alçada.
Jordi Boronat, alcalde de Santa 
Bàrbara, va anunciar que seguirà la 
lluita començada des de l’Ajuntament 
per aconseguir algun dia acabar amb 

les molèsties que al casc urbà de 
Santa Bàrbara està ocasionant aquesta 
empresa, i segueix reclamant del 
Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat la regulació i intervenció 
de la instal·lació. 

L’alcalde de Santa Bàrbara demanava tensió als 
comandaments dels Mossos d’Esquadra
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, a 

través del seu alcalde, Jordi Boronat, 
va demanar més tensió als Mossos 

d’Esquadra derivat dels esdeveniments que 
la població està vivint els últims temps.

Els robatoris al Centre Cultural, a l’IES 
Les Planes, a l’Acadèmia de Música i a 
l’Escola Pública Jaume Balmes, a més 
de propietats privades de dintre el casc 
urbà i a casetes del terme municipal, 
també la crema suposadament 
intencionada d’un vehicle, situen el 
focus delictiu en la nostra població.
És molta la pressió delictiva que ens 
toca suportar a les poblacions de 
l’interior del Montsià, fa poc temps a 
Freginals es produïa un fet greu que 
va convulsionar la vila i les poblacions 
veïnes, es per això que des de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara es va 
demanar una major presència policial 

de vigilància activa, tant protegint 
les propietats dels pagesos com les 
propietats privades i públiques, posant-
se al servei dels ciutadans planers i del 
Montsià en general. 
Jordi Boronat, alcalde de Santa 
Bàrbara, va demanar més tensió en 
aquests moments tan delicats per 
a la població, als comandaments 
dels Mossos d’Esquadra a les Terres 
de l’Ebre i dispositius especials per 
poder desmantellar aquesta xarxa 
de delinqüents que està creant 
inseguretat al municipi. També més 
facilitat a la gent per poder tramitar les 
seves denúncies. 

Enagas es pressionat per l’alcalde de Santa Bàrbara

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
a través del seu Alcalde; Jordi 
Boronat, se solidaritza amb 

els pagesos i dóna suport a les 
reivindicacions del sindicat Unió 
de Pagesos afectats pel projecte 
de desdoblament del gasoducte 
Tivissa-Paterna, que està creuant 
250 finques de 14 municipis de les 
comarques de la Ribera d’Ebre, Baix 

Ebre i Montsià. També l’alcalde feia 
palès el seu malestar pel preu fixat a 
les indemnitzacions que l’empresa 
promotora, Enagas, ha atorgat als 
propietaris afectats,  força inferiors a 
les rebudes per propietaris de terrenys 
d’altres obres d’infraestructures en 
marxa a les Terres de l’Ebre.
Sempre són els pagesos qui al final 
acaben pagant els plats trencats de la 

nostra societat, 
entenem des de 
l’Ajuntament la 
necessitat de la 
infraestructura 
com a societat, 
però s’ha de ser just amb els pagaments 
de les afectacions i s’ha de tenir un plus 
de cura en el moment que s’entra a les 
propietats privades dels pagesos. 
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Catalogació de l’arxiu municipal de Santa Bàrbara

Paral·lelament al desplegament de 
l’Arxiu Comarcal del Montsià que 
disposa de totes les instal·lacions 

necessàries d’un arxiu d’última 
generació amb una capacitat de més 
de 12 quilòmetres de documents, d’una 
sala de suports especial que garanteix 
una temperatura i humitat adequada 
per la fotografia i suports audiovisuals 
i amb una superfície total de 1.848,74 
m2, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
a través dels seus serveis culturals, 
comença els treballs de dignificació del 
seu arxiu municipal a través de l’anàlisi, 
catalogació, reparació, eliminació i 
digitalització de la documentació que 
hi conté a partir de principis del 1900.
Aquests treballs que estaran supervi-
sats pels tècnics de l’arxiu comarcal, 
que supervisaran el desenvolupament 

del projecte arxivístic i gestió docu-
mental de l’arxiu de Santa Bàrbara, 
permetrà en finalitzar-los, el trasllat a 
l’arxiu comarcal, que garantirà la pre-
servació del patrimoni de Santa Bàrba-
ra en les condicions adequades per al 
seu excel·lent manteniment, la seva di-
fusió i la implantació d’un nou sistema 
de gestió documental.
L’Ajuntament, que ja ha establert 
converses a nivell tècnic amb el 
responsable de l’arxiu comarcal, 
començarà a treballar amb la posada 
en marxa del projecte que té com a 
finalitat principal la dignificació de 
l’arxiu municipal.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, 
es mostra orgullós per poder tirar 
endavant aquesta important acció 
de preservació de la identitat planera 

i també de protecció de la història 
col·lectiva de tots els planers i planeres, 
que ha de finalitzar amb el trasllat del 
contingut arxivístic, un cop feta la feina, 
al nou arxiu comarcal, que requereix 
de totes les característiques tècniques 
necessàries per la conservació del fons 
documental planer, molts documents 
dels quals es remunten al naixement 
de Santa Bàrbara com a poble. 

Eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Amb una participació del 61,07% 
enfront el 58,84% de l’any 2006, 
el 28 de novembre de 2010 es 

portava a terme la jornada electoral 
a Santa Bàrbara corresponent a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, 
amb un resultat contundent on la 
població planera donava un suport 
majoritari a Convergència i Unió.
La federació nacionalista, que va 
aconseguir un suport majoritari arreu 
de Catalunya i que es va imposat a 
totes les comarques de Catalunya, 
també rebia el suport majoritari dels 
planers i les planeres imposant-se amb 
un total del 49,15% dels vots emesos, 
superant en quatre punts percentuals 
els resultats de 2006.
Els partits que composaven el govern 
tripartit (PSC-PSOE, ERC i IV) amb José 
Montilla al capdavant experimenten 
un clar descens, amb pèrdues de 
suports a tota Catalunya i també a 
Santa Bàrbara, la qual cosa impedia 
que es pogués reeditar el tripartit, 
fet que comportava la proclamació 
d’Artur Mas com a nou president de la 
Generalitat de Catalunya.

Així doncs, el PSC planer va 
experimentar un seriós retrocés: 
del 23,67% del percentatge de vot 
passava al 2010 a 14,43%, quasi 10 
punts percentuals de pèrdua de vots. 
Per la seva banda, ERC que l’any 2006 
es convertia clarament en la tercera 
força política a Santa Bàrbara, amb 
els millors resultats de la seva història 
(14%), va experimentar un contundent 
retrocés que el va situar en el 6,16% de 
percentatge de vot, convertint-se en la 
cinquena força política al consistori, 
per darrera del Partit Popular de 
Catalunya que s’enfilava fins al 
11,53%, amb un augment de dos punts 
percentuals respecte 
les eleccions de 2006. 
ICV-EUiA se situava 
amb un insignificant 
2,11%.
Finalment, era 
significativa l’entrada 
en escena amb un 
5,98% del partit 
xenòfob Plataforma 
per Catalunya i el 
partit polític fundat 

per Joan Laporta SI que aconseguia a 
Santa Bàrbara un suport del 2,60%. 
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, 
mostrava la seva satisfacció per 
com s’havia desenvolupat la jornada 
electoral a Santa Bàrbara, amb un clima 
de tranquil·litat al col·legi electoral, 
alhora que valorava molt positivament 
la participació d’un 61% de tots els 
planers i planeres. Tanmateix, l’alcalde 
Boronat feia públic que tramitava una 
carta de felicitació al nou President de 
la Generalitat, Artur Mas, tot invitant-
lo l’any 2011 a visitar Santa Bàrbara i 
els planers i les planeres. 
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La PAC més enllà del 2013

El dijous 14 d’octubre, al centre 
cultural, va tenir lloc una 
important jornada tècnica 

sobre la PAC. En aquests moments 
ja s’està treballant per realitzar les 
propostes a nivell del Departament 
i, posteriorment, entre totes les 
comunitats autònomes, fer la proposta 
que presentarà Espanya.
La jornada constava de dues parts:

- La D.O.P. oli del Baix Ebre – Montsià 
a càrrec de la Sra. Marina Soler 
Vilaroya, secretària de la D.O.P. oli del 
Baix Ebre – Montsià.

En aquests moments la D.O.P oli del 
Baix Ebre – Montsià ja compta amb 
el distintiu europeu que indica que 
aquest oli compleix un seguits de 
condicionants marcats per la Unió 
Europea. Amb aquest distintiu, l’oli 
que es produeix en aquestes terres 
poden tenir una major acceptació ja 
que són exportats a mercats europeus. 
Al mateix temps, es van comentar les 
diferents tasques i activitats que es 
realitzen des de la D.O.P. Baix Ebre – 
Montsià.

- La PAC més enllà del 2013. Propostes 
i perspectives a càrrec del Sr. Oriol 
Anson Fradera, cap de l’oficina de 

relacions sectorials i exterior del DAR.
A dia d’avui, no es pot dir quines són 
les peticions formals, ja que s’està 
treballant en el tema. A partir del 
gener del 2011 es començaran a fer les 
propostes.
En aquests moments, s’està fent 
camí en temes de protecció del medi 
ambient i protecció d’oliveres, sense 
tenir massa en compte les produccions. 
En aquest aspecte, països com França 
i Alemanya, que són els que més pes 
tenen dintre del marc agrícola a la 
Unió Europea, no estan d’acord amb 
aquest enfocament de l’agricultura, ja 
que ells posen la producció com a cosa 
més important i no el tema d’assegurar 
que les explotacions no pleguin i que 
continuen encara que disminueixin la 
producció.
En el moment de fer el torn obert de 
paraules, nombrosos assistents van 
realitzar preguntes i van mostrar el 
malestar que hi ha a la zona, degut 
el famós 5 % que es va excloure a 
la producció i es va donar a zones 
desfavorides i no es van contemplar 
les comarques del Montsià i Baix Ebre.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, 
comentava que la sensació que 

perceben els agricultors des del 
Departament i estaments superiors, 
actualment, és que enlloc de cultivar 
i traure rendiment de l’agricultura i 
la ramaderia, es vol transformar en 
jardineria i guardant el medi sense 
tenir en compte la producció. Al 
mateix temps, comentava que segons 
un estudi de la FAO, al 2030, al món 
hi haurà manca d’aliments a països 
desenvolupats (Europa i Amèrica) 
per tant, s’ha de fer el possible per 
augmentar la producció d’aliments. 
Això deixava la pregunta a l’aire de si 
algú podia entendre aquesta diferència 
de posicionament entre aquests dos 
estaments i la sensació que des del 
mateix Departament transmet als 
agricultors. 

C/ Mare de Deu de Montserrat esq. Teatre, 43
Tel i Fax: 977 71 80 93
E-mail: materialsroe@yahoo.es
43570 Santa Bàrbara

Materials per a la construcció Agustí Roé Clua.
Tot tipus de materials: ciments, productes ceràmics, de 

formigó, obra vista, etc. 
Si vols construir bé compra-ho tot a Materials Roé.

Materials Roé
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Qui pot treballar al camp?

Sota aquesta pregunta, el dia 18 de 
novembre començava la primera 
de les dues jornades tècniques 

que es realitzaven aquest any dintre 
del marc de la XIV fira de l’Oli, dels 
Cítrics i del Comerç.
La jornada estava organitzada pel 
sindicat agrari JARC Tarragona. 
Aquesta jornada va despertar gran 
expectació entre els agricultors degut 
a les diferents inspeccions que es 
realitzen al camp.
La jornada va estar dividida en dos 
apartats:
o Compatibilitat de la jubilació i 

figures anàlogues amb el treball 
agrari.

•    Sr. Pere Lluís Pié Recasens, tècnic de 
JARC a Tarragona.

En aquest apartat es va explicar la 
normativa que hi ha sobre el poder 
treballar al camp els jubilats i totes 
les seves possibilitats com a propietari 

o com a treballador a tercers. En tots 
els casos van explicar les sancions 
econòmiques que recauen al jubilat i si 
a més aquest jubilat es troba treballant 
per a un altre agricultor, l’agricultor 
també és sancionat econòmicament.
o Costos i novetats de contractació de 

temporers en campanya.
• Sra. Montserrat Álvarez Junyent, 

tècnica de JARC a Tarragona.
En aquest apartat s’explicaven les 
novetats d’aquesta campanya, ja que 
s’han fet modificacions respecte la 
campanya passada. Al mateix temps es 
deien les sancions econòmiques si no 
compleixes la llei. Segons l’origen del 
treballador, també varia la quantitat 
de la sanció.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, 
comentava que la major part de la gent 
que té relació amb el món agrari, pensa 
que està absent de moltes coses i no és 
així, ja que l’agricultura i la ramaderia 

és una activitat econòmica més. Els 
assistents comentaven, al concloure 
la jornada, que desconeixien gran part 
dels temes explicats i el que més els 
preocupava era el tema dels cítrics, 
que si una empresa et compra la fruita 
i té la cull ella i aquesta empresa porta 
algun treballador il·legal o jubilat, la 
sanció econòmica li recau al propietari 
de la finca. 

Mercats de futurs per a l’oli d’oliva
El dissabte 20 de novembre i dintre 
del marc de la XIV Fira de l’Oli, dels 
Cítrics i del Comerç, va tenir lloc una 
important jornada tècnica sobre els 
mercats de futurs en l’oli d’oliva. La 
jornada estava organitzada per la Unió 
de Pagesos.
La jornada constava de: 
Benvinguda.
9.45 h. Sr. Jordi Roé, regidor d’Agricultura 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
10.00 h. Introducció de la Jornada.
Sr. Josep Carlos Vicente, responsable 
d’organització de la Unió de Pagesos de 
Catalunya.
10.10 h. Introducció als mercats de 
futurs de matèries primeres.
Sr. Francesc Reguant, cap del Gabinet 
Tècnic del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural.
10.40 h. Influència dels mercats de 
futurs de matèries primeres en el preu 
real de les matèries primeres.
Sr. Jaume Puig, director General de GVC 
Gaesco Gestió.
11.30 h. El Mercat de Futurs de l’oli 
d’oliva.

Sr. Manuel León, president de la 
Sociedad Rectora del Mercado de 
Futuros del Aceite de Oliva.
12.20 h. Taula rodona. Amenaces 
i oportunitats pels productors i 
cooperatives de Mercat de futurs de 
l’oli d’oliva.
Sr. Josep Carlos Vicente, responsable 
nacional d’organització de la Unió de 
Pagesos.
Sr. Francesc Reguant, cap del Gabinet 
Tècnic del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural.
Sr. Manuel León, president de la 
Sociedad Rectora del Mercado de 
Futurs del Aceite de Oliva.
Sr. Jaume Puig, director General de GVC 
Gaesco Gestió.
Modera: Sr. Miquel Blanch, responsable 
Nacional del sector oli d’oliva de la 
Unió de Pagesos.
12.50 h. Cloenda de la Jornada.
Sr. Joan Montesó, coordinador 
Territorial de les Terres de l’Ebre.
Els assistents a la jornada van poder 
observar la gran predisposició dels 
ponents a explicar tots els seus dubtes 

i la proximitat entre les dues parts fent 
que la jornada fos molt més didàctica 
i entenedora. És veritat que fa molt de 
temps que es parla dels mercats de 
futurs, però ara és quan més se sent 
com a una possible glopada d’aire per 
al sector olivarer, que ja fa molts anys 
que està immers en una crisi. Però al 
mateix temps, la jornada va desvetllar 
els pros i contres que hi ha.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, 
comentava que els ponents que van 
realitzar la jornada tècnica d’aquest 
any estan a la primera línia sobre els 
mercats de futurs i així ho van poder 
veure els assistents que al mateix 
temps es van quedar sorpresos per la 
proximitat que van agafar els ponents 
amb ells. Al mateix temps, comentava, 
que era d’agrair al sindicat Unió de 
Pagesos la gran tasca d’organitzar 
aquesta jornada i portar expressament 
a un ponent de Madrid i l’altre de Jaen, 
cosa que demostra el nivell que van 
dónar a la jornada. 
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La biblioteca ja té facebook

La Biblioteca José Escudé de Santa 
Bàrbara ha creat una pàgina al 
Facebook. Cada cop més són les 

biblioteques públiques que ja disposen 
d’un perfil propi al Facebook amb la 
intenció d’integrar la filosofia “web 
2.0” als serveis que proporcionen als 
seus usuaris per tal d’interactuar i 
dinamitzar serveis bibliotecaris i altres 
serveis.
A través de Facebook, la biblioteca vol 
propiciar que tant els usuaris com 
els no usuaris puguin assabentar-se 
dels esdeveniments que s’organitzen, 
les activitats que es realitzen i, en 

definitiva, promoure i dinamitzar 
les seccions i serveis que ofereix la 
mateixa biblioteca.
La pàgina de la biblioteca de Santa 
Bàrbara és accessible sense que 
s’hagi de tenir un perfil Facebook, 
o sigui que tothom pot accedir-hi 
lliurement i visitar els esdeveniments 
que es produeixen i veure totes les 
informacions que es generin amb la 
participació de tots els perfils que els 
agradi la pàgina.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
creu que les xarxes socials són una 
eina molt important a la societat actu-

al i per això considera que aquesta pà-
gina Facebook servirà per promoure la 
biblioteca en particular i fomentar la 
lectura en general. 

Conte infantil

El dijous 11 de novembre la 
Biblioteca José Escudé va rebre al 
Capità Morgan, que va aparèixer 

en escena en busca d’un tresor amagat 
i va intentar trobar-lo, amb l’ajut dels 
xiquets i xiquetes de Santa Bàrbara. 
El capità Morgan va anar explicant 
tot un seguit de contes mesclats amb 
aventures i desventures dels seus 
viatges i de la seva vida amb els pirates. 
Tot i que, en alguns moments, el Capità 
Morgan es va comportar com un pirata 
molt dolent espantant als més menuts, 
finalment, els contes van agradar als 
assistents.
Aquesta activitat entra a formar part 
del foment de la lectura que des de 
la biblioteca de Santa Bàrbara s’està 
portant a terme per als usuaris i 
altres públics de la biblioteca. I també 
va comptar amb la col·laboració del 

Grup Joventut que durant el mes 
de novembre organitzen un seguit 
d’activitats per als més menuts de la 
població amb la intenció de fer-los 
gaudir en el seu temps de lleure amb 
les activitats variades que preparen 
per a l’ocasió.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, se 
mostrava satisfet per la gran afluència 
de xiquets i xiquetes que es van 
desplaçar a la biblioteca per gaudir 
d’aquesta activitat. 

Vols estar al dia de les notícies del teu municipi?
Visita la web de 
l’Ajuntament!

www.santabarbara.cat
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Presentació del documental festes, tradicions i societat

L’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
presentar, el dia 10 de desembre, 
el primer volum d’una col·lecció 

audiovisual que té com a objectiu 
principal fer memòria històrica i que 
constitueix un projecte de recuperació 
de la memòria oral. A través de 
diferents testimonis i de material 
gràfic, fílmic i sonor els planers van 
poder gaudir de la història, costums, 
fases i evolució de Santa Bàrbara 
en un format documental que ens 
transportarà al passat.
Aquest projecte, que consta de tres DVD, 
ha estat impulsat per l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i es basa en el testimoni 
de 45 persones grans del municipi que 
han volgut compartir els seus records 
i vivències del passat i que durant la 
primera setmana del mes de juny 
van ser entrevistades per l’empresa 

realitzadora d’aquest projecte Sabem.
com. 
El treball ha permès recuperar aspectes 
de la història local que no es poden 
trobar a cap document perquè són fruit 
de vivències personals. El resultat serà 
una aproximació a la vida quotidiana, 
el treball, les festes i tradicions. Les 
noves generacions podran conèixer de 
primera mà com era viure fa dècades 
a Santa Bàrbara, explicat de viva veu 
per alguns protagonistes, per gent del 
poble. 
L’Ajuntament va presentar, al mes de 
desembre, aquest primer DVD, Festes, 
tradicions i societat, que fa un repàs 
d’aquests temes tal i com els van viure 
els nostres planers. El segon volum serà 
presentat a principis d’any i el tercer 
volum i obra completa es presentarà 
durant les Jornades Culturals 2011. 

Serà en aquesta darrera presentació 
on la gent podrà tenir l’obra a les seves 
llars. 
L’alcalde, Jordi Boronat, i el regidor de 
Cultura, Alfred Blanch invitaven a tot 
el poble, ja que era un acte obert a tot-
hom en el qual la gent que va assistir 
va reviure històries passades i conta-
des pel mateixos protagonistes. A més 
a més, consideren que amb aquest tre-
ball es reforçarà 
la memòria his-
tòrica i l’identi-
tat planera, so-
bretot a les no-
ves generacions, 
i servirà per di-
fondre el llegat 
històric de Santa 
Bàrbara. 

Nova pista de pàdel a les instal·lacions
esportives municipals

Des del cap de setmana de la 
Fira de l’Oli, les instal·lacions 
esportives municipals de Santa 

Bàrbara ja gaudeixen de la tercera 
pista de pàdel.
Aquesta era una reivindicació que 
es feia per part dels usuaris d’aquest 
esport, ja que les dues pistes existents 
fins al moment, durant moltes franges 
horàries al llarg del dia, es trobaven 
col·lapsades per la forta demanda.
Després de buscar la ubicació més 
idònia dins del complex poliesportiu, 
afectant el mínim a la resta d’usuaris 
de les instal·lacions, es va decidir, 
situar-la dins de la que era la pista de 
frontó, de forma transversal i al final 
de la mateixa; sense afectar gens als 
usuaris d’aquesta zona.
L’empresa de gestió esportiva, Àrea 
Esport, ha estat la promotora de l’obra 
després de diverses converses amb la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament i 
arribar a l’entesa per tal de fer-ho així.
D’una banda, l’empresa gestora en surt 
beneficiada, ja que pot donar molt més 

servei als practicants d’aquest esport, 
que van en augment; i per l’altra 
banda, l’Ajuntament disposa també de 
molta més infraestructura esportiva, 
sense augmentar les despeses en la 
partida pressupostària corresponent.
Tant l’empresa com la Regidoria 
d’Esports ho veien com una necessitat 
urgent, per no caure en l’errada de fer 
socis i no poder donar un servei de 

qualitat, i per això es van emprendre 
ràpidament les negociacions per tal 
de fer-ho possible i també poder així, 
donar molta més cabuda a l’esport 
de la raqueta a les instal·lacions 
esportives municipals de Santa 
Bàrbara, que s’estan convertint ja en 
un referent dins dels circuïts de tennis 
i pàdel organitzats arreu de les nostres 
terres. 
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En l’incomparable marc de la Fira 
de l’Oli, el dissabte, dia 20 de no-
vembre, a les dotze del migdia i a 

la carpa central del recinte firal, es va 
fer entrega de la Beca IES Les Planes. 
Beca que s’atorga al millor estudiant 
del darrer curs de Batxillerat de l’ins-
titut Les Planes de Santa Bàrbara, per 

part dels 6 Ajuntaments que aporten 
estudiants al mateix centre i consis-
tent en 600 euros. 
Aquesta aportació econòmica és do-
nada pels Ajuntaments proporcional-
ment al nombre d’alumnes que cada 
poble té matriculats a l’institut; i l’en-
trega del premi es fa itinerant, o sigui, 

cada curs en un poble diferent.
A l’acte van assistir-hi els alcaldes o 
regidors d’Educació dels pobles de Fre-
ginals, Masdenverge, Mas de Barberans 
i Santa Bàrbara, excusant la seva ab-
sència en l’acte els Ajuntaments de La 
Galera i Godall.
Aquest any (curs 2009/2010) la beca se 
li va donar a l’alumna planera, Arant-
xa Vallés Julián, qui va aconseguir una 
qualificació de Matrícula d’Honor per 
part del centre.
La noia, acompanyada pels seus pares, 
familiars i coneguts es mostrava molt 
satisfeta i agraïda pel premi i disposa-
da a seguir pel mateix camí en els es-
tudis recentment iniciats a Barcelona.
Tant l’alcalde de Santa Bàrbara, com el 
regidor responsable de l’àrea d’educa-
ció, encoratjaven a l’alumna guanya-
dora a seguir treballant per la bona lí-
nia agafada a l’institut Les Planes i a no 
perdre la il·lusió per seguir aprenent i 
feien extensiva la felicitació als seus 
pares, per la seva constància i sacrifici 
que també ells han fet envers la seva 
filla. 

Entrega de la beca IES les Planes 2010

El dia 1 de desembre, el pavelló 
municipal d’esports va començar 
una nova etapa en la seva gestió. 

L’Ajuntament, després de rebre la 
comunicació de renúncia, per part de 
l’empresa Hymnos Sport, per continuar 
gestionant el gimnàs i pavelló 

poliesportiu municipal, per diversos 
motius, bàsicament econòmics, es va 
posar a treballar decididament per 
tal de continuar donant servei als 
seus clients, sense haver de tancar les 
portes ni un sol dia.
Sota l’assessorament dels serveis 

jurídics de l’Ajuntament, 
per tal de fer les coses 
correctament dins de 
la legalitat vigent, la 
Regidoria d’Esports va fer 
una ronda de contactes 
amb gent qualificada amb 
el tema esportiu, per tal 
d’exposar-los el tema i 
per tal de buscar-hi una 
solució en qüestió de dos o 
tres dies.
Després de diverses 
reunions, es va decidir 
adjudicar provisionalment, 

la gestió del pavelló poliesportiu i 
gimnàs municipal al planer, Joan 
Subirats; titulat en INEF i amb 
experiència en diferents camps de 
l’esport; essent un dels monitors amb 
l’empresa gestora anterior.
D’aquesta manera, provisionalment, 
fins que surti convocat el proper 
concurs públic per a l’adjudicació per 
un període de 5 anys, el gimnàs rebrà 
un nou impuls i una nova iniciativa per 
tal de mantenir i augmentar el nivell 
assolit fins ara.
El regidor d’Esports, Alfred Blanch, se’n 
sent molt satisfet, ja que ha estat una 
mesura que s’ha hagut de prendre en 
pocs dies i tot i la celeritat del procés ha 
sortit com tots esperaven. Així mateix 
el regidor d’Esports, volia desitjar 
molta sort en el camí emprès pel jove 
planer emprenedor, Joan Subirats. 

Canvis en la gestió del pavelló municipal

13



14



Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Actualment s’està enllestint l’adequació de 
l’edifici de la masada de Martí, per tal de fer-la 
visitable i que pugui acollir el Centre d’Inter-

pretació de la Plana, que promou l’ajuntament de San-
ta Bàrbara, amb la col·laboració del Museu Comarcal 
del Montsià i del Centre d’Estudis Planers. 

Els visitants del Centre faran un recorregut per l’espai 
que abans ocupava el molí d’oli del mas, per conèi-
xer com es va colonitzar la Plana i com s’ha explotat 
agrícolament des de la segona meitat del segle XVIII, a 
partir de diversos àmbits temàtics: 

1. la colonització agrícola de la Plana
2. els orígens i l’evolució de la població de Santa Bàr-

bara
3. les característiques de la masada que és seu del 

Centre
4. el cultiu tradicional de l’olivera
5. la producció tradicional de l’oli d’oliva 
6. i l’evolució de l’explotació agrícola de la Plana.

Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i des del Centre 
d’Estudis Planers fem una crida als planers i les pla-
neres per sol·licitar la vostra ajuda per acabar d’equi-
par la sala d’exposició del Centre d’interpretació de la 
Plana. 

Us demanem a tota la gent del poble que tingueu ob-
jectes antics relacionats amb els quatre temes esmen-
tats a continuació, que els cediu al poble perquè s’ex-
posen al Centre d’Interpretació de la Plana, i tothom 
en pugui gaudir. Només cal que us poseu en contacte 
amb el Centre d’Estudis Planers (telèfon 679 222 392), 
amb la Biblioteca José Escudé Albesa (telèfon 977 719 
136).  

Busquem objectes per explicar: 

1. Per a la colonització de la Plana, per exemple: 
aixada d’eixartigar, aixada d’arrabassar, ganxo, 
tascó de trencar pedra, mall, perpal, pic, eines de 
fer marge, xaruga, pollegana, trill, post d’entaular, 
cànter d’aigua.

2. Per al cultiu tradicional de l’olivera, per exemple: 
ungles de plegar, cabàs, rasqueta, porgador, rasca-
dora de soques, màquina de plegar.

3. Per a l’elaboració de l’oli d’oliva, per exemple: cofí, 
caldera, cossi, mesures d’oli (mig cànter, cadap, 
màquila, etc.), lliurador, embut, cofins i dipòsits 
de fer estraperlo.

Per a la utilització de l’oli d’oliva, per exemple: llume-
ner, setrill, olieres, eines de fer sabó casolà, engerra 
d’oli, gerra de frito.  

Recerca d’objectes populars per al futur Centre 
d’interpretació de la Plana
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IV jornada de desenvolupament local

El dilluns 18 d’octubre, l’Àrea de 
Promoció Econòmica va organitzar la 
IV Jornada de desenvolupament local 

(anteriorment Jornada de desenvolupament 
rural). En aquesta edició el tema central de 
la jornada era el comerç i la petita empresa, 
pilars de l’economia local i que, d’altra banda, 
són un dels sectors que més estan sofrint 
l’actual situació econòmica global.
En aquesta edició, a més, es va comptar amb 
la col·laboració de la Unió de Comerciants 
de Santa Bàrbara, entitat que representa un 
percentatge important del teixit empresarial 
i comercial local i que, d’altra banda, vol 

engegar actuacions de promoció i difusió 
comercial per als propers anys a fi de 
dinamitzar la seva activitat i enfortir el sector.
La jornada va comptar amb ponències de 
diferents organismes de suport al comerç, 
com el Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda de Catalunya, la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa o Pimestic.
cat; també va comptar amb la participació 
d’agrupacions de prestigi a les nostres terres, 
com Estació Nàutica de Sant Carles de la 
Ràpita (associació d’empresaris del sector 
turístic) o Comerç Zona Centre Tortosa. 

Projecte impuls 2010-2011

El dia 2 de novembre, el Depar-
tament de Treball va aprovar 
els nous plans d’ocupació 2010-

2011 per a la realització d’accions de 
promoció de l’ocupació, dins del marc 
del Projecte Impuls. En aquest sentit, 
el Departament de Treball ha aprovat 
els 11 projectes presentats amb un im-
pacte econòmic directe de 139.577,55€ 
destinats exclusivament a la contra-
ctació de treballadors i treballadores 
en situació d’atur.
El mes de novembre es va engegar la 
primera fase d’ocupació, amb la con-
tractació de 10 persones per als se-
güents projectes: Pla d’arranjament 
del cementiri municipal, Pla de cohesió 
social per l’infància i adolescència, Pla 
de dinamització TIC, Pla de protecció 
i prevenció a col·lectius desafavorits i 

Pla d’atenció a les dependències. 
Els plans d’ocupació formen part d’es-
tratègies indirectes per tal de poder 
minimitzar l’actual situació econòmi-
ca, reinserir població desocupada al 
mercat de treball i dotar de mecanis-
mes per tal de reemprendre novament 
l’estabilitat socioeconòmica de la po-
blació. 

Jornada de prevenció de riscos labo-
rals

El divendres 12 de novembre, el perso-
nal contractat per als plans d’ocupació 
de l’any 2010, dins del projecte Impuls 
Treball 2010, van realitzar una jornada 
de prevenció de riscos laborals.
L’objectiu de la jornada era completar 
la formació de les persones contracta-
des al pla d’ocupació ja que, d’acord 

amb les directrius assenyalades pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, el per-
sonal laboral subjecte al pla d’ocupació 
ha de realitzar un nombre determinat 
d’hores formatives transversals.
Segons l’Alcalde, Jordi Boronat, aques-
ta formació transversal és necessària 
per completar el pla d’ocupació, ja que 
aquest no només se subjecta a qüesti-
ons estrictament laborals, sinó també 
formatives. L’objectiu, a més, és que 
tots els plans d’ocupació continuïn 
amb la formació transversal o profe-
ssional on la prevenció de riscos labo-
rals sigui un dels eixos principals. 

Finalitza el projecte connecta’t
El divendres 15 de desembre. va 

finalitzar el Projecte Connecta’t, 
un projecte destinat a persones 

aturades les quals van realitzar un 
curs formatiu de 20 hores repartides 
en dos mòduls: un d’eines ofimàtiques 
i d’Internet per a la recerca de feina i, 
l’altre, d’eines bàsiques per a la recerca 
de feina.
El curs el van realitzar 12 persones que 
estan inscrites a l’atur i que, d’altra 
banda, necessiten de mitjans per tal 

de poder trobar una nova ocupació. 
L’objectiu era donar-los els elements 
bàsics per poder realitzar un bon 
currículum, una carta de presentació i 
donar-se d’alta al portal Feina Activa. 
Al mateix temps, van aprendre els 
mecanismes bàsics d’Internet per la 
recerca de feina així com programació 
bàsica de tractament de text.
De cara al futur, la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Noves 
Tecnologies espera seguir amb aquesta 

formació per tal que, els alumnes, 
tinguin coneixements bàsics per poder 
millorar la seva situació i ajudar, en 
la mesura possible, a trobar una nova 
ocupació. 
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Joc de rol com crear una empresa

El dilluns 20 de desembre es va 
celebrar la 1a edició del joc de 
rol Com crear una empresa, 

dirigit per la tècnica Helena Vilanova, 
del Cp’AC, Fundació Privada per a 
la Promoció de l’Autoocupació de 
Catalunya. Aquesta sessió, va tenir una 
bona acollida per part dels assistents 
que van realitzar el joc i que van 
desenvolupar el seu rol des de la idea 
fins a l’inici de l’activitat.
En aquest cas, es van crear tres grups 
de treball que van desenvolupar tres 
projecte empresarials diferents, d’acord 
amb els rols que, la dinamitzadora va 
entregar a cadascun/a i on s’indicaven 
els trets personals i les propietats 
(materials i monetàries). A partir 
d’aquest punt, es desenvolupava 

la resta del projecte a partir de la 
generació de la idea, la trajectòria 
empresarial, les compres i vendes, el 
pla d’empresa, etc. fins arribar a la 
creació de la nova empresa. 
Aquest tipus de jocs acostumen a ser 
força entretinguts i tenen una gran 
importància per a persones que volen 
constituir una nova empresa ja que, 

de forma dinàmica, poden aprendre 
alguns dels aspectes fonamentals per 
arribar a constituir una empresa. 
Montse Rodríguez i Jordi Llorens es 
mostren satisfets per la bona acollida 
que ha tingut aquest joc i, tot i ser la 
primera edició que s’ha organitzat, 
s’observa la possibilitat de realitzar 
una altra edició el proper any.  

Àrea de Promoció Econòmica
Acabant l’any 2010, des de l’Àrea 

de Promoció Econòmica i Noves 
Tecnologies s’ha continuat 

treballant en diferents àmbits. Per 
una banda, i com va sent habitual, en 
la promoció de l’emprenedoria s’ha 
continuat amb l’assessorament de 
diferents projectes empresarials a tot 
el territori. A poc de finalitzar l’any, 
el nombre de projectes és superior 
als 40, sent l’any de major nombre 
de consultes i empreses creades a tot 
el territori d’abast del punt de suport 
Inicia. 
En aquest sentit, s’ha treballat també 
des d’altres àmbits per la promoció de 
l’emprenedoria i l’ocupació mitjançant 
accions de sensibilització. S’han 
realitzat diferents accions, destacant 
la IV Jornada de desenvolupament 
local “Comerç i empresa, eixos de 
l’economia local” i el joc de rol “Com 
crear una empresa”, ambdós amb 
molt bona acollida per part dels 
participants. En el mateix sentit, es va 
realitzar una jornada de presentació de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves 
Tecnologies als alumnes de 4t curs 
de la Llicenciatura de Geografia de la 
Universitat Rovira i Virgili, que ens van 
visitar recentment.

Una altra acció important ha estat la 
participació en el projecte Connecta’t, 
una actuació formativa per a persones 
desocupades amb la intenció de 
transmetre’ls coneixements bàsics 
per la recerca de feina, la redacció 
del currículum vitae o la carta de 
presentació. 
En l’apartat d’ocupació, s’ha finalitzat 
amb el Projecte Impuls, que tindrà 
un impacte econòmic per al nostre 
municipi de més de 130.000 euros, 
repartits en la contractació de 10 
treballadors aquest any 2010 i 11 més 
l’any 2011, en 11 projectes diferents. 
En l’apartat comercial, 
s’ha continuat treba-
llant amb la Unió de Co-
merciants per reforçar 
l’entitat com a punt cen-
tral del comerç local. En 
aquest trimestre el tre-
ball ha anat encaminat 
a la reestructuració de 
la difusió web de l’enti-
tat, amb la creació d’un 
apartat específic per la 
Unió de Comerciants a 
la pàgina web del nostre 
poble. Paral·lelament, fi-
nalitzada la XIV Fira de 

l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, 
s’està treballant per enllestir la memò-
ria final de resultats, prevista la publi-
cació per al mes de gener de 2011.
Finalment, ressaltar l’impacte de la 
participació de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Noves Tecnologies en la 
recerca d’ajuts i finançament per la 
realització de diferents projectes que 
promociona l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara. En concret, s’han aconseguit 
(incloent-hi el Projecte Impuls del 
Servei d’Ocupació de Catalunya) més 
de 230.000 euros.  
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Exposició: febre del divendres nit
La regidoria de Joventut de l’Ajun-

tament de Santa Bàrbara, mitjan-
çant la tècnica de Salut de l’Ofici-

na Jove del Montsià, va fer la tria de les 
diferents exposicions que s’oferien. Es-
collint l’exposició, Febre del Divendres 
Nit, la qual proposava als seus visitants 
participar d’una sortida nocturna vir-

tual i ésser protagonistes d’un joc de 
rol que els enfrontava a situacions on 
són presents l’alcohol i altres drogues, 
la conducció de vehicles i les relacions 
sexuals. 
L’objectiu de l’exposició era promoure 
entre els joves de 15 a 20 anys un pro-
cés de reflexió al voltant de diferents 
conductes de risc, per tal de fer-los més 
conscients de les seves actituds i con-
ductes i d’afavorir l’adopció de decisi-
ons autònomes i responsables.
És una bona eina per treballar amb els 
joves d’una manera lúdica i participa-
tiva les conductes arriscades que solen 
efectuar-se els caps de setmana; abús 
de l’alcohol i/o altres drogues, conduc-
ció sobre els seus efectes i conductes 
sexuals de risc.
Febre del Divendres Nit, estimulava la 

reflexió sobre les conductes de risc es-
mentades i sobre la importància de les 
actituds individuals per afrontar-les.
Coincidint amb la realització del curs 
de formació bàsica per a joves nascuts 
l’any 1994 que organitza el Grup Joven-
tut, aquesta va ser utilitzada a una de 
les sessions que s’imparteixen al curs, 
on se’ls va fer una visita guiada, per tal 
de treballar aquestes temàtiques tant 
importants en el dia a dia dels joves.
Montse Rodríguez, regidora de Joven-
tut, recomanava a tots els joves del 
municipi que vinguessin a visitar l’ex-
posició, ja que tractava problemàtiques 
socials que d’una manera o altra els 
afecten i per tal aquesta exposició els 
ensenyava a detectar aquestes situa-
cions de risc. 

Castanyada al centre obert l’oliveta

Amb la tardor arribava el temps 
del fred i retornaven les festes 
a la vora del foc. Tan bon punt 

canviem d’estació, trobem una de les 
festivitats de la nova temporada: la 
Castanyada.
El ritual de fer panellets i d’anar 
a buscar castanyes torrades a la 
cantonada de casa esdevé una tradició 
apresa d’avis a néts.
Cada any, al Centre Obert l’Oliveta, 
també se celebra aquesta popular 
festa. Per això, el divendres 29 
d’octubre, el centre va deixar de banda 
la programació habitual per celebrar-
la amb tots els xiquets, xiquetes i 
educadores.
Durant aquella tarda, al centre es van 

realitzar diferents activitats enfocades 
per popularitzar aquesta tradició entre 
els més petits de la casa.
També es va realitzar un berenar 
per a tots els xiquets i xiquetes del 
centre on al final van poder degustar 
els tradicionals panellets, que els 
propis xiquets i xiquetes van amassar, 
confeccionar, decorar i enfornar el 
passat dijous 28 d’octubre. Estaven 
boníssims!!!
Alguns dels xiquets i xiquetes del 
centre van venir disfressats de 
castanyers i castanyeres, per celebrar 
amb més èmfasi aquesta tradicional 
festa catalana.
És important que els més petits 
coneguin i celebrin les nostres festes 

tradicionals i més encara on avui dia 
les festes com la Castanyada estan 
perdent terreny a d’altres festes 
importades com la de Hallowen, que 
ja comença a celebrar-se al nostre país, 
afirma Montse Rodríguez, regidora de 
Serveis Socials. 

Curs de formació bàsica

El 9 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 1994 i constava 
d’una part teòrico-pràctica de 20 hores 
de durada i una part pràctica de 24 
hores.
Durant els dies 9, 16, 23 i 30 d’octubre 
i de 9.30 a 14 hores, les 7 inscrites al 

curs van poder aprendre i conèixer 
diversos coneixements bàsics, 
recursos i tècniques, a més d’afavorir 
el desenvolupament de la consciència 
de la tasca de premonitor/a, a través 
dels diferents continguts que es 
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Èxit a les manualitats del Grup Joventut

El dissabte 6 de novembre el 
Grup Joventut, dintre de les 
activitats programades al mes de 

novembre, va organitzar un taller de 
manualitats destinat per als xiquets i 
xiquetes entre 0 i 8 anys. 
Les manualitats van comptar amb 
una trentena de xiquets i xiquetes 
aproximadament, que van poder 
confeccionar ells mateixos una 
marioneta amb forma de granota o de 
pallasso.
Després, també van poder realitzar un 
dibuix amb diferents materials com 
sals de diferents colors, papers de 

seda, ceres, colors, etc. amb l’objectiu 
de potenciar la seva creativitat i 
imaginació.
Un dels objectius d’aquests tallers és 
complementar el ventall d’activitats 
que es poden realitzar en cap de 
setmana, d’aquesta manera s’intenta 
arribar a totes les edats i gustos 
diferents.
La regidora de Joventut, Montse 
Rodríguez, agraeix als pares i mares 
dels xiquets i xiquetes per la seva 
participació a les activitats que es 
preparen des del Grup Joventut amb 
molta il·lusió. I valora positivament 

aquesta iniciativa, ja que és important 
realitzar activitats que arriben al 
màxim dels xiquets i xiquetes. 

van tractar: fer de monitor, cançons 
i contes, gimcanes, jocs i danses, 
reflexions juvenils, salut i primers 
auxilis, expressió plàstica, dinàmiques 
de grup i preparar una sortida.
A més a més, i juntament a la sessió 
de reflexions juvenils, hi va haver 
una exposició anomenada “Febre del 
divendres nit”, la qual tracta de temes 
de sexe, alcohol, drogues, entre altres 
problemàtiques socials que afecten als 
joves en general. A través d’aquesta, 
les joves participants van poder 
reflexionar al voltant de les conductes 
de risc abans esmentades. 

El curs de formació bàsica dóna 
continuïtat a l’educació en el món 
del lleure a aquells joves que volen 
participar de manera activa com 
a premonitors/es en algunes de 
les activitats (parc infantil, cursa 
enigmàtica, cursa de tronòmolbils, 
jornada jove, etc.) que organitza el 
Grup Joventut.
Montse Rodríguez, regidora de 
Joventut, se sent molt satisfeta perquè 
és la setena edició d’aquest curs i cada 
any hi ha 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 i la innovació 
d’aquestes. 

V mostra de cuina intercultural

El dissabte 20 de novembre en 
el marc de la Fira de l’Oli de 
Santa Bàrbara es va realitzar 

la cinquena mostra i degustació de 
Cuina Intercultural. Per cinquè any 
consecutiu i a través de les classes de 
català per adults que es porten a terme 
des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
es va organitzar la Mostra.
Durant aquesta edició es van preparar 
i repartir 380 plats de degustació, 

que es van repartir amb  quatre plats 
diferents; dos de dolços i dos de salats. 
Es va comptar amb la presència de 
deu països diferents, a més de la 
cuina catalana. Per tant hi havia 
representació d’onze llocs diferents, 
amb un total de setze receptes per 
a fer el tast. Aquests plats anaven 
complementats amb una copa de cava, 
al mateix temps que s’oferia un llibret 
amb les receptes dels diferents països.

Els països que van participar 
aquest any van ser: Catalunya, 
Colòmbia, Cuba, Equador, 
Espanya, Holanda, Estats Units, 
Lituània, Marroc, Nicaragua i 
República Dominicana. 
La Mostra s’organitza amb la 

intenció d’oferir i mostrar la cuina dels 
diferents països que conviuen a Santa 
Bàrbara. Al mateix temps que amb 
iniciatives com aquesta s’intenta que 
serveixin com a punt d’unió entre les 
diferents cultures.
Tant Judit Lleixà, regidora de Fires 
i presidenta de la Fira de l’Oli, com 
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, destaquen la importància 
d’aquest tipus d’activitats per fomentar 
la interrelació entre les persones. 
També agraeixen la participació tant 
per part dels cuiners i cuineres, com 
per part de tota la gent implicada en 
l’organització; al mateix temps que 
els feliciten per la bona rebuda que 
sempre té la Mostra. 
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Dia mundial de la diabetis
El 14 de novembre, l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara es va unir a la 
causa de l’Associació de diabètics 

de Catalunya, il·luminant l’escultura 
(recentment inaugurada) “De la terra 
un poble” amb color blau.
La data del 14 de novembre va ser 
elegida el 1991 per la Federació 
Internacional de la Diabetis (IDF) i es 
correspon amb la data de naixement 
del científic Frederick Banting, el qual, 
juntament amb Charles Best, van 
descobrir l’any 1921 la insulina, una 
hormona humana sense la qual el 
metabolisme de la glucosa, principal 
font d’energia del cos humà, es fa 
inviable. 
El Dia Mundial de la Diabetis compta 
amb el suport de l’Organització 
Mundial de la Salut (l’OMS) i des 
del 2007 ha esdevingut un dels Dies 
Oficials de Nacions Unides (resolució 
61/255). 
La campanya d’abast mundial vol 
sensibilitzar la societat sobre la 
importància de la diabetis, la necessitat 
de la prevenció, el diagnòstic precoç i el 
tractament. 
El cercle blau (el color de la bandera 

de l’ONU) simbolitza la unitat de la 
comunitat mundial front la pandèmia 
de la diabetis.
Actualment, a Catalunya hi ha al voltant 
de 487 infants menors de 13 anys que 
pateixen diabetis del tipus 1. La diabetis 
és una malaltia crònica ocasionada 
per la dificultat que té l’organisme 
per utilitzar el sucre que ingereix amb 
els aliments. Com a conseqüència el 
sucre s’acumula i es queda a la sang 
ocasionant la hiperglucèmia que 
dóna lloc al diagnòstic de la diabetis. 
Aquesta situació es produeix perquè 
l’organisme fabrica poca o gens 
insulina que és l’hormona necessària 
per afavorir el pas de la glucosa de la 
sang als teixits.
La diabetis no impedeix que els infants 
puguin realitzar les activitats de la vida 
quotidiana, però han de tenir cura de 
les pautes i dels controls establerts 
pels metges. Molt sovint aquests 
controls s’han de realitzar en l’àmbit 
escolar. Per això, el Departament de 
Salut, el Departament d’Educació i 
amb la col·laboració de l’Associació de 
Diabètics de Catalunya, han elaborat 
un model d’atenció als infants amb 

diabetis en l’àmbit escolar. El model 
defineix les pautes d’actuació i el paper 
dels agents implicats en l’atenció als 
infants: la família o tutors, els centres 
educatius, els serveis sanitaris i 
l’Associació de Diabètics de Catalunya.
Algunes famílies de Santa Bàrbara 
formen part de l’Associació de 
Diabètics de Catalunya (ADC), per 
això, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i 
en especial la Regidoria de Salut, van 
mostrar amb el llum blau el seu suport 
a aquesta causa, complaguts de poder-
los ajudar en tot el que estigui a les 
seves mans. 

Gestió de l’estrès

El dia 1 de desembre, finalitzava el 
taller “Gestió de l’estrès”, organit-
zat des de la Regidoria de Serveis 

Socials, i concretament dintre el pro-
jecte 2010 “Sigues, tu!”, que es duu a 
terme des de l’àrea de la dona.
Durant els dies 3, 10, 17 i 24 de no-
vembre i 1 de desembre de les 19.30 
a les 21.30 hores i al Centre Cultural, 
un total de 12 participants van poder 
gaudir de les diferents tècniques prac-
ticades com; relaxació, risoteràpia, 

musicoteràpia, escriptura, moviment, 
pensament positiu, entre altres. Fent 
d’aquestes una eina útil per al dia a dia 
de les persones.
El taller tenia com a objectiu princi-
pal proporcionar eines per a una ma-
jor comprensió de les causes i efectes 
associades a l’estrès. D’una banda, els 
mecanismes que intervenen en la res-
posta de l’estrès i d’altra, com aquesta 
resposta afecta a la nostra salut i com 
petits canvis en els nostres hàbits di-

aris i tècniques prac-
ticades poden millor 
la nostra qualitat de 
vida.
En finalitza el taller 
tant la Silvia, profes-
sora del taller, com les 
participants, expres-
saven la continuïtat 

d’aquest, ja que ha estat un taller molt 
profitós per a totes. Han pogut experi-
mentar molts canvis positius en el seu 
organisme, i al mateix temps han po-
gut desconnectar de la rutina diària i 
endinsar-se dintre d’aquest espai tan 
gratificant i agradable.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, se sent molt satisfeta pel des-
envolupament del taller i per la bona 
connectivitat que hi va haver entre 
totes les participants assistents. Tot i 
això, afirma que possiblement es pugui 
tornar a realitzar una altra edició per 
al proper 2011.
Al mateix temps, encoratja a tota la 
població a participar d’aquesta, ja que 
les persones necessitem alguna esto-
na per desconnectar del dia a dia i do-
nar-nos un espai per a nosaltres matei-
xos. 
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Ampliació i millora dels convenis amb Creu Roja

Al llarg de l’any 2010 s’han 
signat nous convenis amb la 
federació d’interès públic Creu 

Roja, per millorar i ampliar el servei de 
teleassistència que es ve prestant al 
municipi des de l’any 2005, i per oferir 
el nou servei de localització SIMAP.
L’any 2005, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va signar un conveni amb 
Creu Roja per poder disposar del servei 
de teleassistència, posant 10 aparells a 
disposició de la gent gran del municipi, 
d’acord amb les condicions del conveni 
signat en aquell moment.
A l’actualitat s’ha decidit ampliar el 
nombre d’aparells disponibles fins a 25, 
aconseguint també disminuir el cost 
que el mateix té per als seus usuaris. 
El servei de teleassistència inclou: 
connexió permanent d’alerta les 
24h. del dia a la Central Receptora 
d’Alarma de la Creu Roja, connexió a 
tots els serveis públics a fi de coordinar 
les emergències, avís als serveis de 
transport sanitari d’urgències en cas 
que sigui necessari, avís a familiars, 
amics, metge... i trucades de seguiment 
des de la Central de Teleassistència.
Amb la signatura dels nous convenis, a 
més a més, a partir de principis de l’any 
2011, es començarà a prestar un nou 
servei de localització anomenat SIMAP 
(Sistema Intel·ligent de Monitorització 
d’Alertes Personals).
Aquest és un servei destinat a 
persones que pateixen malalties 
neurodegeneratives com l’alzheimer 
i/o altres tipus de dependències. Les 
principals funcions d’aquest servei 
són: atenció permanent les 24 hores 

del dia des del Centre de Coordinació 
de la Creu Roja, informació de la 
localització GPS o LBS dels dispositius 
les 24 hores del dia tots els dies de 
l’any, possibilitat de configuració 
personalitzada i seguiment de les zones 
segures o perilloses o de l’increment 
de la velocitat a més de 35 km/h, 
consulta a través de sms o mms per 
part dels familiars per poder conèixer 
l’última localització del seu familiar, i 
avís de bateria baixa del dispositiu de 
localització. A més a més, possibilitat 
de visualitzar la posició concreta de la 
persona a localitzar via Internet.
Arran de la signatura d’aquests 
convenis, la federació Creu Roja ha 
ofert a l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
la possibilitat de poder realitzar, al 
llarg de l’any, dues xerrades formatives 
relacionades amb els objectius 
d’assistència de la mateixa federació. 
Aquest any 2010 se n’han realitzat 
dos: “Us de la telefonia mòbil per a 
persones grans”, que es va realitzar el 
passat mes de juny; i “De l’estrès a la 
depressió, no facis el pas”, que es durà 
a terme durant el mes de desembre 
dins el marc del curs de cuidadores i 
cuidadors no professionals que s’està 
realitzant des de l’àrea de la dona.
A més a més, i com a novetat 
dels nous convenis, l’Ajuntament 
planer ha entrat a formar part del 
“Projecte d’ajuts tècnics” de Creu 
Roja, mitjançant el qual disposarem 
d’una partida pressupostària anual, 
finançada al 100% per l’entitat, per a 
l’adquisició d’aparells o dispositius 
dissenyats per suplir o facilitar la 

realització d’algunes tasques que es 
porten a terme en les activitats de la 
vida diària, és a dir, elements adaptats 
per a les persones amb mobilitat 
reduïda, com caminadors, coberts 
adaptats, matalassos... Tots aquests 
aparells seran cedits a les persones 
que ho necessitin, segons criteri tècnic, 
en règim de préstec.
Per poder rebre més informació 
sobre qualsevol d’aquests serveis, les 
persones interessades poden dirigir-se 
a l’àrea de serveis socials del municipi, 
situada a la primera planta del Centre 
Cultural (c/ Mare de Déu de Montserrat, 
28) o al telèfon 977 718 816.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, pensa que amb la signatura 
d’aquests nous convenis, i amb els 
serveis que a partir d’ara es prestaran 
al municipi, es contribuirà a augmentar 
la vida autònoma de les persones, a 
més de facilitar la tasca del personal 
cuidador, objectius pels quals es 
treballa des de l’àrea de Serveis Socials 
del municipi. 
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Convenis de treball per a titulats universitaris
La Mancomunitat de la Taula del Sénia, 
després del bon resultat del Conveni 
de camins rurals, ha firmat amb el 
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural 
i Marí (MARM) un nou Conveni de 
Desenvolupament Rural Sostenible 
2011-2015, on es proposa actuar en 
quatre eixos principals; activitat 
econòmica i ocupació, infraestructures 
i equipaments bàsics, serveis i benestar 
social i medi ambient.
Algunes d’aquestes línies les farà la 
pròpia Mancomunitat o en col·laboració 
amb els Ajuntaments. Ja que a més 
d’estar al servei dels Ajuntaments, 
també busca i aconsegueix recursos 
que beneficien als habitants del 
Territori del Sénia: camins rurals, 
reindustrialització, temes d’ocupació, 
etc. D’aquesta manera a través de l’eix 
1, d’activitat econòmica i ocupació es 
duran a terme amb la participació de 
la gent del territori. 

Per tant, dintre aquest eix i fruit del 
Conveni Desenvolupament Rural firmat 
amb el MARM, s’obria una convocatòria 
d’ajudes per a la contractació per 
empreses i Ajuntaments de titulats 
universitaris del Territori del Sénia.
Per això, a la vista de que molts de 
joves d’aquí marxen a estudiar fora 
i, un cop formats, no poden tornar 
al seu Territori per falta de llocs de 
treball, es preveu posar en marxa 
una Convocatòria d’ajudes d’aquestes 
característiques:
a. Contracte de treball: 6 mesos (en 

principi, de febrer a juliol 2011), 
per part d’empreses i Ajuntaments 
a Titulats universitaris (tos ells del 
Territori del Sénia), amb un cost 
salarial de 10.800€ que rebrà una 
subvenció del 66%.

b. Per preveure les possibles ofertes 
per les dos parts (contractants i 
contractats), s’obria una Borsa 

d’ofertes i demandes, amb uns 
models de fitxes per a cada 
col·lectiu: empreses, Ajuntaments 
i titulats universitaris que va estar 
oberta fins el 23 de desembre. 
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Bona participació al Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Un any més, hem gaudit del Parc 
Infantil i Juvenil de Nadal, orga-
nitzat pel Grup Joventut de la 

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara.
Durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de de-
sembre, els més joves del nostre poble, 
han pogut gaudir d’un ampli ventall de 
tallers i activitats molt variades, que 
s’han dut a terme els diferents dies de 
parc.
Aquest any, el parc ha acollit un total 
de 20 tallers: internet, consoles, ma-
quillatge, racó infantil, jocs de taula, 
mantes high school musical, progra-
ma thao, taller divers, manualitats per 
a petits, manualitats per a grans, racó 
del conte, racó de lectura, fem esport, 
sessió de hip-hop, tennis taula, jocs 
d’equip, inflables, futbolí... 
Com a novetat hem tingut el taller de 
fotoluxe, una novetat que ha agradat 
molt als participants i on han con-
cursat diverses fotografies totes elles 
molt originals i divertides. També hem 

comptat amb l’ampliació dels jocs so-
bredimensionats, aquest any amb la 
creació del “Go and party”, el parxís i 
el dòmino. 
Durant els 5 dies de parc, s’ha dut a 
terme la cursa de biblioparc, on els di-
ferents participants cada dia havien de 
realitzar 4 proves per aconseguir el di-
ploma. Tots aquells que han completat 
la cursa han obtingut un obsequi.
Tots aquests tallers, juntament a d’al-
tres serveis com guarda-roba i infor-
mació, han acollit una mitjana de 280 
infants diaris a les instal·lacions del 
Pavelló Municipal, al llarg dels cinc 
dies de durada de parc.
Durant els dies 28, 29 i 30 a la tarda i 
a partir de les 18.30 hores i al magat-
zem municipal, es va realitzar la tradi-
cional activitat del passatge del terror 
i aquesta ha acollit una mitjana de 230 
infants  que van voler entrar al terro-
rífic passatge, on van haver de seguir 
el recorregut marcat pels personatges 
incògnits que anaven apareixen de for-

ma esporàdica.
Aquest any, ha estat un total de qua-
ranta joves que han col·laborat de la 
preparació i realització del parc, sense 
tota aquesta col·laboració, no haguera 
estat possible la realització del Parc.
Montse Rodríguez, regidora de Joven-
tut, agraeix a tot el jovent que ha col-
laborat al parc i ha sabut desenvolupar 
positivament la tasca de monitor/a. A 
tots vosaltres moltes gràcies, sense la 
vostra col·laboració no hagués estat 
possible l’èxit aconseguit. 

La Regidoria de Serveis Socials, 
dintre el Pla Local de Polítiques 
d’Igualtat d’Oportunitats de Gè-

nere 2008-2011 i com a implementació 
del projecte 2010 “Sigues, tu!”, va orga-
nitzar el curs de formació adreçat per 
a cuidadores i cuidadors no professio-
nals de persones en situació de depen-
dència.
Aquest curs ha tingut una durada de 
10 hores lectives, des del 16 de novem-
bre fins al 21 de desembre. En total han 
estat 9 participants totes elles relacio-
nades amb la tasca diària de cuidado-
res de persones depenents.
L’objectiu principal del curs era pro-
porcionar a les persones cuidadores 
informals de persones dependents les 
tècniques i eines necessàries per poder 
dur a terme les seves funcions de ma-
nera més efectiva i gratificant, al igual 
que, incidir en la major satisfacció de 

les persones amb dependència de les 
que hi tenen cura.
Les diferents temàtiques impartides 
han estat: Serveis Socials per a per-
sones en dependència per Flora Fibla; 
Higiene per Josefa Gesti i Nati Ponce; El 
dol: una perspectiva com a cuidador/a 
i com a familiar per Sandra Matamo-
ros; Alimentació i Cura i prevenció 
d’úlceres per Lluïsa Valls; Banc d’Aju-
des Tècniques per Arantxa Dolz; Mo-
bilitat i prevenir el mal d’esquena per 
Montse Arasa i finalment, i per con-
cloure el curs, s’ha realitzat una xerra-
da informativa a través de Creu Roja, 
anomenada “De l’estrès a la depressió, 
no facis el pas”. 
Tant les professionals com les partici-
pants, han valorat de forma positiva la 
realització d’aquesta formació, ja que 
a més d’aprendre estratègies dintre el 
món del cuidador/a, s’ha creat un fort 

vincle afectiu entre el personal partici-
pant. A més a més, el grup està motivat 
per continuar formant-se amb aquest 
àmbit o d’altres també importants per 
al dia a dia.
La regidora de Serveis Socials, Montse 
Rodríguez, es mostra contenta per la 
bona participació al curs i a la vega-
da es planteja el fet de continuar rea-
litzant cursos i xerrades sobre aquest 
camp o d’altres importants per al dia a 
dia de les persones. 

Curs de formació per a cuidadores i cuidadors no 
professionals
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Fotoluxe
Els 7 fantàstics Bob Esponja

Fora de sèrieWe love summer

Fotoluxe és un concurs orga-
nitzat pel Grup Joventut, que 
es va realitzar, com a novetat, 
en el marc del Parc Infantil i 
Juvenil de Nadal.
Els participants, inscrits per 
grups, rebien un total de 10 
temes sobre els quals havien 
de presentar fotos. Van par-
ticipar un total de 4 grups, 
presentant fotos de tots els 
temes proposats. Per fer la 
selecció de les fotografies fi-
nalistes es van escollir les 
més originals de cada grup, 
classificant-se els grups en 
funció del nombre de fotos 
triades.
A continuació, es presenta 
una mostra de les fotos se-
leccionades.
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Pep Sala, membre del grup SAU, visità la nostra fira

Els dies 19, 20 i 21 de novembre i en motiu de la XIV 
edició de la Fira de l’Oli, dels Cítrics i del Comerç, Pep 
Sala, membre del grup SAU, va visitar el nostre poble, 

juntament amb la seva productora de vídeo.
La historia de Pep Sala s’inicia a principis dels anys 80 en 
dues estades a les Illes Britàniques, posant-se en contacte 
amb el món musical d’aquells temps. 
A mitjans dels 80 torna a Catalunya on juntament amb 
el seu amic Carles Sabaté van formar, l’any 1986, el grup 
anomenat SAU.
Pep Sala composava la lletra i música fins que l’any 1990 van 
publicar el seu disc “Quina Nit” aconseguint el seu major 
èxit amb la cançó “Boig per tu”.
L’any 1991 realitzaren un concert al Palau Sant Jordi, amb 
un rècord d’assistència en un lloc tancat de més de 22.000 
persones.
El 1992 toquen a la Plaça Monumental de Bous de Barcelona 
publicant-se un doble disc anomenat “Concert de mitja nit” 
amb les col·laboracions especials com “Phil Manzanera”, 
“Robi Roberson”, “Luz Casal”, entre d’altres.

En anys següents ha col·laborat 
amb músics del calibre d’Elthon 
Jonh, el grup musical T-Band, 
acompanyants habituals de Bob 
Dylan durant l’època que van 
viure a Los Angeles.
Actualment, juntament amb la 
seva productora de vídeo, ha creat 
diferents projectes gastronòmics, 
com per exemple “Art en cuina”, també ha intervingut en 
coneguts programes de gastronomia com “En clau de vi”, 
emès a TV3 dos cops.
Ara en l’actualitat està treballant en un programa de gastro-
nomia a les Terres de l’Ebre, titulat “Paisatge i gastronomia” 
essent amic habitual de Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, els 
germans Roca, Juan Mari Arzac, juntament amb altres 
d’aquest calibre i és precisament per aquest motiu que ens 
va visitar per enregistrar imatges de la Fira que seran inclo-
ses al programa de gastronomia a les Terres de l’Ebre “Pai-
satge i gastronomia”. 

Èxit aclaparador de la XIV Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç

El diumenge 21 de novembre, es 
va clausurar la XIV Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç 

amb un rotund èxit de participació, 
proper a les 30.000 visites, més de 70 
expositors i nombroses activitats que 
van amenitzar els tres dies de la fira.
La fira es va inaugurar, tot i els 
problemes de protocol de darrera hora, 
el divendres dia 19 de novembre. Va 
destacar la presència del músic català 
Pep Sala, qui va signar el llibre d’honor 
de Santa Bàrbara i va donar un tomb 
per la fira, ja que el cantant osonenc 
està preparant el programa “Paisatge i 
gastronomia” del qual, Santa Bàrbara, 
hi formarà part. 
S’encetava un molt bon cap de setmana 
que acabaria essent fructífer per a la 
majoria dels comerciants i empresaris 
que omplien la fira i també per els 
visitants que a banda de poder visitar 
la fira podien participar en moltes 
activitats.
El dissabte 20 de novembre, la fira es 
va llevar amb un tradicional esmorzar 

de cuina de caça, per anar fent boca 
de tot el repertori d’activitats que es 
realitzarien durant tota la jornada. Va 
destacar la jornada tècnica de l’olivera 
“El mercat de futurs de l’oli d’oliva”, 
el II Festival Taurí de Santa Bàrbara, 
el concurs de suc de mandarina, 
els tallers infantils, les passejades 
amb carro tradicional, degustacions 
gastronòmiques, activitats esportives 
i educatives, etc. Entre les diferents 
activitats, cal remarcar la presentació 
dels olis monovarietals farg, morrut 
i sevillenc per part de la Cooperativa 
Montebre, SCCL.
El diumenge, novament, la fira es va 
despertar amb un esmorzar popular 
típic del nostre poble. Entre altres 
activitats, van tenir repercussió 
les xerrades tècniques comercials 
i de micologia, les demostracions 
pràctiques de preparar el terreny, 
plega d’olives tradicional i llançament 
d’aixada o el tradicional concurs d’all-
i-oli.
La regidora de Fires i Festes, Judit 

Lleixà, es va mostrar molt satisfeta per 
la resposta obtinguda tant pel públic 
com els expositors, especialment 
aquests darrers, qui estan sofrint de 
primera mà l’actual crisi econòmica. 
L’objectiu és continuar treballant per 
mantenir el prestigi de la fira i que, al 
mateix temps, aporti un petit gra de 
sorra en la recuperació econòmica del 
nostre país. 
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Mostra de pessebres
El passat 23 de desembre, a Santa Bàr-
bara, uns seixanta de xiquets i xique-
tes, aproximadament, anunciaven l’ar-
ribada del Nadal participant amb una 
de les primeres activitats d’aquestes 
festes nadalenques. Acompanyats dels 
regidors, les educadores de Serveis So-
cials i tot el públic que es va voler afe-
gir, a les 16 hores se sortia de l’Ajunta-
ment per recórrer tot el poble cantant 
nadales i fent sonar les panderetes. 
Així durant dues hores van anar casa 
per casa a visitar els pessebres de tots 
els participants d’aquesta mostra. Fi-
nalment, van concloure l’acte tots ple-
gats amb una xocolata ben calenta.  
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Jornades nadalenques
El fort vent que va bufar el matí del 24 de desembre mentre esperàvem la visita 
del Caga Tió a la plaça Cid i Cid ens va obligar a traslladar les activitats que esta-
ven previstes per aquest matí al centre cultural.
El Sr. Tió va acceptar de bon grat el trasllat i els més petits s’ho van passar pipa 
pegant-li al tió, mentre entonaven la cançó perquè els hi cagués caramels. També 
van poder saltar, enfilar-se i gaudir moltíssim amb els tres inflables que ocupa-
ven gairebé tota la sala del centre cultural. Per descansar, podien anar al taller 
de construcció del naixement. Tot i els entrebancs de primera hora del matí, la 
jornada va acabar essent un gran èxit de participació infantil i d’aquesta manera 
s’entrava de ple a les Jornades Nadalenques de Santa Bàrbara que, des del 10 de 
desembre de 2010 i fins el 5 de gener de 2011, van aportar un ampli ventall d’acti-
vitats de caire festiu: Mostra de Betlems, especial de tu a tu, recollida de joguines 
usades, visita del Patge Reial, cantada de Nadales, concert de Nadal, visita del 
Pare Noel, caga tió, parc infantil amb inflables i el taller construeix el teu naixe-
ment, festival de play-back, parc infantil i juvenil de Nadal, arribada de l’Herald, 
pessebre vivent i Cavalcada 2011. 

30



Festes, Fires i Turisme

31



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
4t TRIMESTRE 2010

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes d’estalvi l’anticipi de la 
collita  d’aquest any.

•	 DAAR (Agricultura), amb data OCTUBRE I DESEMBRE s’ha ingressat a 
les llibretes d’estalvi de la Cooperativa 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 

Valle Campo Forner
MOIXARRA AL FORN AMB PATATA I TALLARINA AMB CEBA I TOMATA

Preparació:

 TALLARINA AMB CEBA I TOMATA:

1. Cal posar la tallarina en remull amb aigua amb un bon grapat de 
sal per netejar l’arena del seu interior (aproximadament 30 min.)

2. A continuació, en una paella posar l’oli i a foc lent sofregir la 
ceba. Un cop sofregida afegirem la tomata tallada el més petita 
possible i deixarem fregir fins que marxi l’aigua de la tomata.

3. Afegim la tallarina, el vi blanc i salem. Deixem coure fins que 
s’obri la tallarina.

 MOIXARRA AL FORN AMB PATATA: 

4. En una safata de forn posarem una base de ceba tallada a 
rodanxes. Al damunt hi posarem les patates també tallades a 
rodanxes. Cal salar al gust i recobrir amb una bona quantitat 
d’oli d’oliva.

5. Salem les muixarres i a dintre li posem 2 rodanxes de llimona i 
s’afegeixen al damunt de la patata i la ceba.

6. A continuació, introduirem la safata al forn a 200º durant 45 
minuts.

7. Als 20 min. aproximadament hi afegirem la meitat del brou de 
peix i la meitat del vi. A posteriori n’hi afegirem en funció de la 
cocció i perquè el peix no quedi eixut.

8. Un cop feta la patata també estarà fet el peix, per tant, podem 
retirar la safata i servir a la taula acompanyat d’un vi blanc sec 
de la Terra Alta.

Persones: 4

Temps de preparació: 30 min.

Temps de cocció: 1 hora

Aportació calòrica: mitjana

Dificultat: mitjana

Ingredients:

Tallarina amb ceba i tomata. 
1kg. de tallarina del Delta de l’Ebre.
3 cebes tendres (mitjanes).
1 tomata gran.
Sal.
Oli de Santa Bàrbara. (2 cullerades).

Muixarra al forn amb patata.
4 muixarres escatades.
4 patates mitjanes.
3 cebes tendres.
2 llimones.
3 tomates seques amb oli.
1 got gran de vi blanc.
1 got gran de caldo de peix.
Sal.
Oli de Santa Bàrbara.
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Imma Arasa Cabanes
POTES

Preparació:

1. Primer que res cal bullir les potes en una olla juntament 
amb les connes de pernil, una ceba i les dues fulles de 
lloré amb aigua fins que cobreixi completament les potes, 
aproximadament 2 hores.

2. A continuació, en una cassola de terra, es sofregeixen les 
pestetes, la ceba ratllada i els alls picats. Un cop sofregit 
afegim el xoricet, el pernil tallat a tacs, la cansalada també 
tallada a tacs, una cullerada de pebre roig dolç i una de 
negre. Finalment, hi afegirem la picada i ho sofregirem tot.

3. Afegim el cognac/vi blanc, les potes de porc i les cobrim 
amb aigua i salem al gust. Deixarem coure durant 20 min. 
aproximadament.

4. Finalment, per acabar el plat diluirem una mica de 
maizena amb aigua i ho afegirem per espessir la salsa. Un 
petit truc és al final afegir salsa d’ànec o de fricandó per 
tal de potenciar el gust i donar un toc particular.

5. Servir una pota per cap acompanyat amb la seva salsa i 
amb abundant pa i bon profit.

Persones: 4

Temps de preparació: 30 min.

Temps de cocció: 2 h. 30 min.

Aportació calòrica: alta

Elaboració: fàcil

Ingredients:

- 4 potes de porc.
- Connes de pernil.
- 100 gr. de pernil.
-100 gr. de cansalada.
- 2 xoricets rojos.
- 2 cebes.
-1 cabeça d’alls.
- 2 pestetes.
- Pebre roig dolç i negre.
-2 fulles de lloré.
- Aigua.
- Vi blanc o conyac.
- Oli de Santa Bàrbara.
- Picada d’all, julivert, pa i ametlla.
- Sal.
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La Cuina de La Plana 

Pilar Vallés Monllau
FIDEUÀ

Preparació:

1. Primer que res, cal preparar un bon brou de peix (tres 
litres), amb  ingredients com peix de roca, betes, crancs, 
escamarlans, etc.

2. Paral·lelament, en una paella de terra, farem el sofregit de 
ceba, pimentó i tomata amb l’oli de Santa Bàrbara.

3. A continuació, s’afegeix el pop i els musclos. Un cop passats 
pel sofregit una estoneta, hi afegirem els fideus que també es 
sofregiran.

4. Un cop tot ben sofregit, hi afegirem el brou de peix que hem 
preparat anteriorment i el deixarem coure durant 15 minuts 
aproximadament i depenent de com ens agradin de cuits els 
fideus.

5. Per acabar, posarem de manera decorativa les gambes crues 
al damunt dels fideus i taparem la paella amb un drap per 
deixar reposar 5 minuts. A continuació, ja podem servir plats 
i bon profit.

Persones: 10

Temps de preparació: 30 minuts

Temps de cocció: 45 minuts

Aportació calòrica: mitjana

Elaboració: mitja

Ingredients

1 kg. de fideus de cabell d’àngel 
(número 1).
300 gr. de musclos.
½ kg de pop.
10 gambes.
3 l. de brou de peix.
Sofregit: 2 cebes, un pimentó verd i una 
tomata.
Oli de Santa Bàrbara (un got de cafè).
Picada: all, julivert i avellana.
Sal.
Safrà.
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La Cuina de La Plana 

Mari Lola Doménech
CÓC BORRATXO

Preparació:

1. Es baten les clares d’ou a punt de neu i s’afegeixen els 
500 grams de sucre.

2. En un bol a part, s’afegeixen els rovells dels ous i tots 
els ingredients menys la farina i el royal.

3. A continuació, ho mesclarem tot i anirem afegint la 
farina juntament amb el royal.

4. Finalment, posarem el cóc al forn a 160 graus, 
quan ja estigui cuit, el deixarem reposar una mica 
i seguidament li afegirem el conyac calent per a què 
quedi més esponjós. 

Persones: 15 aprox.

Temps de preparació: 30 minuts.

Temps de cocció: 25-30 minuts a 160 graus. 

Aportació calòrica: alta.

Elaboració: fàcil.

Ingredients
6 ous.
600 grams de sucre.
¼ de llet.
¼ d’oli.
300 grams de farina.
200 grams d’ametlla molta.
1 sobre royal.
½ litre de conyac.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUM DE LES SESSIONS 
DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL QUART TRI-
MESTRE DE L’ANY 2010
• Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 14 d’octu-
bre de  2010. En la que, entre d’altres, 
es van adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 3 de 
l’obra “Rehabilitació Masada Mar-
tí”, per un import de 62.676,76 € a la 
mercantil Constructora INCOEX BS, 
SL.
Aprovar el conveni a signar amb la 
Unió Musical Jaume Balmes de Santa 
Bàrbara i l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara de cessió del centre educatiu  
denominat Escola de música Jaume 
Balmes.
Acceptar la subvenció concedida en 
la modalitat P81 per assessorament i 
creació d’empreses per un import de 
15.000€
Acceptar l’atorgament d’aquest de 
l’ajut concedit per la secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la 
Informació del Departament de Go-
vernació I Administracions Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya 
per un import de 11.341,20 €
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per im-
port de 4.567,64 €, per a la realització 
del projecte “Ampliació de la xarxa 
gas – carrer Travessia Vallés”.
Aprovar la facturació corresponent a 
la gestió del servei municipal d’aigua 
del 3r. trimestre del 2010, per un im-
port de 49.649,57 €.
Adjudicar la contractació del ser-
vei consistent en la publicitat de la 
propera fira de l’oli, a les mercan-
tils següents: Ràdio Tele-Taxi (RTT), 
SA, Televisió Teveon Ebre, SL i Doble 
Comumna, SL, a través del canal de 
televisió terrestre Canal 21 i a través 
de la revista Cop d’Ull, Cadena SER i 
Onda Rambla Catalunya. 
Aprovar la contractació de la instal-
lació i el lloguer de les carpes per a la 
XIV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i 
del Comerç, a l’empresa FATSINI, SL, 
per un import total de dinou mil cinc-
cents vuitanta-vuit euros (19.588,00 
€) IVA inclòs.
Aprovar la contractació de la instal-
lació i el lloguer dels estands per a la 
XIV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i 
del Comerç, a la mercantil 2003, SA, 
per un import de catorze mil quatre-

cents quaranta-dos (14.442,00 €) IVA 
inclòs.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut 
presentat per l’adjudicatària de les 
obres “Arranjament de la façana es-
querra de l’església de Santa Bàrba-
ra”.
Acceptar la subvenció concedida pel 
Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania per al manteniment del Cen-
tre Obert L’Oliveta, per un import de 
33.354,00 €.

• Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 28 d’octu-
bre de 2010. En la que, entre d’altres, 
es van adoptar els acords següents:
Aprovar la relació de liquidacions 
de l’Impost sobre increment del va-
lor dels terrenys de naturalesa ur-
bana, presentada per un import de 
5.679,75€.
Acceptar l’incentiu  per un import de 
7.000,00 e per a la realització del pro-
jecte presentat, dins del programa 
Singularització concedit pel Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Ca-
talunya del Departament d’Innova-
ció, Universitat i Empresa de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per im-
port de 4.443,00 €, per a la realització 
del projecte “Reforma del Centre Cul-
tural de Santa Bàrbara”.
Aprovar la formulació de requeri-
ment previ per l’anul·lació de l’acord 
adoptat per la Comissió d’urbanisme 
de les Terres de l’Ebre, en sessió del 
dia 29 de juliol de 2010, pel qual es 
denegà l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual de les Normes 
subsidiàries, pel que fa a la zona 
d’edificació específica, UA2, de Santa 
Bàrbara.
Adjudicar la contractació del ser-
vei consistent en la publicitat de la 
propera fira de l’oli, a les mercantils 
següents: Ràdio Ulldecona, Imagina 
Ràdio, i Francesc Xavier Giner Ferré, 
a través de la revista AKTUAL3.
Aprovar l’esborrany de conveni de 
col·laboració entre l’IES de l’Ebre de 
Tortosa i l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara, per tal que els alumnes de l’es-
mentat institut pugui desenvolupar 
d’un programa de pràctiques exter-
nes a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
Aprovar la contractació del servei 
consistent en el subministrament 
dels inflables per a la realització del 
Parc Infantil de Nadal, dins les Jorna-
des Nadalenques, els propers dies 27 
a 31 de desembre de 2010, amb  la 

Sra. Rosario Peris López “Espectácu-
los Roser”, per un import de 1.400,00 
€ més la quota corresponent d’IVA.
Aprovar la contractació del servei 
consistent en l’elaboració de l’esbòs 
per a confeccionar l’escultura de la 
rotonda del Passeig de la Generalitat, 
amb  la Sra. Regina Pla Domingo, per 
un import total de 1.000,00 €.
Encarregar al Centre d’Estudis Pla-
ners, l’elaboració i confecció del llibre 
“Santa Bàrbara en imatges: de 1970 
als nostres dies”, seguint les matei-
xes directrius i condicions que es van 
seguir en la confecció de l’anterior 
llibre “Santa Bàrbara en imatges: fins 
als primers anys 70 del segle XX”.

• Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 11 de 
novembre de 2010. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords se-
güents:
Aprovar la certificació núm. 4 de 
l’obra “ Rehabilitació Masada Martí”, 
per un import de 61.190,90 € a favor 
de la mercantil Constructora INCO-
EX BS, SL.
Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre l’Oficina Provincial de la Creu 
Roja Espanyola a Tarragona i l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara per la pro-
moció, difusió i implantació del ser-
vei SIMAP (Sistema Intel·ligent de 
Monitorització d’Alertes Personals).
Aprovar la certificació núm. 4 de 
l’obra “Centre de Dia Municipal”, per 
un import de  20.811,38 € a favor de 
la mercantil ENCOFRATS I SERVEIS 
GÜECHE, SL.
Adjudicar la contractació del servei 
consistent en la publicitat de les pro-
peres festes majors 2011, a la mer-
cantil Imagina Ràdio, per un import 
de 400,00 € més la quota correspo-
nent d’IVA.
Adjudicar la contractació del servei 
consistent l’organització del Festi-
val Tronat Planer 2011, a la mercan-
til Imagina Ràdio, per un import de 
5.000,00 € més la quota corresponent 
d’IVA.
Adjudicar la contractació del servei 
consistent en la publicitat de la pro-
pera fira de l’oli, amb el Diari de Tar-
ragona.
Aprovar la contractació dels serveis, 
consistents en la redacció del Projec-
te elèctric de legalització de la instal-
lació elèctrica de Baixa Tensió situ-
ada al centre de dia municipal, i de 
la direcció d’obra, a l’enginyer Joan 
Josep Navarro Aguirre, per un import 
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

de 6.690,00 € més la quota correspo-
nent d’IVA.
Acceptar la  subvenció de 63.784,60 € 
concedida per l’execució les accions 
per l’ocupació durant l’any 2010 pel 
Departament de Treball de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Imposar les quotes corresponents i 
indemnitzacions, diferencies d’ad-
judicacions entre propietaris, la re-
dacció del projecte i els honoraris de 
registre i la previsió per la  inscrip-
ció en el Registre de la Propietat de 
les  finques resultants del projecte de 
reparcel·lació de la Unitat d’actuació 
número 23B. 
Aprovar la certificació única de l’obra 
“Treballs previs a la rehabilitació de 
la Masada de Martí”, per un import 
de  25.247,79 € a favor de Fernando 
Vallés Tuliesa i David Garcia Martí.
Aprovar el Programa d’actes de la 
XIV Fira de l’Oli Novell, dels Cítric i 
del Comerç, i les XIII Jornades Gas-
tronòmiques. 
Adjudicar la contractació del servei 
consistent en la gravació i edició de 
receptes pel documental “Gastrono-
mia Terres de l’Ebre”, amb la mer-
cantil L’Indi Produccions, SL, per un 
import de 1.770,00 €, IVA inclós.

• Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 2 de de-
sembre de 2010. En la que, entre d’al-
tres, es van adoptar els acords se-
güents:
Aprovar la certificació núm. 5 de 
l’obra “ Rehabilitació Masada Martí”, 
per un import de 65.972,72 € a favor 
de la mercantil Constructora INCO-
EX BS, SL.
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per im-
port de 1.975,00 €, per a l’emissora 
municipal La Plana Ràdio.

Sol·licitar de la Direcció General 
d’Administració Local del Departa-
ment de Governació i Administraci-
ons Públiques de la Generalitat de 
Catalunya una pròrroga per l’exe-
cució de l’actuació “Rehabilitació de 
la Masada de Martí” amb cofinança-
ment FEDER Catalunya 2007-2010, 
anualitat 2010.
Aprovar la formalització d’un con-
tracte de gestió del servei de Pave-
lló poliesportiu municipal amb el Sr. 
Joan M. Subirats Berengué.
Acceptar la subvenció de 1.000,00 € 
atorgada pel Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural de 
la Generalitat de Catalunya, per a la 
realització de la la XIV Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per import 
de 300,00 €, pel concepte “Actuació 
del grup Actuació del grup “Ciència 
Divertida”, amb l’espectacle ‘”El Pro-
fessor Nutrició”.
Aprovar la certificació núm. 5 de 
l’obra “Centre de Dia Municipal”, per 
un import de  21.118,09 € a favor de 
ENCOFRATS I SERVEIS GÜECHE, SL.
Aprovar el Programa de les Jornades 
Nadalenques i del Parc Infantil i Ju-
venil de Nadal.

• Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 16 de 
desembre de 2010. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords se-
güents:
Aprovar el Calendari de pagament 
voluntari per a l’exercici 2011.
Aprovar la certificació núm. 5 de 
l’obra “Dotació de serveis del Passeig 
de la Generalitat i adjacents – segona 
fase A”, per un import de  90.059,35 € 
a favor de la mercantil Construccio-
nes 3 G, SA.

Aprovar la certificació núm. 5 de 
l’obra “Dotació de serveis del Passeig 
de la Generalitat i adjacents – segona 
fase B”, per un import de  16.365,18 € 
a favor de la mercantil Construccio-
nes 3 G, SA.
Acceptar la subvenció concedida per 
la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, per 
a la realització d’activitats al Centre 
Obert L’Oliveta.
Aprovar l’operació jurídica comple-
mentària del Projecte de reparcel-
lació de la Unitat d’actuació 23b de 
Santa Bàrbara que suposarà la modi-
ficació del Projecte de reparcel·lació. 
Aprovar la certificació única de l’obra 
“Ampliació de la xarxa de gas cana-
litzat”, per un import de  134.254,51€.

RESUM DE LES SESSIONS 
DE PLENÀRIES DEL 
QUART TRIMESTRE DE 
L’ANY 2010
• Sessió extraordinària, realitzada pel 
Ple de la Corporació el dia 2 de novem-
bre de 2010. En la que, entre d’altres, 
es van adoptar els acords següents:
Sorteig de les Meses per a la realitza-
ció de les properes Eleccions al Parla-
ment  de Catalunya.
A fi de donar compliment amb allò 
que s’indica en els articles 25 i 26.4 
de la vigent Llei Orgànica 5/1985, del 
règim electoral general, una vegada 
complertes totes les formalitats le-
gals establertes, es procedeix al sor-
teig públic per a la formació de la 
mesa electoral que es constituirà el 
dia 28 de novembre de 2010, per a les 
eleccions convocades mitjançant Re-
ial Decret 100/2004.

SANTA BÀRBARA MAGAZÍN NOTES OFICIALS 1r trimestre 2011
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2011, 
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 31/03/2011 31/05/2011
500 - IBI URBÀ 29/04/2011 29/06/2011
501 – IBI RÚSTICA 29/04/2011 29/06/2011
100 – TAXES- PREUS PÚBLICS 30/06/2011 31/08/2011
840 - CONSERV. CEMENTIRI 30/06/2011 31/08/2011
010 - IAE 29/07/2011 29/09/2011

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

NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2010

NAGORE CÍVICO PAEZ 28/09/2010
Jordi Cívico Castells
Jenny Páez Ortega

EIMY POSSO MONTEALEGRE 08/10/2010
Ahens Posso Cobo
Elizabeth Montealegre Cortez

ADAM BENSELLAM MAHAL 26/10/2010
Mimoun Bensellam
Nassia Mahal

LARA ROIGET ALTADILL 29/10/2010
Ricardo Roiget Cid
Cristina Altadill Moragrega

SANA AKOUCHIC BALKASSMI 19/11/2010
Issmail Akouchih
Malika Belkassmi

JORIUS SELENIS 04/12/2010
Vaidas Selenis
Eligija Navickaite

ALEIX LLORENS FERRÉ 05/12/2010
José Luís Llorens Arasa
Noèlia Ferré Romerazo

MIGUEL ÀNGEL PIQUER SÁNCHEZ 08/12/2010
Miguel Àngel Piquer Badia
Mayra Alejandra Sánchez Anchundia

ARIADNA NICOLÁS ESTELLÉ 11/12/2010
Miguel Àngel Nicolás Masiá
Anna Estellé Darás

ZAKARIA AKROUNI 24/12/2010
Abdelhalim Akrouni
Fatima Aouam

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE 2010

11/12/2010
ANDRÉS GRANJÉ SOLÀ
VANESSA ADRIANA AYALA CRUZ 

11/12/2010 
JUAN CARLOS VILLEGAS OLORTEGUI
RAQUEL ROCA RALLO 

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2010

SÍLVIA VALLÉS MONLLAU   12/10/2010
CARMEN RALLO PANISELLO   14/10/2010
CINTA ARASA FERRÉ   27/10/2010
DOMINGO CASTELL BORJA   27/10/2010
VIRTUDES VALLÉS ARASA   28/10/2010
ÀNGELA TIRADO DE LA FUENTE   03/11/2010
PEDRO MARTORELL MONTESÓ   09/11/2010
MANUEL VALLS BALAGUÉ   10/11/2010
AGUSTÍN VALLÉS MOLINÉ   26/11/2010
ELODIA BEL QUERAL   05/12/2010
JOSÉ ANTONIO FIGUERES BALAGUÉ   25/12/2010
ADELA BAYERRI PUIG   28/12/2010

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



L’entrevista

Petita introducció de la meua vida

Em dic Arturo Monllau Barcelona, i 
fa 62 anys vaig nàixer a Santa Bàr-
bara al carrer Sol. Sóc l’únic fill que 
varen tindre els meus pares, Arturo 
(el cartero) i Encarnación (la bar-
celona). Estic casat amb una altra 
planera, Montse Farnós Loscos, filla 
de D. Rogelio i de Da. Carme, i fruit 
del nostre matrimoni, nasqueren 
dues filles: Montse i Anna. 

Els meus inicis escolars van ser, lò-
gicament, a les antigues escoles del 
poble, passant dels pàrvuls fins a 
3r de primària. A l’edat de 10 anys 
vaig iniciar l’ingrés, i en acabat, el 
batxillerat elemental al repàs de 
D. Joaquín Monllau, cursant fins a 
4t curs i la corresponent  revàlida, 
com a lliure, a l’institut Joaquín Bau 
de Tortosa. Faig referència “a lliure” 
i no “a oficial”, perquè ens jugàvem 
tot el curs estudiantil en un sol dia, 
contestant als professors, de viva 
veu, totes les preguntes que et fe-
ien de cada matèria.

Acabat l’elemental, vaig cursar el 
batxillerat superior, com a intern, 
al col·legi Menor “Sta. Maria del 
Lidón” a Castelló. Van passar dos 
anys i amb la revàlida superada, 
vaig decidir preparar-me unes opo-
sicions al cos de Correus, mentre 
treballava com a interí al mateix 
correus de Castelló. Va anar tot 
molt bé i recent complerts 20 anys 
em van donar plaça fixa i definiti-
va, com a funcionari, a Tarragona 
capital.

Vaig arribar a Tarragona l’1 de se-
tembre de 1968, i des d’aleshores 

sempre he estat instal·lat a la ciu-
tat, treballant, primer a les oficines 
de la Principal de Correos, després 
a Caixa Postal, exercint diferents 
càrrecs fins ser nomenat director 
de l’Oficina Principal. Vaig viure 
la primera fusió, com Argentaria i, 
finalment, com BBVA. A finals del 
2001 em van prejubilar i en aques-
ta situació continuo a dia d’avui.
Com que a partir del 2002 el que 
més he tingut i continuo tenint, 
és temps lliure, m’he passat mol-
tes hores caminant. De sempre, he 
estat un entusiasta del Camí de 
Sant Jaume, i la meva disponibili-
tat m’ha permès fer dues vegades 
tot el tram des de Roncesvalles 
(Pirineu navarrés) fins Santiago de 
Compostel·la i Finisterre, així com 
el comprés entre la desemboca-
dura de l’Ebre i Logronyo i entre el 
port de Somport (Pirineu d’Osca) i 
Puente la Reina (Navarra), sempre 

acompanyat per un bon nombre 
de companys planers i d’altres, 
adictes com jo a les caminades i al 
Camí, on he fet molts i bons amics.

Motius de la marxa del poble

Com heu pogut comprendre, tota 
la meva trajectòria anava encami-
nada a unes tasques professionals 
que al nostre poble difícilment 
podia desenvolupar, per tant, des 
d’aviat ja vaig ensumar-me que 
no tindria ocasió de passar-me tot 
el temps al lloc on m’havia criat i 
passat l’infantesa i l’adolescència.

Com recordo Santa Bàrbara?

Tinc molt present la fesomia del 
poble als anys 60, amb els carrers 
terrers i enfangats quan queien 
quatre gotes. Les carreres amb la 
bicicleta, sense mirar, ni a dret ni 

Entrevista al planer absent…

Arturo Monllau Barcelona
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a tort, els encreuaments dels car-
rers. Les nits d’estiu, jugant amb 
els amics veïns, pels carrers pro-
pers, mentre els pares enraonaven 
prenent la fresca asseguts. Jugant a 
futbol allí on es podia (places i car-
rers), ja que pertanyo a la generació 
que poc vam poder gaudir de camp 
de futbol. Les festes majors, al mes 
de maig, en que el ball, els bous i 
els actes religiosos ocupaven totes 
les activitats. M’ha quedat gravat 
que, dintre de la celebració,  sem-
pre plovia, el que impossibilitava 
dur a terme tots els actes progra-
mats. Als estius anàvem a prendre 
el bany a les basses de rec. Per Sant 
Joan, per tal de tenir la foguera més 
alta i més gran, pidolàvem mobles 
vells per les cases i, fins i tot, anà-
vem a buscar feixos de sarments 
als camps de cultiu propers al po-
ble. Es vivia al carrer. Es tenia mol-
ta llibertat. Les portes de les cases 
eren pràcticament sempre obertes. 
No hi havia la desconfiança d’ara. 
Això sí, … més d’una malifeta tam-
bé la fèiem, també ... 

Com ha canviat el poble?

Ho resumiria com un “qui t’ha vist i 
qui et veu”. Sempre s’han anat fent 
coses, però en els últims trenta 
anys, els governs municipals han 
donat un gran impuls al progrés, 
tant en infraestructures, com en 

serveis i instal·lacions, 
que han desembocat en 
un espectacular canvi. 
Van tenir una gran vi-
sió de futur al decidir 
comprar i permutar 
terrenys que després 
han estat crucials per 
al desenvolupament. 
Per a mi, s’inicià amb el 
clavegueram, l’asfaltat 
dels carrers i l’enllu-
menat. Va seguir, (sen-
se ordre cronològic) la 
miniclínica, la llar de 
jubilats, el centre cultural, el poli-
esportiu, el pavelló cobert, l’insti-
tut, la depuradora, la reforma del 
carrer Major, sobretot el tram com-
prés entre el carrer San Rafel i pla-
ça de l’Alto (aquí tinc la desagra-
dable sensació que s’ha convertit 
en un continu aparcament …), etc. 
Per valorar adequadament el que 
tenim, només caldria tornar enrere 
unes dècades.

El poble sempre ha estat 
infrahabitat, amb molt d’espai buit, 
al tenir molts de patis adjunts a les 
vivendes familiars. Actualment, i 
degut al “boom” immobiliari, ens 
trobem amb moltes més vivendes 
buides, en llocs on abans eren 
terrenys rústics com les que s’han 
construït a les antigues masades 
de Solà i Mingarrí. 

Han millorat 
molt les vies de 
comunicac ió, 
fent circumval-
lacions per tal 
d’evitar perills 
innecessaris i 
tenir més rapi-
desa circulatò-
ria. Resumeixo 
dient que Santa 
Bàrbara s’ha fet 
gran, però no 
només en habi-
tants, que tam-
bé.

Com manté contacte amb el po-
ble?

Em considero i sóc un planer ab-
sent, perquè tinc fixada la residèn-
cia a Tarragona, però em definiria 
com un planer absent, molt, molt  
present. Fa més de 40 anys que, 
normalment, no he deixat d’acudir 
tots el caps de setmana. Als mesos 
de juliol i agost, a les festes nada-
lenques i a la Setmana Santa em 
trobareu, també, sempre al poble. 
Amb això vull dir que el meu con-
tacte amb ell és molt estret i con-
tinuat. Al poble hi tinc a la mare, 
a tota la família, meva i de la dona 
(que també és la meva), i als amics 
de tota la vida.
No he arribat mai a enyorar el po-
ble, ja que la continuada presència 
pels seus carrers, l’estreta comu-
nicació que mantinc amb els con-
vilatans i el poder gaudir setma-
nalment de la vida quotidiana, fan 
que visqui, pràcticament, el dia a 
dia del poble i que no quedi lloc per 
l’enyor. 

Comiat

El Santa Bàrbara magazín em 
brinda l’ocasió per saludar a tots 
els planers i planeres, sense obli-
dar-me dels i de les absents. Em 
teniu a Tarragona per si us puc 
treure d’algun neguit, però, això sí, 
truqueu-me abans, perquè, segura-
ment, seré a Santa Bàrbara, el nos-
tre poble. Adéu i fins sempre.    
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L’APA ESCOLA JAUME 
BALMES
Hem començat el curs comprant 
joguines per al taller de seguretat vial i 
per a diferents jocs, ja que aquest any 
amb el canvi d’horari hi ha més nens/es 
que gaudeixen d’aquests tallers i es feia 
un poc just el material que teníem.
També vam celebrar la festa de la 
castanyada amb una cursa de castanyes 
i la castanyera va donar als nens/es 
productes típics de la tardor.
El dia 17 de desembre, es va fer la 
recollida de joguines que ja no es fan 

servir a casa. Donem les gràcies a tots 
els pares que van col·laborar.
El dia 22 de desembre, es va celebrar, al 
menjador escolar, el dinar de Nadal amb 
la festa del caga-tió, amb un total de 
150 xiquets i xiquetes. A pesar del mal 
temps, ja que ens va ploure, els xiquets 
i xiquetes s’ho van passar pipa, cantant 
i ballant i, com no, fent cagar el tió. Va 
amenitzar la festa el duet Calibra.
Aquest any, per qüestió de lloc i de 
monitoratge vam haver de dir a uns 
quants xiquets i xiquetes que no podien 
vindre, com sempre, vam donar un temps 
per apuntar-se, ja que aquests dies com 
tots sabem es fan moltes celebracions. A 

nosaltres ens agradaria que gaudiren tots 
els que volguessin, però el lloc és el que hi 
ha i les monitores també. Aprofitem per 
donar les gràcies a aquestes monitores 
per la seva col·laboració i a tota la gent 
que ens va ajudar, ja que si no fos per 
gent així no es podrien fer moltes coses.
El dia 24 de desembre, va venir el pare 
Noel, aquest any, degut al mal temps, 
va venir amb cotxe i el vam esperar al 
Centre Cultural, on va donar regals i 
joguines per als xiquets i xiquetes que hi 
eren allí.
La junta directiva de l’APA els hi desitja 
un feliç 2011

ARAGONESA PLANERA
En el darrer trimestre del 2010 hi ha 
tres fets que volem destacar. 
El primer va ser la ja tradicional 
celebració del dia del Pilar. Va ser una 
jornada passada per aigua però això no 
va ser impediment per omplir el centre 
cultural amb més de 140 persones, i 
gaudir d’un bon dinar i el posterior 
festival de Jota a càrrec del grup de 
Castelló “Ecos de Aragón”.
El segon fet destacable és l’assistència 
al III Congreso de las Comunidades 

Aragonesas del Exterior celebrat a 
Zaragoza entre els dies 27 i 30 d’octubre. 
La nostra presidenta, acompanyada 
d’una altra component de la Junta van 
participar en els actes que organitza el 
Gobierno de Aragón cada quatre anys, 
i en el qual totes les cases i centres 
aragonesos repartits per tot el món són 
els veritables protagonistes. 
Finalment, també volem destacar un 
esdeveniment important per a la nostra 
associació, com és la inauguració del 
local que serà a partir d’ara la nostra 
seu social. El passat 21 de desembre al 

vespre, després de celebrar l’assemblea 
general de l’associació, vam procedir a 
obrir les portes del local situat al carrer 
La Parra, núm. 12, i vam brindar amb 
cava pel futur de la nostra associació.

CLUB BITLLES SANTA 
BÀRBARA
Al darrer número d’aquest 
Magazín, explicava el 
desenvolupament del 2n Gran 
Premi de Catalunya i la Súper 
Copa 2010 de Bitlles Catalanes 
celebrada a Anglesola (Lleida), 
on va guanyar de manera brillant 
el Club de Bitlles de la Galera 
superant a la Selecció Catalana i 
als altres equips participants.
Una setmana després, 
concretament el dia 26 de 
setembre, se va celebrar a 
Castellserà (Lleida) el XII 
Campionat de Catalunya 
Individual de Bitlles Catalanes, 
participant el nostre jugador 
planer José Maria Martí com a 

campió de Catalunya de l’any 
anterior. Aquesta vegada la sort 
ens va esquivar perquè es va 
guanyar el campionat més per 
sort que no pas per saber jugar.
Vam arribar a Castellserà i en 
lloc de disputar els partits en 
camp de terra com és habitual 
ens van portar al camp de futbol 
d’herba i allí no s’aguantaven les 
bitlles en peu de cap manera. Tot 
i les protestes pel terreny de joc, 
vam haver de jugar allí, ja que el 
reglament de la Federació diu: Se 
disputaran els partits, preferentment 
en camp de terra, però no prohibeix 
jugar-los damunt l’herba.
Per tant, es va jugar allí amb la 
conseqüent mala llet (perdoneu 
l’expressió) i els jugadors de 
la Galera, essent dels millors 

de Catalunya, es van 
classificar de la següent 
manera: Gelabert en 14è 
lloc, Lleixà en 18è, els 
Albiol, pare i fill, en 31è i 
44è lloc respectivament 
i el nostre jugador José 
Maria Martí en el lloc 
número 23. Ramon 
Saez de Vinaròs va tenir 
més sort i va quedar en 
tercer lloc.
Actualment, estem 
disputant el Campionat 
de Lliga Territorial, però 
encara és molt aviat 
per definir-lo. Esperem 
al mes de maig que es 
quan s’acaba.

Rogelio Roé Romeu
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CLUB BÀSQUET SANTA BÀRBARA TEMPORADA 2010-2011 

Aquesta temporada el Club Bàsquet Santa Bàrbara té dos equips de xiquets i xiquetes d’edats compreses entre els 6 i 11 
anys.

L’equip benjamí (Pre-mini) participa als 
jocs escolars de la comarca del Montsià. 
Equips com ara La Ràpita, La Sénia, 
Ulldecona i Amposta entre d’altres són 
els equips amb qui competeixen.
Els seus entrenadors són Francesc 
Arasa i José Juan López.
Aquest és el seu primer any! 

L’equip Aleví (Mini) participa en la lliga 

federada de les Terres de l’Ebre, amb 
equips del Montsià i del Baix Ebre.
La seua entrenadora és Alba Figueroa.
Aquest és el seu segon any!
Els entrenaments per als dos equips 
són els dilluns i els dijous a partir de 
les 18.30 hores, al pavelló municipal.
Els partits es juguen els dissabtes pel 
matí al pavelló d’Amposta!

En pròximes edicions del Magazín, 
anirem informant dels resultats i 
classificacions dels equips.
Per als dos equips que tingueu molta 
sort aquesta temporada!! 
Salutacions,

Francesc Arasa
Per a més informació:

basquetsantabarbara.blogspot.com/

Equip PRE-MINI (BENJAMÍ) Equip MINI (Aleví)

CLUB TENNIS LA PLANA

El Club Tennis La Plana es vol adreçar 
a tots vostès per tal de fer-los un petit 
resum sobre les activitats realitzades 
l’any 2010.
Al mes de desembre, va finalitzar 
un torneig entre diverses escoles de 
Tennis de les Terres de l’Ebre anomenat 
“Circuit Terres de l’Ebre”. Va començar 
a la nostra localitat al mes d’abril. 
Consisteix en realitzar diferents 
campionats entre els alumnes de 
les diferents escoles en cadascuna 
d’aquestes localitats. 
Durant l’estiu, es va portar a terme 
el segon campus d’estiu amb una 
assistència de 45 nens i nenes. Una de 
les activitats extra va ser l’assistència 
dels nens/es del campus a l’ofrena 
durant les Festes Majors.

L’Escola de Tennis compta amb uns 
68 alumnes incrementant la xifra 
de l’any anterior. Es va iniciar al 
setembre i durarà tot el curs escolar. 
Paral·lelament a l’escola, es continuen 
oferint classes particulars o amb grup 
reduït per a petits, joves o adults.
A finals de novembre, es va construir 
una tercera pista de pàdel que permetrà 
millorar el servei tant en hores per 
jugar com en classes particulars o en 
petit grup. També s’està realitzant un 
Campionat Social de Pàdel amb les 
categories d’or, plata i femení.
El passat mes de novembre, es va 
organitzar el primer Campionat de 
Tennis Fira de l’Oli de Veterans. El 
guanyador va ser Pedro Rodríguez del 
Club Esportiu Johny Montañes.
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CLUB TWIRLING SANTA 
BÀRBARA
Ja han passat tres mesos i estem al 
final del 2010 i tornem a escriure 
a la revista. Vam acabar l’anterior 
trimestre animant a la gent jove del 
poble a que s’apuntés al Twirling, i 
la crida ha resultat positiva, ja que 
s’han apuntat 8 xiquetes noves al club, 
per contrarestar a les que a final de 
temporada s’ho deixen, principalment 
degut a què s’han fet grans i han de 
marxar a estudiar fora de la població. 
Algunes que s’han fet grans, també 
tornen un altre cop al club.
Com tots els anys, i ja hem portem 
13 edicions, vam participar a la Fira 
de l’Oli, primer el divendres amb una 
desfilada des de l’Ajuntament fins al 
Camp de Futbol, on juntament amb la 
banda de música i totes les entitats i 
autoritats municipals, van procedir a la 
inauguració de la Fira. Posteriorment, 
el diumenge, vam celebrar tots plegats 
la Diada de Santa Cecília, primer vam 
anar a missa, vam fer una ofrena 
floral a la patrona, juntament amb 
els components de la Banda dintre de 
l’església i, per acabar l’acte, vam anar 
desfilant des del centre de la vila per 
diversos carrers del poble fins arribar al 
recinte firal, on es va fer una actuació 
tots plegats a les portes d’entrada. Es 
pot veure a les fotos que hi han.

Una altra activitat que també ja fa 
molts anys que fem és la venda de 
loteria, en la qual participa tot el 
poble. Des del club volem agrair la 
col·laboració de tota la gent, ja que 
tot i la crisi, s’han pogut recaptar uns 
diners que repercutiran en les nostres 
activitats que fem durant tota la 
temporada. Aquest any el número que 
hem participat ha estat el 09.467, i hem 
de dir que no ha tocat, ni ens tornen 
els diners.
Referent pròpiament a l’activitat 
esportiva del Club, ressaltar que ja ha 
vingut, diversos caps de setmana, una 
monitora de Barcelona que ha ajudat 
a Judit a muntar números i actuacions 
per als propers campionats a celebrar 
durant el primer trimestre del proper 
any. Les atletes estan entrenant fort 
per preparar-se i fer-ho el millor 
possible, tot i que actualment no hi ha 
competicions. 
A la reunió que va haver a primers de 
desembre, a Amposta i a la seu social 
de la Federació Catalana de Twirling, 
es va acordar la configuració de tres 
grups a Catalunya per fer les primeres 
fases de les competicions. Catalunya 
Nord que engloba Girona i Barcelona, 
Catalunya Centre amb Tarragona i 
Lleida i Catalunya Sud amb els equips 
de les Terres de l’Ebre, menys l’Ametlla 
de Mar, que ha passat al centre. Es 
va establir també el calendari de 
competicions. El dia 5 i 6 de març 

es faran les semifinals individuals a 
Deltebre, els dies 19 i 20 de març la 
semifinal duos i conjunts a Amposta 
i, per últim, a Ulldecona la final 
territorial, els dies 16 i 17 d’abril. Hi ha 
més competicions a disputar, però que 
ja avançarem a la propera edició de la 
revista.
Per acabar, la Junta Directiva desitja a 
tots els planers/planeres que el proper 
any 2011 sigui millor que aquest i que 
vingui carregat de pau, salut, amor i 
sobretot treball, molt de treball per a 
tots.
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UNIÓ CICLISTA SANTA 
BÀRBARA
2a Marxa btt de la fira de l’oli de Santa 
Bàrbara
Un total de 98 participants van prendre 
part el diumenge 21 de novembre en la 
2a MARXA BTT DE LA FIRA DE L’OLI DE 
SANTA BÀRBARA. 
A les 9 del matí, es va efectuar la sorti-
da davant del pavelló d’esports i entre 
les onze i la una vam fer l’esmorzar-
rostida i el sorteig de regals a la zona 
de pícnic de Santa Bàrbara; donant per 

finalitzada la marxa pels voltants de les 
dos de la tarda. Tot va transcórrer amb 
normalitat, malgrat el fred, el temps 
ens va acompanyar i vam poder gaudir 
del paisatge que ens ofereix la Serra de 
Godall, practicant la nostra passió per 
la bicicleta tot terreny.
Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara 
volem agrair a tots els participants la 
seva assistència i fer una menció es-
pecial als clubs amb més participants: 
La Moleta BTT de Xerta amb 11 parti-
cipants i Montbike d’Amposta amb 10 
participants. També un especial agra-
ïment a tots els patrocinadors: Ajun-

taments i empreses de la comarca, i a 
tota la gent, socis i no socis, que ens ha 
ajudat a fer possible aquesta 2a MARXA 
BTT FIRA DE L’OLI DE SANTA BÀRBARA.

UNIÓ DE COMERCIANTS DE 
SANTA BÀRBARA
1r Mercat de Santa Llúcia
El diumenge 12 de desembre, la Unió 
de Comerciants de Santa Bàrbara va 
organitzar el 1r mercat de Santa Llúcia, 
a la zona del carrer Major i plaça Cid i 
Cid.

L’objectiu del mercat era aprofitar la 
proximitat de les festes nadalenques 
per presentar noves ofertes, així com 
poder adquirir detalls, regals i altres 
propis d’aquestes dates. A més, el fet 
que fos el mercat en diumenge, era 
una oportunitat per convidar a tota la 
ciutadania planera a gaudir d’un dia 
agradable i aprofitar per realitzar les 
típiques compres de Nadal.

UNIÓ MUSICAL JAUME 
BALMES
Com quasi tots els centres 
d’ensenyament, l’escola de música, 
aquest any, ha avançat el començament 
de les classes una setmana, és a dir al dia 
7 de setembre. Ha començat amb una 
destacable novetat, i és que s’han iniciat 
els tràmits per poder municipalitzar 
l’escola de música, això s’ha hagut de 
fer per poder garantir una estabilitat 
econòmica de l’escola, totalment 
necessària si es vol continuar donant 
un mínim de qualitat a l’ensenyament 
dels nostres fills.
Actualment, la Generalitat de Catalunya 
només pot enviar subvencions a escoles 
de música municipals per la qual cosa, 
es va proposar a l’Ajuntament fer 
l’escola municipal i, a partir d’aquí, 
Ajuntament i escola han iniciat el 
canvi de titularitat a escola municipal. 
En aquest canvi, des de l’Ajuntament 
es va proposar donar un nou nom a 
l’escola, que a partir d’ara es dirà Escola 
Municipal de Música Germans Arasa 
“Els Flarets”, nom que també porta el 
mateix centre on es fan les classes i que 
fa el seu homenatge a aquests músics 
tan representatius del nostre poble.
Volem destacar també que, aquest 
any, hi ha hagut una inscripció rècord 
a l’escola amb 23 alumnes de nova 
entrada i, per tant, ara passem a tenir 
uns 70 alumnes.
El 25 de setembre, es va celebrar la 
tradicional trobada de Bandes de 
Música de Catalunya a Jesús (Tortosa), 

on la Banda Unió Musical Jaume Balmes 
hi va participar al igual que ho ha anat 
fent tots els anys.
El passat 2 d’octubre, la Unió Musical 
Jaume Balmes va realitzar una sortida/
intercanvi a Vinalesa (València), tornant 
així la visita que la Banda Renaixement 
d’aquesta població ens havia fet l’any 
passat. Hem de dir que vam tenir una 
molt bona rebuda i tant els músics com 
acompanyants vàrem gaudir tot el dia 
de la seva companyia, com a final de 
festa va tenir lloc un concert entre les 
dues bandes ja nomenades i una altra 
banda invitada, la Lira Almussafense. 
Com a curiositat, cal destacar que a 
Vinalesa no només comparteixen la 
nostra afició per la música sinó també la 
patrona, ja que tenen una petita ermita 
que porta el nom de Santa Bàrbara.
El dia 17 d’octubre, vam fer una actuació 
al petit i bonic poble de la comarca del 
priorat Els Guiamets, on es va fer una 
petita cercavila i un concert a l’església 
amb una gran participació de gent.
Com a tradició i en honor a la patrona de 
tots els músics, Santa Cecília, el dia 21 
de novembre, va tenir lloc la tradicional 
cercavila i missa, on Joan Marc 
Rodríguez, Pere Albacar, Albert Zaera i 
Joan Marc Subirats van interpretar un 
moviment d’un concert de Telemann 
arranjat per a quartet de trompetes. 
Desembre sempre ha estat un mes amb 
molta activitat musical, tant per les 
celebracions de la nostra patrona com 
per les activitats nadalenques.
El dia de Santa Bàrbara, la Unió Musical 
Jaume Balmes va començar anant 

a buscar a l’únic nou membre que 
enguany ha entrat a la banda, Guillem 
Acero (saxo), desfilant pel carrer a ritme 
de pasdobles i marxes, per després 
acompanyar la processó de la nostra 
patrona. Tot seguit, vam fer un dinar de 
germanor entre membres de la banda 
i l’escola de música i finalment, per la 
tarda, al Centre Cultural, l’escola de 
música va fer l’audició de Nadal amb la 
participació de tots els alumnes.
El dia 12, un grup d’alumnes de l’escola, 
integrat per alumnes de música i 
moviment, iniciació i un grup de metall, 
van participar a la fira de Santa Llúcia, 
que es va preparar al carrer Major, 
amenitzant amb una cantada de 
nadales
El dia 18, la Unió Musical Jaume Balmes 
i la Banda de l’Escola Municipal de 
Música Germans Arasa “Els Flarets” 
van fer el concert de Nadal al Centre 
Cultural, actuant com a nou membre 
de la banda de l’escola Josep Martí Gas 
amb el saxo tenor.
Per finalitzar, volem recordar que al mes 
de març començarà una vegada més 
el programa “Tu Ajudes” de Catalunya 
Caixa, que permetrà que amb els punts 
de la llibreta preferent ens pugueu 
ajudar a assolir els objectius que tenim 
pel 2011. Com ja sabeu al 2010, amb la 
subvenció donada per Caixa Tarragona 
i gràcies als vostres punts, l’escola ha 
comprat tres instruments: un saxo 
baríton, un vibràfon i un oboè per fer 
servei a l’escola de música i als diversos 
conjunts instrumentals.
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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 a quin carrer i número es troba la imatge 1 i qui són els personatges de la imatge 2.

Busca, a la sopa de lletres, 10 temes del 
Fotoluxe del Parc Infantil 2010

9 7 8

5 2

2 1 3

3 6 5

7 4 3 8

1 8

4 9 3 7

8 5 2 9

3 2 6

W D I D I N A R L S M C J H T

R E I C J M N Z X T B G Q I C

Q W E N T R N A M O R E U L I

Y M Q B D E A C D F I B E B E

G O A U C A D A L A C S E G G

U I E N A K S X J N I P M H R

A C L M U N D T O I G L E O U

N Y H N E N A O R T A S S B P

Y N C G L A C R U I O D T P D

Z A V A S J H I K E A F R A E

L D K C A J T A L P N H E S R

B P J H D L E S P F O M Q D O

R A B N T G V P O R T L L E C

U C T S R S E X F S I B N Y K

A C V M E W E S Q U I M A L Z
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Sopa Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 12:

Sopa de lletres
Godall, Treball, 
Amor, Mestre, 
Ametller, 
Constitució, 
Ciència, Indústria 
i Major

Sudoku
Solucions

Embarbussaments 
· Vaig al bosc i busco vesc i visc del vesc que 
busco al bosc 

· Qui roba una arrova de roba no roba la arro-
va sinó que roba la roba. 

· Tinc una gana, una son i una set,
que no menjo, ni dormo, ni bec,
si menjava, dormia i bevia,
la gana, la son i la set em passarien,
però com que no menjo, ni dormo, ni bec,
no em passa ni la gana, ni la son, ni la set. 

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

Qui i què?

Imatge 1: Masada d’espantarrates 
(Passeig de la Generalitat)
Imatge 2: Xavi Forné, Jordi Martí, 
Alfred Blanch, Adrian Arasa i 
Maite Forné

PUBLICITAT NEMEA



Biblioteca José Escudé Albesa

Biblioparc 2010
Recentment, ha conclòs una edició 
més del Parc Infantil i Juvenil de Nadal 
de Santa Bàrbara. Del 27 al 31 de 
març, el pavelló municipal va acollir 
una nova edició d’aquesta activitat 
dirigida als infants de la població. La 
nostra biblioteca, ja fa uns anys que 
col·labora amb l’aportació de lots de 
llibres i revistes perquè tant els infants 
com els adults que els acompanyen 
puguin aprofitar per llegir i distreure’s 
durant els cinc dies de parc. També, des 
de fa uns anys, al taller de la biblioteca 
es conten un ampli ventall de contes 
de tots els gustos i temàtiques. Però 
aquest any, es volia anar més enllà i, a 
més a més de continuar amb aquestes 
activitats, Marta i Àngela en van 
preparar una de nova per fomentar 
la lectura entre els participants al 
Parc. Es tractava d’una cursa lectora 
anomenada biblioparc que consistia 
en haver d’aconseguir superar amb 
èxit quatre proves cada dia. Les proves 
eren les següents: llegir un llibre i 
omplir una fitxa, explicar-lo o dibuixar-
lo, maquillar-se amb les indicacions 
del monitor/a al taller corresponent, 
realitzar una manualitat cada dia (punt 
de llibre, ulleres, capsa i porta llibres) i 
escoltar un conte i realitzar l’activitat 
que se’ls indicava. Cada participant de 
la cursa tenia una fitxa de concursant 
amb 16 caselles que havia d’omplir 
obligatòriament per tal de superar-la 
al llarg de la setmana. 

Finalment, cada vegada que superaven 
una prova se’ls donava una enganxina 
per posar-la a la seva fitxa de 
concursant. Un cop s’aconseguien les 
4 enganxines del dia, se’ls donava un 
diploma de concursant i si aconseguien 
tenir els 4 diplomes diaris, el cinquè i 
últim dia del Parc Infantil i Juvenil de 
Nadal se’ls feia entrega d’un obsequi 
per haver superat amb èxit la cursa 
lectora.

El biblioparc va tenir mot d’èxit essent 
una activitat escollida per molts dels 
xiquets i xiquetes que van assistir al 
parc, tot i que solament 15 van ser 
els afortunats d’aconseguir l’obsequi 
final i haver superat amb èxit totes les 
proves que cada dia se’ls plantejaven.

Segons el regidor de Cultura Alfred 
Blanch, aquesta és una activitat 

dirigida a tots els usuaris del Parc 
Infantil i Juvenil de Nadal per tal de 
fomentar la lectura a través d’activitats 
lúdiques i divertides i apropar la 
biblioteca a altres llocs fora del seu 
edifici habitual. També considera 
que ha estat una activitat molt ben 
preparada, per la qual cosa agraeix 
a les seves organitzadores el treball 
realitzat i confia plenament que tindrà 
molt d’èxit en aquesta edició del parc.

WEB I FACEBOOK
Es pot continuar estan informat de tots 
els esdeveniments i activitats a través 
de la nostra pàgina web i del nostre 
facebook.
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Centre Obert l’Oliveta

Durant el mes de desembre, al Centre 
Obert l’Oliveta hem estat treballant 
amb molta alegria i entusiasme el 
Nadal.
Ara us explicarem les activitats 
que hem realitzat durant aquestes 
setmanes al centre.
Primer que res, vam decorar el centre. 
Ho vam realitzar amb diferents dibuixos 

nadalencs, amb 
una postal gegant 
confeccionada per 
nosaltres felicitant 
el Nadal a tothom, 
amb un pessebre 
realitzat amb 
material reciclat, 
plastilina, cartró, etc. 
Finalment, ens va 
agradar moltíssim 
el resultat del nostre 
pessebre.
Un any més, tampoc 
podia faltar la 
cantada de nadales 
que vam interpretar 

en directe a la ràdio. Tot i que a alguns 
ens feia vergonya i d’altres teníem 
molts nervis, finalment ens en vam 
sortir prou bé.
Durant uns dies, també vam estar 
confeccionant una postal que anava 
destinada al nostre amic/ga invisible. 
Aquesta activitat va ser novedosa per 

a nosaltres i ens va agradar força. No 
havíem de dir quin company/a ens 
havia tocat per regalar-li la postal. A 
alguns ens va costar molt mantenir el 
secret.
Finalment, el dimecres 22 de desembre 
vam realitzar la festa final de Nadal, 
que va servir també per clausurar el 
primer trimestre del centre.
Per encetar la festa, les educadores 
ens van preparar un berenar per a 
tots els xiquets i xiquetes del centre. 
Seguidament vam picar i cantar ben 
fort al tió, i aquest ens va cagar un 
estoig i caramels.
Després ens vam repartir les postals 
de l’amic/ga invisible que havíem 
confeccionat dies abans. Va ser molt 
divertit no saber qui ens havia escrit 
la nostra postal, però al final ho vam 
descobrir!
Finalment, vam poder jugar una bona 
estona, fins que ens van venir a recollir 
al centre els nostres pares.

Nadal al Centre Obert l’Oliveta
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Gimnàs

Carta benvinguda al Santa Bàrbara Magazín
Apreciats amigues i amics,

Avui dia 1 de desembre de 2010 comença una nova etapa 
al pavelló municipal de Santa Bàrbara.  La gent del poble 
treballarà pel poble i per totes les poblacions del voltant 
oferint un servei de màxima qualitat amb les persones del 
poble més qualificades.

Quins canvis tindreu com a clients?

1- No hi ha matrícula ni ara ni mai (nosaltres sabem que si 
oferim un servei de qualitat vosaltres decidireu romandre 
en nosaltres tot el temps).

2- La quota no augmenta ni augmentarà, serà la mateixa que 
teníeu en anterioritat.

3- L’entrada lliure per un dia és de 4 euros.

4- Més classes dirigides sense límit d’assistència dels clients 
(amb una persona ja es pot fer classe, pagueu la quota 
i teniu el dret de practicar esport hi hagi o no gent. 
Nosaltres l’obligació d’oferir-la.

5- Dret d’atenció d’un monitor a la sala de musculació i a 
la sala d’activitats en tot moment (nosaltres sabem que 
necessiteu un control diari i un assessorament sobre 
els exercicis a fer, cosa que implica un augment de la 

motivació personal, el qual implicarà un augment del 
rendiment físic)

6- Tots els monitors i monitores són acreditats per les 
respectives federacions (uns professionals amb un alt 
nivell de coneixement sobre la pràctica de l’esport fan 
que tu com a client tinguis la confiança necessària per 
rebre els nostres consells).

7- El gimnàs obri les seves portes a tothom que com nosaltres 
tingui la il·lusió de practicar esport de forma sana i 
saludable, nosaltres ens encarregarem de portar a terme 
totes les teves necessitats com a client.

Per últim, donar-vos les gràcies per confiar amb nosaltres, el 
meu equip i jo sabem que hi ha molt camí per recórrer, però 
la il·lusió i la cultura de l’esforç diari sempre seran presents 
en una instal·lació que és de tots i per a tots els que vulguin 
sumar-s’hi.

JOAN SUBIRATS
MAIL: subirats.joan@gmail.com

TAMBÈ AL FACEBOOK. EL GIMNÀS SANTA BÀRBARA
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Infocentre

Jornada de programari lliure a les Terres de l’Ebre
La UOC, conjuntament amb la Xarxa 
Punt TIC de les Terres de l’Ebre i l’Institut 
de l’Ebre, van dur a terme els dies 5 i 6 
de novembre, les jornades de formació 
del programari lliure. El divendres 5 
de novembre, al Punt TIC de Santa 
Bàrbara va tenir lloc el taller pràctic de 
programari lliure que s’emmarca dins 
la Jornada de Programari Lliure de les 
Terres de l’Ebre.

Les jornades es van dividir en una 
sessió pràctica d’introducció i formació 
entorn les eines de programari lliure 
per a la creació i gestió de blocs, i 
en una sessió acadèmica en què 
diferents ponents van parlar sobre 
totes les possibilitats que ens ofereix el 
programari lliure, i en especial, sobre la 
xarxa guifi.net.

La primera activitat va tenir lloc al punts 
TIC de les Terres de l’Ebre, el divendres 
dia 5. Els punts TIC col·laboradors van 
ser: punt TIC d’Amposta, punt TIC de la 
Ribera d’Ebre, punt TIC de la Terra Alta, 
punt TIC de l’Ametlla de Mar, punt TIC 
de Deltebre, punt TIC de Roquetes, punt 
TIC de la Sénia, punt Òmnia de Tortosa, 
punt TIC Santa Bàrbara i l’Institut de 
l’Ebre.

La segona jornada es va celebrar a la 
seu del Consell Comarcal de la Terra 
Alta i vam gaudir de la participació dels 
ponents Ramón Roca i Lluis Dalmau, 
president i secretari de la xarxa guifi.
net, Sergi Tur, professor de l’Institut de 
l’Ebre i membre de la xarxa guifi.net de 
les Terres de l’Ebre i David Gil, vocal de 
guifi.net.

En la jornada acadèmica, Santa 
Bàrbara va ser un constant referent 
de les Terres de l’Ebre com a població 
amb un ampli desplegament de la 
xarxa guifi.net. També es va destacar la 
important tasca que s’està realitzant 
des de l’Ajuntament per mig del punt 
TIC de la nostra població. Durant el 
transcurs de la jornada, van ser varis 
els regidors d’altres poblacions que van 
aprofitar per demanar assessorament 
al regidor de Noves Tecnologies de la 
nostra població, el Sr. Jordi Llorens, per 
poder engegar, a les seves poblacions, 
projectes com el que s’està duent a 
terme al nostre poble. 

Gràcies a la col·laboració dels ATICTES, 
també es van poder seguir les jornades 
en directe a través del següent enllaç: 
http://tv.atictes.cat

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

Un total de més de cent persones, entre 
divendres i dissabte, van participar 
d’aquestes jornades, cosa que encoratja 
als organitzadors per seguir treballant 
i promocionant el programari lliure en 
properes edicions.

ES RENOVA EL MOBILIARI DE L’AULA 
DE FORMACIÓ DEL PUNT TIC DE 
SANTA BÀRBARA

Al Punt TIC Santa Bàrbara, s’ha dut 
a terme una important actuació de 
millora de les seves instal·lacions 
renovant el mobiliari de l’aula de 
formació.

L’any 2003, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va habilitar unes de les 
estàncies del Centre Cultural per 
poder-hi ubicar un Telecentre. El 
Telecentre va iniciar la seva activitat 
com a tal amb 2 PC’s i una impressora, 
els serveis que oferia eren, bàsicament, 
connectivitat als usuaris i accés a l’ús 
de les TIC a totes aquelles persones 
que teníem dificultats per poder fer-ne 
ús. 

Des dels seus inicis, l’Infocentre, 
actualment Punt TIC Santa Bàrbara, 
s’ha caracteritzat pel seu dinamisme i 
el seu gran i ràpid creixement, tant pel 
nombre d’usuaris que en fan ús, com 
per l’equipament amb el que compta i 
els serveis que ofereix. 

Al llarg dels anys, s’ha anat ampliant 
l’equipament i els espais del punt 
TIC per poder cobrir la demanda i 
les necessitats dels usuaris. Aquest 
any s’ha dut a terme la renovació del 
mobiliari de l’aula de formació. 

La formació és una de les activitats 
més importants que es duu a terme 

al punt TIC, el mobiliari que hi havia 
s’havia anat adaptant per fer activitats 
formatives, però tot i així, no s’ajustava 
a les necessitats i a la comoditat per 
dur-les a terme. Ha estat per això que 
la Regidoria de Noves Tecnologies ha 
treballat per aconseguir un mobiliari 
adequat per poder oferir formació de 
qualitat.

Jordi Llorens, regidor de Noves 
Tecnologies, es mostra molt satisfet 
amb les millores del punt TIC i deixa 
constància, un cop més, de la voluntat 
de treballar i millorar constantment 
el punt TIC de la nostra població per 
seguir sent un referent del nostre 
territori en quant a espais i serveis 
que apropen les noves tecnologies a la 
ciutadania.
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Llar d’Infants Les Beceroles

LA CASTANYADA
El dia 29 d’octubre pel matí, els nostres petits/es van fer 
els panellets i, per la tarda, vam celebrar la castanyada al 
centre cultural. Els nens/es van ballar i cantar cançons de la 
tardor i de la castanyada per als seus familiars. Desprès va 
venir la castanyera a visitar-nos i va explicar la seva història. 
Tot seguit els infants van berenar xocolata amb galetes. Ens 
ho vam passar molt bé!

FRUITS DE LA TARDOR
Com tots els anys vam fer la setmana dels fruits de la 
tardor, així els nens/es els van poder conèixer, veure, tocar i 
degustar diferents aliments típics d’aquesta temporada.

EL COLOR ROIG
Del dia 8 al dia 12 de novembre, vam celebrar la setmana 
del color roig. Cada dia fèiem una activitat relacionada amb 
aquest color i l’últim dia vam celebrar la gran festa del color 
roig amb un conta contes interactiu on els nens/es van 
ajudar a la fada a trobar el color roig. Els nen/es van gaudir 
d’una activitat diferent.

VISITEM ELS COMERÇOS DEL NOSTRE POBLE
Els alumnes de P2 van fer una sortida pel poble i s’ho van 
passar pipa. Primer van anar al forn de pa, els petits/es van 
poder veure el forn per dintre i fer degustació.
Després van anar a diferents carnisseries, a la verduleria 
i a les parades del mercat on vam veure el peix i alguna 
altra parada. Tot seguit, vam fer una parada per recuperar 
forces a la plaça del nostre poble. La llar vol donar gràcies 
als comerços per acollir-nos tan bé.

CAGA TIÓ
El dia 21 de desembre, va arribar, a la nostra llar, el caga 
tió, des de la muntanya, tot gelat de fred. Els nens/es el van 
rebre amb molta il·lusió i enseguida van tapar-lo en una 
manta perquè no tingués fred i li van donar menjar durant 
uns dies perquè cagués molt.
El dia 24 de desembre, cada nen/a li va cantar la cançó i el 
tió va cagar una coseta.

XOCOLATADA
El dia 23 de desembre, per la tarda, els pares/mares de la llar 
van preparar una gran festa per als més menuts.
Tots els petits/es van arribar a la llar vestits per a l’ocasió i 
van cantar unes nadales per als familiars.
Activitats que van poder fer els nens/es:

 - Taller de maquillatge: on els pares/mares i educadores 
pintaven la cara dels infants d’allò que volien.

 - Carta als reis: els infants feien amb els seus pares/mares 
la carta als Reis d’Orient perquè els portin moltes joguines.

 - Globoflèxia: una mare els feia amb globus allò que més 
els agradava.

Els pares van fer una decoració espectacular.
Per berenar, iaies molt templades ens van fer una xocolata 
boníssima per a grans i petits.
I aquí no va acabar tot, ja que més tard va arribar el pare 
noel i tots els nens/es van poder estar amb ell i els hi va 
donar un regalet. Un any més, va ser tot un èxit gràcies als 
pares/mares dels infants de la nostra llar.
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GALA D’ENTREGA DE PREMIS II CONCURS 
DE GANADERIES VILA DE SANTA BARBARA

Comissió de Bous
El dia 20 de Novembre, a les 19.30 hores començava aquesta 
gala, única en tota Catalunya i que per 2n any consecutiu 
estava organitzada per la comissió de bous de Santa Bàr-
bara. 
Amb un fred impressionant, donava inici aquest acte amb 
una breu explicació de la nova Llei de regularització dels 
correbous a les Terres de l’Ebre, a càrrec de Santi 
Albiol i Miquel Ferré, tresorer i president de l’Agru-
pació de penyes i comissions taurines de les Terres 
de l’Ebre.
Després va haver una taula rodona amb la parti-
cipació de Jesús Curto, president de la comissió de 
bous de Santa Bàrbara, Miquel Ferré, president de 
l’Agrupació, José Lorente, subdirector de la revista 
Bous al Carrer i Ximo Martí, vicepresident de l’Agru-
pació i de la comissió de bous de Santa Bàrbara, els 
quals van debatre sobre l’actualitat taurina.
A continuació es va passar a l’entrega de premis:
- Millor Vaca:
Niebla, ganadería Hnos. Benavent de Quatretonda.
- Millor Bou:
Cordobillo, ganadería Hilario Princep del Lligallo del 
Ganguil.
Millor detall patrocinat per la Penya Planers pels 

Bous:
- Vaca Explosiva de Pedro Fumadó Xarnego de Deltebre.
- Millor Ramaderia:
5è: La Paloma del Xalo (Alacant)
4t: Hilario Princep Lligallo del Ganguil
3r: Hnos. Ozcoz Fuentes del Ebro (Zaragoza)
2n: Pedro Fumadó Xarnego (Tarragona)
1r: Hnos. Benavent de Quatretonda (Valencia)

Sort i al bou

QUINTA 1960
Tots els membres de la quinta del 1960, el dissabte 16 d’octubre del 2010, van assistir a una missa i posteriorment a un 
sopar (a l’Hotel Venta de la Punta) per celebrar els 50 anys que tots els de la quinta compleixen al llarg d’aquest any.
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Opinió dels Partits Polítics

MOLT HONORABLE 
PRESIDENT ARTUR 
MAS I GAVARRÓ, 
129è President de 

Catalunya, moltes fe-
licitats.
La Democràcia ha parlat, Ca-
talunya ha parlat i ha volgut 
que Convergència i Unió a 
través de la constitució d’un 
nou govern on hi ha Conse-
llers de primer nivell, inde-
pendentment del seu tarannà 
ideològic, guiï els destins del 
nostre país, en uns moments 
on el desprestigi de Catalu-
nya i una greu crisi econòmi-
ca són els trets que més es 
poden destacar. 
El repte de la recuperació 
nacional, tant respecte de 
l’autoestima del país com de 
la malmesa estructura eco-
nòmica catalana, marcaran 
sens dubte les polítiques d’un 
govern que s’ha de caracte-
ritzar per la recuperació dels 
valors tradicionals catalans: 
seny, esforç, lluita, fermesa 
d’acció, unitat i cohesió, aus-
teritat i sobretot humilitat.
El President Mas és un home 
tenaç i constant, amb capaci-
tat d’esforç, amb grans dosis 
d’humilitat, intel·ligent en la 
presa de decisions i un gran 
estrateg polític, aquests va-
lors l’han convertit en Presi-
dent de Catalunya després 
de guanyar dues vegades i no 
poder governar. Ara, el poble 
català li ha atorgat una gran 
victòria que ha de saber ges-
tionar, la gent és sàvia i equi-
vocat aquell que menysprea 
la sobirania individual de ca-
dascú de nosaltres.
A Santa Bàrbara el suport ha 
estat majoritari a les urnes 
(50%), som conscients que és 
un gran triomf, és un agraï-
ment explícit dels planers al 
treball tenaç que hem realit-
zat aquesta legislatura i que 
ha projectat una vegada més 
a Santa Bàrbara com un po-
ble actiu i treballador. Estem 
molt agraïts per la confiança 
i suport que ens heu donat. 
No dubteu, que aquests vots 
seran ben utilitzats quan ens 
assentem a negociar projec-
tes pendents per Santa Bàr-
bara amb el nou govern. MOL-
TES GRÀCIES!!!

Comencem un nou 
any, amb unes elecci-
ons a la vista: les Mu-
nicipals.

Així doncs toca repassar 
tots aquells grans objectius, on hi 
havia unanimitat per part de tots 
els grups polítics per portar-los a 
cap, i que no s’han portat a ter-
me, explicant, baix el nostre punt 
de vista i la informació de la que 
disposem, perquè no ha estat 
així.
En un primer lloc, la Generali-
tat estava disposada a atorgar 
800.000€ per a construir el centre 
de dia de la gent gran i aigües fora 
de la residència de llarga estada, 
tot dins la mateixa edificació.
Després de diferents desentesos 
amb el departament, l’equip de 
govern decideix emprendre les 
obres i explotació a través d’una 
empresa privada, obrint concurs 
per a adjudicar les obres.
Es dóna el concurs per desert, do-
nat que cap de les empreses amb 
les quals anteriorment ja s’havia 
establert contacte i arribat a certs 
pactes que desconeixem, deixant 
el projecte totalment parat, i 
perdent, com a conseqüència, la 
subvenció del departament.
La falta d’enteniment entre 
l’ajuntament i el departament ha 
donat com a conseqüència el que 
no es porti a terme la promesa 
electoral, resultant perjudicats 
els veïns del nostre poble.
Al final, si l’obra s’està a portant 
a cap, serà gracies al President  
Zapatero, que ha atorgat el capi-
tal necessari per a que l’obra es 
porti finalitzi, però perdent l’op-
ció a edificar la residència de llar-
ga estada.
També hem d’adjudicar al Go-
vern de Zapatero els nous ves-
tuaris de la zona polidesportiva, 
i donant-se la curiositat que en 
trenta anys de democràcia mai 
havia inaugurat una obra una 
persona que perteneix a un partit 
que no havia posat ni un euro a la 
fita, com va passar amb la perso-
na del president de la Diputació 
de Tarragona.
A part, des d’aquí us fem pale-
sos el nostre interès en l’arran-
jament del carrer major, ja que 
des del primer moment del seu 
projecte, vam deixar ben clar que 
l’obra no quedaria prou bé, i així 
ha estat, donat que es prou visi-
ble el seu deterior tant en mobi-
liari urbà com en l’asfaltat, que 
està en molt mal estat.
Esperem que en les properes 
eleccions ens doneu l’oportuni-
tat de millorar aquestes i moltes 
coses més, que creiem tenen una 
millor solució.

El grup municipal d’Es-
querra Republicana de 
Catalunya us desitja 

que aquest 2011 sigue 
un any ple d’esperança, 

feina i concòrdia entre tots.
Comença un any important per 
al nostre poble, un any en que 
hi hauran eleccions municipals i 
noves persones, noves idees po-
den fer que el poble tingue una 
nova empenta, més necessària 
que mai amb els moments tant 
difícils que viuen molts de pla-
ners i planeres. Les eleccions són 
el lloc on la veu del poble par-
la; molt sovint sents parlar a la 
gent, als bars, a les perruqueries, 
a les botigues que si allò s’ha fet 
bé i allò no està gens bé, però re-
alment el moment en que la gent 
ha de parlar i demostrar que es-
tat descontents o contents amb 
tot allò que es fa al nostre poble 
és al moment d’anar a votar. 
Durant aquests 4 anys s’han fet 
moltes coses al poble, i la gran 
part d’aquestes ha estat gràcies 
a l’aprovació de governs en que, 
ERC ha estat decisiva a l’hora de 
poder adjudicar a Santa Bàrbara 
el diners necessaris per a que es 
puguen fer. Les grans obres que 
s’han realitzat, com el camp de 
gespa artificial, la remodelació 
de la zona poliesportiva o l’ar-
ranjament de el passeig de la 
Generalitat i la nova il·luminació 
per estalviar energia entre altres 
coses, són amb departament en 
que ERC ha tingut un pes im-
portant i que també gràcies a 
la nostra insistència des de la 
secció local d’ERC de Santa Bàr-
bara a les persones responsables 
del govern de la Generalitat o 
del Consell Comarcal que han 
demanat per a que s’inverteixi 
a Santa Bàrbara tot allò que es 
pugue; segurament sense l’ajut 
econòmic de les administracions 
de la Generalitat, la gran part de 
les obres no s’haguessen pogut 
fer.
Però amb les obres no n’hi ha 
prou, les façanes poden ser molt 
boniques però Esquerra creu 
que calen més coses, més inver-
sions amb altres aspectes, més 
atencions, més participació... 
Volem un poble bonic, però tam-
bé que la gent tingue tot allò que 
necessite per a viure i gaudir 
d’ell.
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