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Municipals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pavelló Poliesportiu .........................................................618 552 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgències i Emergències

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulàncies (Tortosa) ....................................................977 580 505t
El

èf
o

n
s

 d
’i

n
t

Er
ès

suMari

H
o

r
a

r
i 

d
’a

u
t

o
b

u
s

Línia santa bÀrbara – aMposta

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

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

Línia santa bÀrbara – tortosa

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

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

Línia santa bÀrbara - barCElona

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.40 h. .......................................... 10.40 h.
07.55 h.  ......................................... 10.45 h.
15.40 h.  ......................................... 18.15 h.
17.50 h.  ......20.45 h. (Només dies festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. .......00.05 h. (Només dies festius)
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Què significa Santa Bàrbara per a la gent 
que configurem l’Ajuntament? Per tots 
nosaltres significa lluitar per què cada dia 
el poble que ens han deixat els nostres 
avantpassats millori amb l’objectiu que 
la nostra joventut i els nostres infants 
es trobin un poble millor; significa, tot 
i la complicació cada vegada major de 
la nostra societat i de l’administració, 
resoldre de manera eficient els problemes 
que sorgeixen en el dia a dia, significa la 
planificació futura per a què els planers 
i les planeres cada dia ens sentim més 
orgullosos del poble on vivim, significa 
l’exercici d’una responsabilitat diària per 
un bé comú, significa  la presa valenta 
de decisions que ens facin avançar com 
a societat, significa prioritzar interessos, 
controlar les despeses i ajustar ingressos 

a través del treball fins a altes hores de 
la nit a costa moltes vegades de la vida 
privada, etc. aquests són els criteris 
qualitatius que han regit l’elaboració del 
pressupost per al 2008, el més alt de la 
història de Santa Bàrbara i que en podreu 
trobar una extensa explicació a l’interior 
del magazín. El treball exhaustiu 
realitzat per totes les regidories en la 
negociació de pressupostos o, en últim 
terme, la renúncia per part de tots a 
accions que per l’economia municipal 
ens era dificultós realitzar, han marcat 
el tempus de la seva elaboració. Tots 
plegats però, ens sentim plenament 
satisfets i aconseguim els objectius 
bàsics que ens havíem marcat en aquest 
primer pressupost de la legislatura: 
superar el nivell inversionista en 

infrastructures i garantir i augmentar els 
serveis bàsics que presta l’ajuntament 
a tots els planers i les planeres per 
millorar la nostra qualitat de vida diària. 
Santa Bàrbara, hem estat històricament 
un poble lluitador i unit, aquest és el 
secret de la nostra força; l’ajuntament 
tradicionalment hem exercit el paper 
d’impulsor i dinamitzador, però res 
del nostre treball no tindria sentit 
sinó tinguéssim una societat planera 
cohesionada i que cregués en les seves 
possibilitats, perquè en definitiva el poble 
que volem ens el dissenyem i fabriquem 
amb complicitat tots nosaltres. Amb 
aquesta fórmula, que tants bons 
resultats ens ha donat als planers, hem 
de continuar amb l’objectiu bàsic de 
tenir cada dia un poble millor. 

En el transcurs d’aquest primer trimestre 
de 2008 l’equip de govern de l’Ajuntament 
hem fet un exercici que tothom, d’una 
manera més o menys detallada, fa a 
casa seva: comptar quants diners tenim, 
els que creiem que podem guanyar i 
pensar quina és la manera que ens facin 
el màxim profit a l’hora d’invertir-los en 
el funcionament i millora d’aquesta casa 
gran que és Santa Bàrbara.

Santa Bàrbara ha estat capaç 
d’encadenar un llarg període de millora 
constant de les infraestructures de què 
disposa per a fer d’ella una població on 
s’hi pot viure bé. A la vegada els edificis 
s’han dotat del personal adequat per a 
què no siguin només edificis sinó centres 
que ofereixen multitud de serveis per 
als planers. Mantenir l’equilibri adequat 
entre la despesa dedicada a fer funcionar 
els serveis que ja hi ha en marxa i la que 
s’inverteix en obtenir-ne de nous és una 

feina delicada que esperem continuar 
exercint de manera tant eficaç com els 
que ens ha precedit en aquestes tasques 
de responsabilitat. D’aquesta manera 
esperem que hi veieu una personalitat 
ambiciosa i a la vegada assenyada en 
la direcció de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.

Canviant de tema, m’agradaria aprofitar 
aquest espai que m’ofereix el Magazín per 
dir que després d’uns mesos d’exercir les 
funcions de regidor, ja es pot començar 
a fer una valoració personal d’allò que 
comporta l’assumpció d’aquesta feina.

El fet d’acceptar dedicar part del 
meu temps, a gestionar les àrees de 
l’Ajuntament encomanades per l’alcalde, 
ha estat compensat d’una forma 
impagable pels familiars que sempre 
que poden s’ofereixen a donar un cop de 
mà.

En aquesta línia, després de participar en 
la deliberació per a escollir, juntament 
amb altres representants d’entitats 
planeres, la persona mereixedora del 
guardó del mèrit planer, allò que em 
va quedar clar és que tenim moltes 
persones al poble que dediquen el temps 
a la millora social de tot el poble.

Al voltant de cadascuna d’aquestes 
persones que han invertit el seu temps, 
hi trobareu sempre una parella, uns 
fills, uns pares, germans, tios i resta de 
familiars que ho han fet possible durant 
el mateix temps.

Deixeu-me fer a tots aquests 
familiars anònims el meu modest 
RECONEIXEMENT AL MÈRIT PLANER. 
Sense vosaltres Santa Bàrbara no tiraria 
endavant. GRÀCIES A TOTS. 

Jordi Boronat i Ferré
Director de Santa Bàrbara Magazín

Jordi Llorens Arasa
Regidor d’hisenda, noves tecnologies i promoció econòmica

Editorial
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Governació i Urbanisme

La regidoria d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
va realitzar petites accions de 

millora de les barreres arquitectòniques 
del municipi per millorar l’accessibilitat 
a edificis públics municipals.
Temps enrera es varen crear els 
accessos al nou CAP de la població 
facilitant, a través d’una rampa, 
l’accessibilitat al mateix a persones 
amb poca mobilitat, recentment s’ha 
millorat l’accés a través de la vorera de 
l’entrada a l’església parroquial de 
Santa Bàrbara.

La regidoria d’urbanisme i també la de 
serveis socials han mostrat el seu 
particular interès en anar realitzant 
petites accions d’aquest tipus que se’ns 
dubte milloren la qualitat de vida de 
les persones amb poca mobilitat del 
municipi.

També s’han executat, a través dels 
serveis municipals, tota una bateria de 
petites accions encaminades a la 
senyalització urbana i protecció dels 
vianants en diferents zones del casc 
urbà del municipi.
Entre elles destaquen les següents 
accions: la instal·lació a la plaça de la 
premsa (davant el pavelló municipal) 
de pilones autoreflectants, la instal·lació 
de pilones a la plaça Cid i Cid i també a 
la baixada del carrer pagesia, la 
instal·lació d’una balla definitiva de 
protecció i la senyalització de la zona 
escolar amb senyals reflexants al CEIP 
Jaume Balmes, al passeig de les Escoles, 
finalment s’han reparat i canviat també 
diverses senyals al llarg del casc urbà. 

A través de l’àrea d’urbanisme es fa 
palès la intenció d’anar realitzant 
progressivament accions d’aquesta 

tipologia per millorar la qualitat de 
vida dels planers i les planeres, alhora 
que es subratlla la progressiva 
implantació del pla de mobilitat. 

Accions de millora i de protecció

Comptabilitzats 4.000 habitants en acabar l’any

Santa Bàrbara va enregistrar en el 
seu padró municipal en acabar 
l’any 2007 els 4.000 habitants 

censats al municipi, amb una taxa 
d’immigració del 18%. Aquest 
increment de la població que ha anat 
augmentant en els darrers anys 
(2004-3.617; 2005-3.753; 2006-3.830), és 
atribuïble a diversos factors: per una 
banda, la situació estratègica de Santa 
Bàrbara entre el Montsià i el Baix Ebre i 
les seves bones comunicacions, per 
altra, el baix cost de l’habitatge alhora 
que la contraprestació en serveis és 
elevada (bones instal·lacions esportives, 
serveis mèdics 24 hores, serveis 
educatius: llar d’infants, CEIP Jaume 
Balmes, IES Les Planes i Centre Obert, 
polígon industrial i un excel·lent 
entramat social i comercial), tot plegat 
juntament amb el fenomen que viuen 
les Terres de l’Ebre amb matèria 
d’immigració, ha ocasionat que Santa 
Bàrbara, una població tranquil·la de 
l’interior del Montsià, assoleixi en poc 
temps els 4.000 habitants que la situen 
com la sisena població del Montsià en 
quant a nombre d’habitants.

Entre les principals nacionalitats que 
hi trobem estan, en primer lloc segons 
nombre d’empadronaments, la 
nacionalitat romanesa, en segon lloc, 
que fins al moment havia estat la 
nacionalitat immigrant majoritària, hi 
trobem la marroquina i en tercer lloc 
l’equatoriana. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara realitza 
periòdicament filtrats i comprovacions 
del seu padró municipal, alhora que 
estimula als planers i les planeres a 
mantenir les seves dades de padró 
actualitzades per tal d’ajustar el 
màxim possible la realitat social del 
municipi.  
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Governació i Urbanisme

6 Mesos d’acció de govern a Santa Bàrbara

Construcció del col·lector d’aigües depurades al 
Polígon Industrial Barranc de Lledó

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi 
Boronat a través de l’elaboració 
d’un document  va desglossar 

l’activitat que durant el començament 
de la legislatura (2007-2011) s’ha portat 
a terme a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.

Si quelcom ha marcat aquest nou 
inici de legislatura a Santa Bàrbara ha 
estat la il·lusió renovada, l’empenta i 
el treball que des de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara s’ha imprès a l’acció 
de govern municipal, amb la finalitat 
primordial d’avançar dia a dia en el 
progressiu benestar de tots els planers 
i les planeres.

Boronat destaca la bona feina que 
s’ha realitzat des de les diverses 
regidories, en aquest sentit, durant 
aquests sis primers mesos s’han 
endegat projectes importants per al 
municipi que sens dubte canviaran la 
seva configuració de futur, alhora que 
han hagut rectificacions estructurals 

político-administraves importants per 
modernitzar el servei a les persones.

L’equip de govern ha treballat en 
quatre eixos bàsics: la potenciació 
de la identitat planera, la creació i 
planificació de noves infraestructures, 
la contribució a la millora de l’entorn 
i una major incidència en el dia a dia 
dels planers i les planeres.

L’alcalde de Santa Bàrbara finalitza 
el document reflexionant sobre les 
característiques de la gestió i la gran 
qualitat i quantitat de treball que es 
realitza des de totes les instàncies 
i el personal de l’ajuntament, “tots 

plegats som conscients de què hi ha dèficits 
estructurals al municipi per resoldre, de què 
en la nostra gestió segurament hi haurà 
errades, de què amb la nostra presa de 
decisions algú se sentirà perjudicat, però no 
dubteu ni un segon que el que ha impulsat 
a aquest col·lectiu de persones a treballar 
per tots vosaltres és la satisfacció de veure 
un poble cada dia millor, un poble on els 
nostres fills hi puguin viure i això sols es pot 
aconseguir amb treball, empatia, dedicació, 
sacrificis personals i voluntat de servei que 
són les característiques personals que jo 
particularment destacaria de la gent que 
conforma el nostre ajuntament i del qual 
personalment me’n sento molt orgullós”. 

Al terme municipal de Santa 
Bàrbara existeix una depuradora 
per donar tractament a les 

aigües residuals del sector industrial 
Barranc del Lledó.
Degut a la proximitat entre el punt de 
desguàs del tub de sortida de la 
depuradora i el pou existent 
d’abastament d’aigua al municipi, 

l’ACA ha condicionat l’autorització 
d’abocament de les aigües depurades a 
la portada d’aquestes aigües avall.
És per això, que la Unitat d’Urbanització 
de l’Institut Català del Sòl encarrega la 
redacció del “Projecte per la construcció 
de col·lector d’aigües depurades al 
Barranc del Lledó”, per tal de desguassar 
aquestes aigües depurades al punt del 

Barranc del Lledó 
recomanat per 
l’ACA, i que per tant, 
no interfereixin 
amb l’aigua del 
pou.

El col·lector a 
instal·lar es 
connecta a la 
canonada de sortida 
de la depuradora 

d’aigües residuals existent i acaba 
aigües avall al Barranc del Lledó.
Característiques del col·lector:

Longitud total: 238 m.•	
Material i diàmetre: tubs de PE de •	
doble paret SN 8KN/m2, norma prEn 
13476-1 de diàmetre 500mm. 
Cota d’inici:55,52 m.•	
Cota final: 48,95 m.•	
Número de pous de registre: 6 •	
unitats.

El pressupost d’execució material 
ascendeix a la quantitat de 42.929,73 
euros, el qual, incrementat amb el 13% 
de despeses generals i el 6% de benefici 
industrial, dóna un pressupost per a 
contracta de 51.086,37 euros, que amb 
el 16% d’IVA dóna un pressupost global 
per a contracta de 59.260,19 euros. 
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Governació i Urbanisme

L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
portada de la revista de l’ACM 

L’edifici de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara va estar el 
passat mes de gener, la 

portada de la revista número 283 
de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques. L’ACM, la 
força municipal de Catalunya, 
distribueix la seva revista a la 
majoria d’ajuntaments de 
Catalunya. 

L’ACM es va constituir a la Sala de 
la Columna de l’Ajuntament de Vic 
(Osona) el 3 d’octubre de 1981. 
Ramon Montañà, alcalde de Vic, fou 
nomenat President i el Comitè 
Executiu va nomenar Jacint Mateu 
Secretari General. L’ACM es va crear 
per a la defensa dels interessos dels 
municipis i dels ciutadans de 

Catalunya i va adoptar el compromís 
fundacional de cooperar en la seva 
reconstrucció nacional. En aquesta 
assemblea es van crear comissions 
sectorials de treball sobre 
l’ensenyament, els serveis socials, 
la sanitat i la cultura. Es publica 
també “El Butlletí” revista al servei 
de la política local. 

L’ACM es va constituir a la 
Sala de la Columna de 
l’Ajuntament de Vic (Osona) 
el 3 d’octubre de 1981

Esmorzars de forquilla
Menús diaris
Celebracions
Dinars d’empresa



Agricultura i Medi Ambient

Els contenidors soterrats arriben a Santa Bàrbara

El dia 3 de desembre de 2007 es 
van començar a realitzar, per tot 
el poble, les obres pertinents per 

al soterrament dels contenidors de 
deixalles.

En el moment de decidir el punt on 
s’ubicarien les illes de contenidors, es 
van tenir en compte, primerament, el 
projecte redactat el 2005 amb les 
modificacions pertinents segons:

Accessibilitat del camió que realitzarà •	
la recollida (camió rígid de 3 eixos).
Afectació del trànsit rodat, eixos •	
principals de circulació.
Agrupació de serveis (ET, telefònica, •	
etc.)
Afectació de serveis aeris i terrestres •	
(FECSA, telefònica, servei d’aigua 
potable, clavegueram i enllumenat 
públic).

Un cop decidida la ubicació de les illes, 
s’inicia l’obra amb les següents fases: 

Cata de les ubicacions per detectar la •	
textura del sòl i dels serveis 
soterrats.
A la zona marcada per a l’illa, es •	
realitza una excavació i posterior 
posada dels cubilots prefabricats de 
formigó, amb la compactació de 
graves del seu voltant. 
Col·locació de plataformes •	
galvanitzades de seguretat.
Al voltant dels prefabricats es realitza •	
un encofrat.
Col·locació de les bústies.•	
Acabat final per fer-les accessibles a •	
la gent. (condicionament de voreres, 
vials, etc.)

El regidor de Medi Ambient, Jordi Roé, 
està satisfet per la bona marxa que 

porten les obres. També creu que és un 
sistema molt bo, ja que una de les coses 
a destacar és l’increment de reciclatge 
i espera que un cop estiguin en marxa 
els contenidors soterrats, passem de 
ser el poble que menys recicla al que 
més. 



Agricultura i Medi Ambient

La Comissió Europea (CE) va 
aprovar el 6 de febrer la inclusió 
de l’oli d’oliva de la Denominació 

d’Origen Protegida (DOP) Baix Ebre-
Montsià entre els aliments amb 
indicacions de qualitat, protegits per la 
Unió Europea (UE). Així, aquest 
producte s’afegeix a la llista de 800 
productes agroalimentaris amb DOP, 
Indicació Geogràfica Protegida (IGP) o 
Especialitats Tradicionals Garantides 
(ETG), que compten amb l’empara de 
la UE. Més d’un centenar d’aquests 
corresponen a aliments produïts a 
l’Estat espanyol.

Aquest reconeixement europeu està 
en la línia de la voluntat del DAR 
de donar suport a les produccions 
agroalimentàries catalanes de qualitat, 
les quals han de contribuir a l’obertura 
de nous canals comercials per a les 
empreses i les cooperatives del sector 
agroalimentari de Catalunya.

Les DOP emparen productes que tenen 
una reputació lligada al seu origen i 
que presenten unes característiques 
de qualitat diferencials, que es deuen 
essencialment al medi geogràfic on 
es produeixen i s’elaboren, tenint en 
compte els factors naturals i humans. 
La producció de les matèries primeres 
i la seva transformació fins al producte 

acabat ha de tenir lloc a la zona 
geogràfica que dóna nom al producte.
La zona de producció de la DOP Oli del 
Baix Ebre-Montsià abasta els municipis 
de l’Aldea, Alcover, Alfara de Carles, 
l’Ametlla de Mar, Ampolla, Benifallet, 
Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, 
Roquetes, Tivenys, Tortosa i Xerta, a la 
comarca del Baix Ebre.

A la comarca del Montsià els municipis 
són els d’Alcanar, Amposta, Freginals, 
La Galera, Godall, Mas de Barberans, 
Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, 
Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, La 
Sénia, i Ulldecona.
Les varietats admeses són: Morruda 
o Morrut, Sevillenca (ambdues 
originàries de la zona) i Farga. La 
varietat predominant és, però, la 
Morruda, que ocupa aproximadament 
el 50 per cent de la superfície d’olivera 
de les dues comarques. La varietat 
Sevillenca representa entre un 35 per 
cent de la superfície i la Farga entre un 
10 i un 20 per cent.

Aquestes varietats d’olives donen lloc 
a uns olis d’oliva verge extra límpids, 
transparents, sense vels ni turbidesa, 
d’un color que varia segons l’època de 
recol·lecció i de la situació geogràfica 
dins de la zona de producció des del 
groc-verdós al groc-daurat. 

Es tracta d’olis molt agradables al 
paladar, molt gustosos i aromàtics, 
de sabor afruitat al principi de la 
campanya i lleugerament dolços quan 
avança aquesta. Presenta una acidesa 
màxima de 0,8º i un índex de peròxids 
màxim de 18.
Quant la comercialització, els envasos 
han de ser no metàl·lics, de capacitat 
no superior a 5 litres, i han de dur 
una etiqueta numerada expedida pel 
Consell Regulador, en la qual figurarà, 
a més de les mencions que són 
obligatòries en la legislació vigent, el 
nom Denominació d’Origen Protegida 
del Baix Ebre - Montsià, el logotip de la 
DOP, i el símbol comunitari. 
El Consell Regulador garanteix que 
els productes emparats per la DOP 
compleixen els requisits establerts en 
el reglament. El nombre d’empreses 
inscrites és d’una quinzena. 

Protecció comunitària per a l’oli 
de la DOP
LA CE HA CONCEDIT PROTECCIÓ COMUNITÀRIA A L’OLI D’OLIVA 
DE LA DOP BAIX EBRE-MONTSIÀ.

El dia 31 de desembre de 2004, 
l’Agència de Residus de Catalunya 
va concedir una subvenció de 

145.229,05 € per a la construcció de les 
deixalleries del Mas de Barberans i de 
Santa Bàrbara. 
La deixalleria de Santa Bàrbara està 
ubicada a la parcel·la de baix del 
Cementiri Municipal, on l’Ajuntament 
ha cedit els terrenys per realitzar 
l’obra.
Actualment la primera fase ja està 
acabada i constava de:

 anivellament dels terrenys a •	

implantar la deixalleria
 creació de les rampes per facilitar •	

l’accés als contenidors
 construcció de la caseta per a •	

l’administració de la deixalleria
 construcció del “rafal” per protegir •	

de l’aigua les deixalles contaminants 
d’aigües

 faroles per a l’enllumenat•	
 asfaltat de tota la superfície de la •	

deixalleria
 ballat perimètric•	

El cost final de la primera fase ha estat 
de 80.852,08 €.

La segona fase, per tal qual ja s’ha 
demanat una subvenció, constarà de:

5 caixes de 20 m3 cada una•	
1 caixa de 16 m3 per a runa•	
3 cubitainers de 1000 litres per a olis •	

vegetals i minerals
1 autocompactador de 20 m3 per a •	

paper i cartró

A més d’aquests serveis de recollida, 
també hi haurà el servei de recollida 
d’envasos de productes fitosanitaris, 
piles, bateries, etc.

Deixalleria Municipal

8



Agricultura i Medi Ambient

L’Ajuntament del Mas de Barberans 
va servir per presentar el projecte 
d’actuació al camí de Mitanplana 

que transcorre pels termes municipals 
d’Ulldecona, La Galera, La Sénia, Mas 
de Barberans i Santa Bàrbara. En una 
actuació conjunta entre els diversos 
ajuntaments implicats, el Departament 
d’agricultura i la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia, l’acció conjunta 
comportarà la millora d’un dels 
principals camins que transcorre pel 
Montsià interior.

El conseller d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat 
pel President de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, Alberto Moragrega van 
presidir la presentació del projecte de 
millora del Camí Mitanplana.

Aquesta actuació consta de tres trams: 
un primer de 4.053 metres de longitud, 
al terme municipal de la Sénia, mentre 
el segon té dos subtrams de 6.085 metres 
i 874, als municipis de La Galera, Mas 
de Barberans i Ulldecona; i un tercer 
de 2.454 metres a Mas de Barberans i 
Santa Bàrbara. El termini d’execució és 
d’un mes i mig, i el pressupost se situa 
en 149.972 euros.

Aquest camí forma part d’un projecte 
més ambiciós que aplega els 24 
municipis que formen part de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia 
que fa un any va signar un conveni 
amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació (MAPA). Val a dir que 
la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia, formada per 24 municipis 
-dotze valencians, nou catalans i tres 

aragonesos que representen 110.000 
habitants i 2.000 quilòmetres quadrats- 
vol potenciar i treure el màxim profit 
dels recursos territorials, millorant tant 
les infraestructures com la coordinació 
de serveis, per tal de desenvolupar 
econòmicament i social la zona.

Tant Jordi Boronat, alcalde de Santa 
Bàrbara com Jordi Roé, regidor 
d’agricultura es mostraven satisfets 
per l’esforç conjunt de totes les 
administracions i mancomunitat, 
perquè incideix directament en 
l’economia productiva del sector 
primari de Santa Bàrbara i és una 
millora que afecta a molta població 
agricultora degut a què tenen moltes 
terres al voltant del camí, sigui en el 
terme municipal que sigui. 

Presentació del projecte de millora
del camí de Mitanplana

L’horari de la deixalleria serà de 20 hores setmanals repartides 
de la següent manera:
Estiu: de dimarts a divendres de 17 a 20 h.
dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Hivern:
de dimarts a divendres de 16 a 19 h.
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i Dilluns tancat.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Roé comentava que ja 
feia temps que Santa Bàrbara volia tenir una deixalleria 
i que juntament amb la posada en funcionament dels 
contenidors soterrats, se li està donant una nova mentalitat 
al poble planer per a reciclar i ser respectuosos amb el 
Medi Ambient. 
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50 Anys de biblioteca municipal

Aquest any 2008, celebrarem el 
50è aniversari de la biblioteca 
José Escudé Albesa de Santa 

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

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

d’un lloc on, a través de la informació, 
consulta i la resta de serveis que 
s’ofereixen, es poden satisfer totes les 
necessitats informatives.

El regidor de cultura, Alfred Blanch, 
creu que aquesta és una fita històrica 
que s’ha de celebrar al municipi, ja que 
són 50 anys d’identitat planera a través 
de l’edifici més cultural del municipi. 
Per això, des de la regidoria de cultura 
es treballarà per donar aquest ressò que 
es mereix la biblioteca i per apropar-la 
a tots els habitants del municipi. 

XVII concurs Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara

Wi-Fi a la biblioteca de Santa Bàrbara

Aquest primer trimestre de 2008, 
es va celebrar el XVII concurs 
literari Sant Jordi vila de Santa 

Bàrbara. Els premis convocats eren:

PREMI DE POESIA, dotat amb 450 € i 
donat per CAIXA TARRAGONA, a un 
recull d’entre 10 i 25 composicions, de 
tema lliure; i un accèssit de caràcter 
local de 90 €, donat per 
l’AJUNTAMENT.

PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 450 € 
i donat per l’AJUNTAMENT, a un relat 

curt d’una extensió mínima de 15 
pàgines, de tema lliure; i un accèssit de 
caràcter local de 90 €, donat per 
l’AJUNTAMENT.

El veredicte del jurat es va fer públic el 
dia 11 d’abril i els premis es lliuraran el 
dia 10 de maig al Centre Cultural.

També es va convocar el XVII CONCURS 
LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràcter 
local, destinat als alumnes del CEIP 
Jaume Balmes, de Santa Bàrbara.

Al treball guanyador de cada un dels 
cicles d’Educació Primària i d’Educació 
Infantil se li atorgarà un premi 
consistent en un lot de llibres, donat 
per l’AJUNTAMENT, i un regal, donat 
per la CAJA MEDITERRANEO (CAM). A 
més a més, tots els participants rebran 
un record commemoratiu. 

La biblioteca José Escudé de Santa 
Bàrbara ofereix, des del mes de 
febrer de 2008, el servei de xarxa 

de connexió a internet sense fils, xarxa 
Wi-Fi.

La xarxa sense fils Wi-Fi (Wireless 
Fidelity), que transmet les dades a 
través d’ones electromagnètiques 
sense necessitat de cables, té per 
objectiu augmentar els punts d’accés 
públics gratuïts a internet i 

descongestionar l’actual servei públic 
ofert per la biblioteca.

L’usuari es podrà connectar a internet 
des de qualsevol dels seus dispositius 
mòbils (ordinador portàtil, agenda 
personal digital (PDA), telèfon mòbil de 
3a generació...)
 
Per fer ús del servei és necessari que 
l’usuari tingui una targeta de xarxa 
correctament configurada i que disposi 
del carnet de la biblioteca ja que el seu 

número i DNI serviran com a validació 
per entrar a la xarxa.

El regidor de cultura, Alfred Blanch, 
considera que la biblioteca ha de 
mantenir-se al dia respecte als canvis 
socials i tecnològics i oferir el major 
nombre de possibilitats informatives 
als seus usuaris. 
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Millores a les instal·lacions de les 
piscines municipals

Aprofitant la temporada d’hivern, 
la regidoria d’esports va decidir 
fer algunes petites millores en 

la zona de les piscines municipals.
Aquestes millores atenen a peticions i 
observacions fetes pels usuaris de les 
instal·lacions així com també a criteris 
generals de manteniment.
Una de les accions empreses ha estat 
per millorar les zones d’ombra, ja que 
s’han plantat 8 nous arbres per tal 
d’ampliar aquestes zones, ja que són 
els llocs del recinte que primer s’ocupen 
i hi ha hagut demanda de més zones 
ombrejades.
També s’han instal.lat uns engollidors 

d’aigua per a les dutxes situades a la 
platja de la piscina, per evitar que 
aquesta aigua faci cap a la gespa 
pròxima provocant; els dies de molt 
d’ús, l’enfangament de la zona, males 
olors, perjudicis a la gespa afectada, ...
Durant aquest període també està 
previst pintar algunes de les zones dels 
vestidors que estan més malmeses.

Els responsables de l’àrea esportiva de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara, ho 
valoren com a positiu i necessari per 
poder seguir sent una de les piscines 
d’estiu de referència a les Terres de 
l’Ebre. 

Jornades culturals 2008 a Santa Bàrbara
Com tots els anys, la regidoria de 
cultura del nostre ajuntament prepara, 
aproximadament, entre les festivitats 
de Sant Jordi i Sant Gregori, les jornades 
culturals de la població.

En aquesta ocasió, el tret de sortida 
es dóna amb la inauguració el dia 18 
d’abril, essent l’encarregat de fer-la 
el director del Museu Comarcal del 
Montsià, Àlex Farnós.

Aquestes jornades estaran composades 
per tot un seguit d’actes culturals com 
poden ser actuacions teatrals, concerts, 
romeria amb els amics dels cavalls, 
activitats d’estudi històric amb el 
Centre d’Estudis Planer, venda de roses 
(dia de Sant Jordi), xerrades d’història, 
presentacions de llibres, projeccions de 
pel.lícules, activitats infantils, sortides 
culturals; així com també actuacions 
amb grups professionals, com el grup 
d’animació d’Els Picarols, que ens 
representaran “Una altra llegenda de 
Sant Jordi” i el grup d’Albino Tena, que 
amenitzarà l’entrega de premis literaris 
amb la representació de “La Taberna 
de Cuscó”. A més, es podrà gaudir 
paral·lelament a tots aquests actes de 

4 exposicions diferents instal·lades en 
diferents espais del nostre poble.

Aquest any, com cada dos, dins 
d’aquestes jornades culturals, també 
tindrem el gust d’organitzar el premi 
del Reconeixement al Mèrit Planer, la 
vigília de Sant Gregori. Aquest guardó 
es dóna a aquella persona o entitat 
amb una trajectòria considerable de 
treball desinteressat pel poble.

Així com la ja tradicional i esperada 
Petició de Pubilles a la manera 
tradicional, el diumenge següent a 
la celebració del nostre patró; on 
primerament es recullen les publilles 
casa per casa amb els atuells típics 
de la plana: vestits de pagès, carros 
engalanats, ... per a, posteriorment, a la 
Plaça de l’Alcalde Cid i Cid, fer l’elecció 
pública de la pubilla major de les Festes 
Majors del 2008.

També, aprofitant tota l’activitat que hi 
haurà al nostre poble el cap de setmana 
del 16 i 17 de maig (Campionat de 
Catalunya de twirling i Torneig de Futbol 
7), des d’aquesta regidoria s’ha cregut 
convenient complementar aquests 

actes culturals amb l’organització d’un 
concert, amb el grup de pop-folk de les 
nostres comarques, “Mamajuana y las 
arepas latinas”.

Tot un seguit d’actes que fan difícil 
el no solapar alguns dels events 
programats i on és molt destacable 
la gran participació de les diferents 
entitats del nostre poble. 

22 h I Jornades de Teatre de Maig. El grup de teatre Scer de l’Ametlla de Mar 
representarà l’obra “Nits de noces”

 Lloc: Centre Cultural.
 Organitza: Grup Teatral Planer

Diumenge, 11
 DURANT TOT EL DIA, LA UNIÓ DE COMERCIANTS
 INSTAL·LARÀ LES SEUES BOTIGUES AL CARRER
12 h Rondalla pels carrers del poble a càrrec del grup de jotes del “Centro 

Aragonés” de Vinaròs
13 h Ballada de jotes a càrrec del grup de jotes del “Centro Aragonés” de 

Vinaròs i vermut a la plaça per a tothom
16.30 h Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2008 a la manera tradicional. 

Les comitives i els convilatans, vestits segons el costum tradicional, 
recorreran el poble acompanyats pel grup de dolçainers i pels Amics dels 
Cavalls, per anar a les cases de les pubilles grans i menudes i fer-ne la 
petició als pares. Finalment,  faran cap a la plaça Cid i Cid

19 h A la mateixa plaça, es farà l’acte solemne de presentació de les pubilles 
i l’elecció de les pubilles majors

 A continuació, balls populars a càrrec dels alumnes de 2n d’ESO 
Com a cloenda de l’acte, celebració popular amb panoli i mistela

Divendres, 16
ACTES 50 ANYS DE LA BIBLIOTECA
20 h Xerrada: La biblioteca del segle XXI, a càrrec de Dídac Martínez Trujillo, 

Director dels Serveis Generals de Biblioteques de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Lloc: Biblioteca José Escudé

Dissabte, 17
9 h Campionat de Catalunya de Twirling
 Lloc: Pavelló Municipal. Organitza: Club Twirling Santa Bàrbara
9 h I Torneig Vila de Santa Bàrbara de futbol 7
 Lloc: Poliesportiu municipal
 Organitza: CF Santa Bàrbara 
23  h Concert jove a la plaça amb l’actuació de Mamajuana y las arepas latinas
 Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

Diumenge, 18
9 h Campionat de Catalunya de Twirling
 Lloc: Pavelló Municipal
 Organitza: Club Twirling Santa Bàrbara

Divendres, 23
ACTES 50 ANYS DE LA BIBLIOTECA
15 h Marató de contes a càrrec de l’actriu i narradora Jordina Biosca:

15 h Rondalles de la nostra terra, destinat a pares, mares, iaios i iaies, etc. (hi 
haurà cafè i pastes per als assistents) 

17 h “Paolo i la reina del mar” conte per a infants de 2 a 5 anys

18.30 h “Rei Pipín” conte per a infants a partir de 6 anys

 Lloc: Biblioteca José Escudé

Dissabte, 24
22 h I Jornades de Teatre de Maig. El grup de teatre Gresol d’Alcanar 

representarà l’obra “No era aquest”, d’espai de troc
 Lloc: Centre Cultural. Organitza: Grup Teatral Planer

Dissabte, 31
22 h I Jornades de Teatre de Maig. El grup teatral de Móra d’Ebre representarà 

l’obra “Arsènic i puntes de coixí”, de Joseph Kosselring
 Lloc: Centre Cultural. Organitza: Grup Teatral Planer 

juny

exposicions

AJUNTAMENT
DE SANTA BÀRBARA

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

Dissabte, 7
22 h I Jornades de Teatre de Maig. El grup escènic Euterpe, de l’EMD de Jesús 

representarà l’obra “El papà de Romeu i Julieta”, de Joan Oliver
 Lloc: Centre Cultural. Organitza: Grup Teatral Planer

Exposició “T’estimo… o no”,
 del 18 de març al 12 d’abril, a la biblioteca José Escudé Albesa de Santa Bàrbara. 

L’horari de visita serà de les 17 a les 20 h

Exposició d’arts aplicades del curs 2007-2008.
 L’exposició es podrà visitar al saló de plens de l’ajuntament fins a l’11 de maig 

de les 11 a les 14 h

Exposició itinerant del riu Sénia. L’exposició es podrà visitar, al 
centre cultural, fins al dia 27 d’abril, de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h 

Exposició “Dones en la memòria; cronologia d’un esforç”, 
del 9 a l’11 de maig, al local de l’Associació Dones Planeres. L’exposició ha estat 
cedida pel Servei d’Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Montsià i es 
podrà visitar de les 11.30 a les 13 h i de les 18 a les 20 h
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amb l’interès creixent de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
per promoure i fomentar 

l’educació viària entre els joves 
del municipi; en els darrers mesos 
l’Ajuntament ha mantingut diverses 
reunions i converses, amb el Servei 
Català de Trànsit, per tal d’arribar a un 
acord en aquesta matèria.

Finalment, el fruit d’aquestes 
negociacions ha estat la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre les dos 

entitats. Concretament el 
conveni firmat és per la 
col·laboració en matèria 
d’educació viària pràctica 
en ciclomotors.

El que es pretén amb la 
signatura d’aquest conveni és potenciar 
l’educació viària facilitant que els 
escolars realitzin un crèdit d’educació 
viària a l’educació secundària 
obligatòria posant a disposició 
dels educadors vehicles reals per a 
millorar el coneixement sobre el seu 
funcionament en situacions de trànsit.

La vigència d’aquest conveni és la 
durada del curs escolar 2007/2008, per 
al que el servei català de trànsit ja té 
preparades algunes de les activitats a 
desenvolupar, amb tot el material i el 

personal a la disposició dels centres 
escolars del municipi.

Des de la regidoria d’educació, 
iniciatives com aquesta, es valoren 
molt positivament, ja que ens ajuden a 
millorar la convivència al nostre poble. 
El regidor, Alfred Blanch, veu necessari 
fer taller amb aquests tipus d’activitats 
perquè el conduir un ciclomotor 
primer, i un cotxe després no és un joc. 
Cal conscienciar als joves del nostre 
poble per a què tinguin una conducció 
responsable i sense accidents. 

Signen conveni l’Ajuntament
i el Servei Català de Trànsit

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

La vigència és la durada del 
curs escolar 2007/2008, amb 
tot el material i el personal 
a la disposició dels centres 
escolars.



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



Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

Conveni de col·laboració entre OASI i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara

l’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
signar un conveni de col·laboració 
amb OASI (Organisme Autònom 

per a la Societat de la Informació) de 
la Diputació de Tarragona, per a la 
formació digital dels ciutadans de les 
comarques de Tarragona.

Entre els objectius d’OASI destaca dins 
el marc dels estatuts i del pla estratègic 

de l’organisme l’alfabetització digital 
dels ciutadans de les comarques de 
Tarragona, de difondre i promoure a tots 
els nivells la Societat de la Informació 
i la seva implantació en l’activitat dels 
ciutadans, entitats i empreses de les 
comarques de Tarragona, col·laborant 
i impulsant accions conjuntes amb 
tots aquells organismes que facilitin la 
coordinació dels recursos econòmics, 
tècnics i humans necessaris per les 
tasques descrites anteriorment.

OASI, té en marxa la iniciativa de facilitar 
als ciutadans dels municipis la formació 
imprescindible per poder treure profit 
de la Societat de la Informació, apropar 

Internet i les noves Tecnologies i facilitar 
la difusió i el coneixement de les bones 
pràctiques a Internet amb una activitat, 
l’OASIaula.

L’Ajuntament té com a objectius 
principals facilitar l’accés a Internet 
als ciutadans, organitzar cursos de 
formació, especialment adreçats als 
sectors socials amb menys possibilitat 
d’accedir a les noves tecnologies i 
fomentar el teletreball.

El regidor de noves tecnologies, Jordi 
Llorens, valora molt positivament 
aquest conveni i destaca que, des de ja 
fa uns anys, Santa Bàrbara es pot sentir 
orgullosa de ser una de les poblacions 
pioneres de la nostra zona en l’ús i el 
foment de les noves tecnologies, i que 
moltes de les activitats realitzades 
s’han pogut dur a terme gràcies a l’ús 
de l’OASIaula. 

El 29 de desembre de 2006, el nou 
AODL de l’interior del Montsià, va 
iniciar les tasques que, d’acord 

amb el conveni firmat anys anteriors 
entre els quatre municipis implicats, 
Santa Bàrbara, Masdenverge, La Galera i 
Godall, es plantejaven. Aquest conveni, 
s’orientava en tres eixos principals:

Dinamització econòmica1. 
Projectes de desenvolupament 2. 
local
Recerca de finançament, ajuts i 3. 
subvencions

A grans trets però, es pot desenvolupar la 
tasca durant l’any 2007, en quatre grans 
eixos: ocupació, promoció econòmica, 
turisme i cultura.

Aquestes tres vies, les diferents 
actuacions, les fonts de finançament, 
subvencions i altres activitats 
relacionades són la base que s’ha 

utilitzat per al desenvolupament local, 
la promoció del territori i la dinamització 
socioeconòmica d’una zona, l’interior 
de la comarca del Montsià, que poc 
a poc, va sorgint com un territori 
d’oportunitats.

Entre els diferents projectes engegats, 
destacar que a Santa Bàrbara, s’ha 
realitzat assessorament i recerca 
d’ajuts a 5 projectes empresarials, s’han 
coordinat diferents plans d’ocupació, 
s’ha apostat per la cultura i esport local, 
s’han buscat ajuts i subvencions per a 
diferents projectes d’interès local per 
part de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
s’ha participat en diferents actuacions 
firals (Fira de l’oli, Fira d’Amposta o 
Mostra de la Mancomunitat Taula del 
Sénia), o s’ha treballat en diferents 
projectes conjunts d’interès local 
(Pla Operatiu d’Ocupació Turística 
al Montsià, Pla Director Agència de 
Desenvolupament Montsià Interior, 

o l’avantprojecte Ruta de l’oli per la 
comarca del Montsià), 

Econòmicament, els diferents projectes 
que s’ha participat, han tingut un 
impacte econòmic directe a tota la zona 
proper als 155.000 €, en les diferents 
actuacions que s’ha col·laborat. Aquest 
impacte però, té una repercussió 
indirecta, és a dir, que l’impacte 
econòmic serà major davant la inversió 
realitzada prèviament. 

L’AODL presenta l’informe d’activitats 2007

OASI, té la iniciativa de facilitar 
als ciutadans dels municipis la 
formació per treure profit de 
les noves Tecnologies
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Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

la Unió de Comerciants de Santa 
Bàrbara i la regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara, estan treballant per 
editar aquest any 2008 la nova guia del 
comerç, empresa i serveis, intentant 
millorar l’anterior guia i donar-ne una 
major difusió per expandir el comerç 
local i també regional.

Aquest any 2008 es busca oferir novament 
estratègies de desenvolupament 
socioeconòmic per al comerç i empresa 
locals, i a la vegada, oferir un servei a la 
població per tal de conèixer i aprofitar 
el ventall comercial que ofereix el 
municipi.

Actualment, l’edició d’aquesta guia està 
en procés d’elaboració i, actualment 
tant sols s’ha editat un esborrany. Per 

poder arribar al màxim d’empresaris, 
des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
d’aquest Ajuntament, es contactarà 
durant aquest any 2008 amb tot el 

teixit comercial i empresarial per tal 
d’actualitzar i/o incloure les dades 
necessàries per oferir un producte final 
amb les màximes garanties. 

L’Ajuntament aprova el Pressupost 2008

Projecte esborrany de la nova guia del Comerç, 
Empresa i Serveis de Santa Bàrbara

El Ple ordinari de 28 de febrer va aprovar amb els vots favorables 
dels grups municipals de CIU, PSC i PP, i amb l’abstenció del 
grup d’ERC el pressupost de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 

per a l’exercici 2008.

Fer un pressupost d’un ajuntament és bàsicament intentar plasmar 
la voluntat política de l’equip de govern en un document físic de caire 
comptable. Per tant té com a origen les propostes electorals que va 
presentar a la població de Santa Bàrbara el grup de govern que s’han 
de casar amb els ingressos que s’espera que tingui l’Ajuntament, els 
serveis que volem seguir donant a la població i les actuacions noves 
que s’esdevenen posteriorment o de forma sobrevinguda.

Des de la regidoria d’hisenda es va qualificar el pressupost 2008 dient 
que si s’hagués de resumir amb un adjectiu aquest seria equilibrat.

Per un costat hi ha un seguit important d’inversions previstes 
per aquest any. La més elevada quant a l’import correspon a la 
urbanització del passeig de la Generalitat que s’ha pressupostat 
amb 1.191.131€. Però també són destacables la reestructuració de 
les instal·lacions poliesportives municipals i les inversions diverses 
en els edificis de titularitat municipal, entre altres coses.

Per altra banda la característica que fa de Santa Bàrbara un bon 
lloc per a viure-hi és el bon nivell de serveis que l’Ajuntament posa 
a disposició dels planers de forma directa o indirecta: el centre 
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Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

obert, el centre dia, el centre d’educació 
infantil i primària, la llar d’infants, 
el centre cultural (amb la biblioteca, 
el telecentre, el punt d’informació 
juvenil, l’àrea de dinamització, la llar 
de jubilats,...), la plana ràdio, el pavelló 
i la resta d’instal·lacions esportives, els 
serveis administratius que es donen des 
de l’edifici de l’Ajuntament, etc.

En aquest sentit l’equip de govern 
ha apostat pel manteniment de la 
inversió en polítiques socials i seguirà 
donant suport a les activitats socials, 
culturals i esportives organitzades per 
l’Ajuntament (les jornades culturals, el 
reconeixement al mèrit planer, el 50è 
aniversari de la biblioteca, el parc infantil 
de Nadal, les jornades esportives, etc.). 
També hi ha pressupostades actuacions 
dirigides a una major projecció exterior 
de Santa Bàrbara així com a incorporar 
noves idees a les festes majors i la fira 
de l’oli que són l’aparador del poble cap 
a l’exterior.

Aquesta aposta per donar uns serveis de 
qualitat als planers implica una inversió 
important en els equips de persones 
que els fan funcionar. En aquest sentit 
s’han consolidat un seguit de llocs de 
treball que s’havien cobert a través 
de plans d’ocupació, s’han reforçat 
alguns serveis i hi ha previst doblar el 
personal que té encomanades tasques 
de vigilància urbana i rural. També es 
manté el destacat suport econòmic i 
organitzatiu que l’Ajuntament dóna 
a les entitats esportives i culturals de 
Santa Bàrbara.

El nou pressupost aposta decididament 
pel manteniment d’edificis i propietats 
municipals, la implantació d’un nou 
sistema de neteja viària, la implantació 
del nou sistema de recollida de residus 
municipals, la posada en marxa de 
la deixalleria i l’important suport a 
l’agricultura que materialitzem amb 
aportacions de l’Ajuntament de quasi 
90.000€ a actuacions conjuntes amb 

la Diputació, el Consell Comarcal i la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia que 
provocaran l’arranjament de camins 
per import 3 o 4 vegades superior a la ja 
important aportació de l’Ajuntament.

Finalment, el regidor d’hisenda, Jordi 
Llorens, va fer un reconeixement a 
l’Alcalde i la resta de regidors de govern 
amb qui s’ha fet l’exercici de muntar el 
trencaclosques que representa posar 
la voluntat política en un document 
comptable. També va expressar 
l’agraïment al grups de l’oposició 
que van donar suport al pressupost 
i a les paraules de reconeixement al 
procediment d’elaboració d’enguany 
que va expressar el grup que es va 
abstenir a la votació. 

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

Vols estar al dia 
de les notícies 
del teu municipi?

Visita la web de l’Ajuntament!



Joventut, Serveis Socials i Salut

El Grup Joventut enllesteix la 
programació per a l’any 2008

En marxa el servei de teleassistència mòbil

l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
compta, mitjançant un conveni 
signat amb la Mancomunitat de 

la Taula del Sénia, amb 50 aparells de 
teleassistència mòbil “Mobiletels”, que 
ja s’han posat en funcionament.

A partir del mes de gener de 2008, es van 
començar a realitzar les primeres altes 
dels usuaris que van sol·licitat el servei. 
Aquest nou servei va dirigit especialment 
a persones amb situació de risc per edat 
avançada, discapacitats o malaltia, a 
persones que viuen soles o que passen 
gran part del dia soles, a persones 
amb situació d’aïllament geogràfic, i a 
persones en situació de desarrelament 
social. És un servei que pretén millorar 
les possibilitats de mobilitat de les 
persones que l’utilitzen, ja que aquests 
nous aparells no es limiten a un control 
de la persona dins del seu domicili, sinó 
que també fan possible que els usuaris 
puguin desenvolupar activitats fora de 
les seves llars, com anar a comprar, 
excursions, viatges, etc. i que també 
poden necessitar en cas d’emergència.

Donat que els aparells han estat 
subvencionats en part pel Ministerio 
de Indústria, Comercio y Turismo, 
mitjançant el Plan Avanza, per la Caixa 
de Pensions de Barcelona, que ha 
participat en part del cost que li suposa 
a l’Ajuntament, i pel propi Ajuntament 
de Santa Bàrbara, el cost del servei 
per als usuaris és de 10€ en concepte 
de fiança, que serà retornada en el 
moment del retorn de l’aparell en bones 
condicions, i de 6€ anuals en concepte 
de manteniment.

Per a informar-se i sol·licitar el servei les 
persones interessades s’han d’adreçar 
a la treballadora social del municipi, 
els dimarts de 9 a 11 hores, al Centre 
Municipal de Serveis Socials (c/ Mare 

de Déu de Montserrat, 45, a l’antiga 
“miniclínica”). La documentació que 
cal aportar és una fotocòpia del DNI 
de l’usuari o usuària final, un volant 
d’empadronament que expedeix el 
propi Ajuntament i un informe mèdic. 
També és necessari comptar amb una 
targeta SIM de telèfon mòbil sense 
número de PIN.  

El dissabte 19 de gener, els membres 
del Grup Joventut de la regidoria 
de joventut van dur a terme la seva 

reunió anual per tal de confeccionar la 
programació de les activitats per a l’any 
2008.

En la trobada realitzada el mes de 
novembre del 2007, es va decidir 
reorganitzar el grup en una estructuració 
de subgrups, que passen a ser els 
encarregats d’organitzar les activitats 
dirigides als nens i nenes en funció de la 
seva edat. Arran d’aquesta nova forma 
de funcionament, els diferents grups 
van plantejar la possibilitat d’organitzar 
diferents activitats dirigides als diferents 
grups de població.

 Així, es van plantejar 10 noves activitats, 

que se sumen a les que any rera any 
organitzen aquest grup de joves planers 
i planeres.

La gran diversitat i nombre de 
persones que formen part del Grup 
Joventut ha permès planificar una 
graella d’activitats diversificada, tant 
en l’edat de les persones a les que es 
dirigeix, com en la temàtica de les 
mateixes. S’organitzaran activitats 
lúdiques, manipulatives, esportives, de 
convivència, de participació de la vida 
social del poble, i de cohesió del propi 
grup.

Com cada any, a finals dels mes de 
gener, es va publicar la revista Aguaita!, 
que agrupa tota aquesta planificació 
d’activitats per a l’any 2008.

Aquesta reunió també s’aprofita per 
a establir amb els i les joves del Grup 
Joventut quins han de ser els projectes 
que cada any s’inclouen als projectes 
que implementen el Pla Local de 
Joventut i per començar a treballar en 
la redacció del Pla Local de Joventut 
2008-2011, i en els projectes per al bienni  
2008-2009.

Montse Rodríguez, regidora de joventut, 
afirma que amb aquesta programació 
per a l’any 2008 es demostra la maduresa 
del Grup Joventut i la implicació i bona 
predisposició dels seus membres. 

Per a informar-se i sol·licitar 
el servei les persones 
interessades s’han d’adreçar 
a la treballadora social del 
municipi
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Joventut, Serveis Socials i Salut

Nou taller d’habilitats socials i medicació 
comunitària al Centre Obert l’Oliveta

Nou servei de transport adaptat per als avis
del centre de suport diürn

durant el primer trimestre 
d’aquest any 2008, els 30 nens 
i nenes inscrits al Centre Obert 

l’Oliveta van realitzar, a més a més de 
les activitats incloses en el programa 
de treball del propi centre, el taller 
anomenat “Treballem les Habilitats 
Socials”.

Aquest és un taller amb el que es va 
proporcionar als menors les eines 
necessàries i suficients per poder 
disposar d’algunes habilitats socials 
bàsiques consolidades. A més a més, 
també es volia aconseguir que hi hagin 
canvis favorables i comportaments 
normalitzats en les seves relacions 
interpersonals. 

Amb els menors es van treballar 
conceptes com la confiança en els 
altres i en ells mateixos, el respecte, 
la tolerància, l’autoconeixement o 
l’autocontrol, entre d’altres. 

Aquest taller es va realitzar en 
coordinació i amb la col·laboració 
del Servei de Mediació Comunitària 
del Consell Comarcal del Montsià. La 
mediació comunitària és un recurs 
al servei del ciutadà per afavorir la 
convivència amb les persones del seu 
entorn. 

Amb aquesta col·laboració entre 
les educadores del centre obert i la 
mediadora del consell comarcal es 

pretenia apropar als menors el concepte 
de resolució de conflictes i de mediació 
dels conflictes entre veïns, amistats, 
etc., de conflictes a l’escola o amb la 
família. 

a finals del mes de gener, es va 
posar en marxa el servei de 
transport adaptat que permet 

un més fàcil trasllat dels avis i àvies 
de Santa Bàrbara que gaudeixen dels 
serveis que s’ofereixen al Centre de 
Suport Diürn. Aquest és un servei 
demandat tant pels propis avis que 
tenen problemes de mobilitat, com per 
les pròpies treballadores familiars, que 
fins ara es feien càrrec d’aquest servei.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, compta 
amb una furgoneta Fiat Ducato de 9 

places, totalment adaptada per a poder 
traslladar persones que utilitzen cadira 
de rodes o que tenen problemes de 
mobilitat. Així, disposa d’un elevador 
que permet l’accés i transport de les 
cadires de rodes.

Els avis que ho necessitin seran recollits 
al seu propi domicili per poder participar 
de les activitats que, durant el dia, es 
duen a terme al centre. A la tarda, en 
acabar les activitats, la furgoneta els 
tornarà a portar a les seves cases.

El Centre de Suport Diürn és un servei 
que està en funcionament al nostre 
poble des de l’any 2000. Any rera any, 

s’han anat ampliant tant el nombre de 
places com els serveis que en el centre 
es presten. Avui en dia, els usuaris i 
usuàries poden gaudir del servei de 
menjador (dinar i berenar), del servei 
d’atenció personal, higiene i bugaderia, 
de les activitats psicomotrius, i de 
desenvolupament de la memòria, i, 
a partir d’ara, del servei de transport 
adaptat.

Fa molt temps que s’està intentant 
aconseguir aquest servei. Finalment, 
mitjançant la cessió d’aquest vehicle per 
part del Consell Comarcal del Montsià, 
i després dels treballs realitzats per 
a posar-lo en funcionament i tots els 
tràmits per a aconseguir els permisos 
necessaris, el Centre de Suport Diürn ja 
disposa del servei de transport adaptat, 
que suposarà la millora de l’accés de 
molts dels actuals usuaris del centre, 
tal com afirmava la regidora de serveis 
socials, Montse Rodríguez. 

L’Ajuntament compta amb una 
furgoneta de 9 places, adaptada 
per a poder traslladar persones 
que utilitzen cadira de rodes 
o que tenen problemes de 
mobilitat.
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Entrant al mes de febrer, el Grup 
Joventut, va començar a dur a 
terme les activitats programades 

per aquest 2008 i que es poden trobar al 
programa Aguaita.

La primera activitat van ser els tallers 
infantils, on durant tres dies del mes 
de febrer, concretament els dies 8, 17 
i 24 de febrer, es van realitzar diverses 
activitats com, el conta contes, plàstica, 
manualitats, jocs i dinàmiques de grup, 
per als infants del nostre poble.

El subgrup que destina activitats als més 
de 18 anys, va organitzar, el dissabte 16 
de febrer, una sortida de cohesió al Delta 
de l’Ebre. Els participants van quedar 
a les 11 del mati a la Llar de Jubilats 
i es van desplaçar fins al Poble Nou, 
on van visitar la Casa de Fusta i van 
realitzar diferents activitats lúdiques 
i jocs recreatius, a més d’entaular 
una conversa molt interessant que 
va facilitar la cohesió dels membres 
assistents. Finalment es van desplaçar 
fins als Muntells, on van dinar.

La volta al terme es va realitzar els dies 
1 i 2 de març. La sortida anava destinada 
per a xiquets i xiquetes de 9 a 13 anys. 

L’objectiu principal d’aquesta sortida era 
que els participants coneguin el nostre 
terme, al mateix temps que gaudeixen 
de la natura i aprenen a respectar-la; 
tot convivint i interaccionant entre 
companys i monitors.

La jornada jove es va realitzar el passat 
15 de març. La jornada anava destinada 
a joves de 16 a 35 anys. Van gaudir de 

la jornada un total de 35 joves i es va 
realitzar durant tot el dia, on es van dur 
a terme diferents i variades activitats. 
Primerament, caminada fins l’Àrea 
de Medi Ambient de la població veïna 
de Godall, per continuar amb diverses 
activitats lúdiques, acompanyades d’un 
dinar a base de calçots i rostida de carn.  

Joventut, Serveis Socials i Salut

Activitats Grup Joventut

El Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones del Montsià (SIAD), 
amb el  qual l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara hi col·labora, ha atès 
de forma individualitzada un total de 
123 dones durant el seu primer any 
de funcionament. Les demandes de 
les usuàries s’han concentrat, en bona 
mesura, en qüestions referides a la 
inserció laboral, l’atenció psicològica i 
la jurídica.

El servei, impulsat pel Consell Comarcal 
del Montsià, l’Institut Català de les Dones 
i Ajuntaments de la comarca entre els 

quals hi és present l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara a través de la regidoria 
de Serveis Socials, vol convertir-se 
en un punt de referència en la xarxa 
pública de suport a les dones, tant pel 
que fa a reivindicacions o mancances 
com atenció a les dones. En paral·lel 
a aquesta atenció individualitzada, 
el SIAD també ha posat en marxa i 
treballa en iniciatives per a l’educació i 
la prevenció de la violència masclista.

Segons la memòria d’activitat, el SIAD 
ha atès un total de 123 casos durant 
el seu primer any de funcionament (es 

va posar en marxa al març de 2007), 
pels 49 casos que els diferents serveis 
d’assessorament en marxa anteriors 
havia atès durant 2006. D’aquest total 
d’usuàries, el grup més important (57 
dones en total) té entre 30 i 45 anys, 
no treballa (69 per 53 que sí que ho 
feien) disposa d’estudis primaris (74) i 
és de nacionalitat espanyola (86 per 37 
d’estrangeres). Bona part d’aquestes 
dones van arribar al SIAD derivades pels 
serveis socials (49 casos) o per iniciativa 
pròpia (39 casos). 

El SIAD del Montsià atén 123 dones
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Festes i Fires

Festivitat de Sant Antoni

400 planers i planeres van participar 
al carnestoltes de Santa Bàrbara 2008 
en una diada festiva on humor, festa 

i disbauxa s’entrellacen. La concentració 
de les disfresses enguany es realitzà a la 
Plaça dels Segadors, a través del recorregut 
de la rua es passà per molts carrers de la 
vila on els veïns sortien a saludar i rebien 
les salutacions més grotesques de les 
disfresses i comparses que configuraven la 
rua. En aquest sentit, disfresses de polítics 
del moment, els tradicionals bisbes i 
monges, els mossos d’esquadra també 
tingueren la seva paròdia o futbolistes del 
Santa ballaren a ritme de les dos xarangues 
i la colla de dolçainers que acompanyaren 
la rua a través del circuit programat per 
la regidoria de festes de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara.

La festa carnavalesca acabà amb ball a 
ritmes de salsa al Centre Cultural, on un 
total de 14 membres de les entitats socials, 
culturals i esportives planeres escolliren 
les millors disfresses individuals i la millor 
posada en escena de les diverses 
comparses.

El divendres a la tarda, com ja ve essent 

tradicional a la població i organitzat pel 
CEIP Jaume Balmes i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, tingué 
lloc el carnestoltes infantil on els més 
petits de la població, comandats pels seus 
respectius mestres, recorren amb les 
disfresses elaborades per ells mateixos 
diversos carrers de la vila.

Judit Lleixà, regidora de festes de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara es mostrà 
satisfeta per la participació de la població 
en els diversos actes previstos, alhora que 
destaca la manca d’incidències de 
consideració i el civisme en què s’ha 
produït el carnestoltes 2008 a Santa 
Bàrbara. 

Els dies 30 i 31 de gener, Santa 
Bàrbara va estar visitada pels 
alumnes del taller d’ocupació 

“Tierra de encuentros”, coordinat des de 
la Mancomunitat de la Taula del Sénia. 
Aquest projecte té una duració de 12 
mesos per a un total de 32 alumnes-
treballadors en 2 especialitats (16 de 
cada): “Ajuda a domicili” i “Dinamització 
de serveis de guies turístics”. Els alumnes 
d’aquest darrer taller han estat els qui han 
visitat el nostre municipi durant aquests 
dos dies.

L’objectiu de la meitat de membres del 
taller era, el primer dia, visitar alguns dels 
atractius amb potencialitat turística local: 
Església, Cooperativa, Col·lecció d’Història 
Natural i Molí de Vallès. Durant un matí, 
van recollir la suficient informació per 
poder, al dia següent, presentar-ho a la 
resta d’alumnes que integren el projecte 
de dinamització de serveis de guies 
turístics, podent realitzar els primers 
treballs pràctics com a guies de turisme.

La visita fou molt profitosa, ja que es va fer 
difusió d’alguns dels principals atractius 
del nostre poble. A més, la majoria dels 
alumnes van valorar molt positivament 
alguns punts que presenta Santa Bàrbara, 
molt cops oblidats pel pes que presenten 
altres llocs turístics del nostre territori. 
Destacar entre els punts visitats la 
Col·lecció d’Història Natural que fou 
destacada per tot el grup de treball.

D’altra banda, la regidora de Fires i Festes 
de l’Ajuntament, Judit Lleixà, va animar al 
grup “a treballar per difondre tant Santa 
Bàrbara com la resta del territori del riu 
Sénia” i va donar suport als alumnes “a 
complir tots els objectius que s’han marcat 
en aquest taller d’ocupació”. 

El 20 de gener Santa Bàrbara va 
celebrar la festivitat de Sant Antoni 
Abat. Aquesta festivitat, coordinada 

per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament, 
compta amb la col·laboració de moltes 
entitats planeres i altres de pobles veïns. 
Sant Antoni és el patró dels traginers i se li 
encomana la protecció de tots els animals 
útils per a les feines del camp.

Els Tres Tombs, lligats a la festivitat de 
Sant Antoni, són una de les festes més 
tradicionals del calendari d’hivern. 
Aquesta tradició, lligada a la pagesia i al 
cultiu de la terra, fa un reconeixement a la 
gent del camp del nostre país. Santa 
Bàrbara ja fa anys que, sobretot amb 
l’impuls de la Penya Amics dels Cavalls, 
celebra aquesta festivitat, que combina 

actes de tipus religiós -missa de Sant 
Antoni i benedicció dels animals- amb 
actes gastronòmics, a través d’esmorzar, 
dinar i repartiment de panoli a tota la 
població i actes tradicionals, a través de les 
danses planeres dels alumnes de 2n d’ESO 
i la música dels dolçainers locals Toquem 
Tots...?   

Gran festa de Carnestoltes a 
Santa Bàrbara

Taller “Tierra de 
Encuentros”
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Inici de l’execució del projecte “Ruta de l’oli i 
l’olivera per la comarca del Montsià”

Festes i Fires

Durant aquest any 2008, s’iniciarà 
l’execució del projecte “Ruta de l’oli i 
l’olivera per la comarca del Montsià”, un 
projecte engegat des del Consell Comarcal 
del Montsià i que pretén impulsar el 
desenvolupament socioeconòmic de Santa 
Bàrbara a partir d’actuacions de caràcter 
turístic.

El desembre de 2006, el Consell Comarcal 
del Montsià va presentar el Pla Operatiu 
d’Ocupació Turística, un projecte que 
pretenia convertir el turisme en una eina 
per la generació d’ocupació, riquesa i 
desenvolupament. En aquest marc, es van 
crear diferents subcomissions, integrades 
per tècnics, empresaris i polítics; una 
d’aquestes subcomissions fou 
l’encarregada de realitzar, presentar i 
executar el projecte de la “Ruta de l’oli per 
la comarca del Montsià”, i fou inclosa dins 
de les directrius que marca el Pla Estratègic 
de Turisme a Catalunya (2005-2010). En 

aquest projecte, juntament amb el nostre 
poble, també hi formen part els municipis 
de Godall, La Galera i Ulldecona.

Durant l’any 2007, es va portar a terme la 
realització del projecte i, es preveu que, 
durant aquest 2008, s’iniciï l’execució. La 
Ruta de l’oli, té com a principal objectiu 
generar activitat econòmica a partir del 
turisme, mitjançant l’eix vertebrador que 
representa l’oli i l’olivera. Es preveu que, 
aquesta execució determini diferents 
actuacions que es portaran a terme durant 
aquest any i el proper 2009, i que pugui 
promoure el territori interior de la comarca 
del Montsià com un punt atractiu envers 
el paper que, tradicionalment, han jugat 
tant els Ports de Tortosa-Beseït com el 
Delta de l’Ebre i la zona fluvial- marítima.

En aquest cas, Santa Bàrbara jugarà un 
paper fonamental en l’execució del 
projecte, ja que es tracta d’un municipi 

amb una important riquesa 
socioeconòmica, cultural i turística 
relacionada amb el món de l’oli. 
Actualment, ja s’ha començat a treballar 
dins d’aquest marc, per determinar futures 
actuacions entre els diferents agents, 
públics i privats, relacionats amb l’oli. 
També cal tenir present que, aquest 
projecte, té una implantació global i que, 
indirectament pretén implicar als altres 
agents socioeconòmics, culturals i turístics 
del nostre poble, més enllà de món de l’oli 
i l’olivera. 



La Setmana Santa

Festes i Fires

Als Països Catalans, tradicionalment, el 
dia de Rams es commemora anant a 
l’església a beneir el palmó (pels nens) o la 
palma (per les nenes), o un brot de llorer. 
És tradició a les Terres de l’Ebre, que el 
padrí i la padrina regalin un tortell al seu 
fillol o fillola. Per tota la geografia catalana 
es representa La Passió, sent la més famosa 
de les nostres contrades la Passió 
d’Ulldecona.

El dijous Sant és el dijous de la Setmana 
Santa. Commemora l’últim sopar de 
Jesucrist amb els seus deixebles, abans de 
ser traït per Judes Iscariot i crucificat.

El Dijous Sant, és el dia en què s’acaba la 
quaresma. És el dijous previ a la Pasqua 
Florida i com que aquest es calcula en 
funció de l’equinocci i les fases lunars, el 
Dijous Sant pot oscil·lar entre el 19 de 
març i el 22 d’abril.

Aquest dia és el dia de la fraternitat, ja que 
Jesús en el darrer sopar va rentar els peus 
als deixebles, es va fer servidor dels altres. 
Antuvi el Dijous Sant era dia de silenci, la 

gent no sortia de casa, es practicava dejú i 
les campanes no marcaven les hores, com 
a mostra de respecte. A alguns indrets, es 
celebren les processons de silenci, on 
s’escenifiquen la captura, la crucifixió, 
l’agonia i mort de Crist. A algunes 
poblacions es representa la dansa de la 
mort, una dansa d’origen medieval, on es 
recrea l’arribada de la mort.

El Divendres Sant és el divendres anterior 
al dia de la Pasqua de Resurrecció. 
Commemora la mort de Jesucrist a la creu. 
Sembla ser que el missatge de Jesús 
arribava en facilitat a les multituds com es 
reflexa a diferents passatges de l’Evangeli, 
però resultava poc satisfactori als saduceus 
(secta dels hebreus aliats amb els romans), 
i als fariseus, als que qualificava 
d’hipòcrites. D’altre banda en aquell temps 
el poder a Israel estava corromput 
(almenys des del punt de vista actual). Per 
una part hi havia els romans que 
nominalment tenien un poder absolut, no 
obstant, deixaven, com a la majoria de 
llocs del seu domini, que les autoritats 
locals governessin, almenys, en coses de 

poca entitat. Com ja s’ha dit el poder era 
corrupte, així els càrrecs més importants 
del Sanedrí, i el de Sum Sacerdot, eren 
comprats, també val a dir que les principals 
autoritats de la regió estaven emparentades 
entre elles, i amb els romans. No és estrany, 
doncs que la predicació d’aquest rabí, que 
detractava a les autoritats, acabés amb la 
seva execució. Aquest dia és festiu arreu 
dels Països Catalans, excepte a la Catalunya 
del Nord.

El diumenge de Pasqua celebra la Pasqua 
de Resurrecció, és a dir, la resurrecció de 
Jesucrist tres dies després de morir a la 
creu. Des d’un punt de vista de la Fe, és la 
festa més important del cristianisme, tot i 
que popularment se celebra amb molta 
més intensitat el Nadal. El Diumenge de 
Pasqua culmina la Setmana Santa. El dia 
de Pasqua, és tradició que el padrí o 
padrina regali al seu fillol una Mona de 
Pasqua que tradicionalment es menja el 
dia següent, el Dilluns de Pasqua. També 
són tradicionals de Pasqua el cant de les 
caramelles.  



Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUM SESSIONS PLENÀRIES DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2008

Sessió Extraordinària, realitzada pel ••
Ple de la Corporació el dia 31 de gener 
de 2008. En el desenvolupament de 
la sessió es van adoptar els següents 
acords:

Aprovar la modificació d’horari de la 
celebració de les sessions plenàries.
Aprovar la fixació de dotacions 
econòmiques als Grups Polítics 
Municipals.
Aprovar i acceptar la subvenció 
del Consell Català de l’Esport per a 
l’execució del camp de gespa artificial i 
formalització de préstec.
Aprovar inicialment el projecte 
tècnic per a l’execució de les obres 
“Construcció del col·lector d’aigües 
depurades al Barranc de Lledó”.
Aprovar acceptar la subvenció del 
MAPA (Ministeri d’Administracions 
Públiques) per a la millora de camins 
municipals. 
Aprovar el Pla econòmic financer de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Aprovar inicialment la modificació 
dels Estatuts de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Sessió Extraordinària, realitzada pel ••
Ple de la Corporació el dia 11 de febrer 
de 2008. En el desenvolupament de 
la sessió es van adoptar els següents 
acords:

Sortejar els membres de les Meses 
per a la realització de les Eleccions 
Generals.

Sessió ordinària, realitzada pel Ple ••
de la Corporació el dia 28 de febrer 
de 2008. En el desenvolupament de 
la sessió es van adoptar els següents 
acords:

Aprovar el Pressupost per a l’exercici 
econòmic de l’any 2008, amb tots els 
seus annexes i documentació.
Aprovar la liquidació de tributs del 
servei de recaptació de la Diputació 
corresponent a l’exercici 2007.
Aprovar provisionalment la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries per 
la determinació de nou ús en el sistema 
d’equipaments comunitaris.
Verificar el text refós del Pla parcial 
urbanístic Sector Residencial DR-1.1.
Aprovar inicialment l’adhesió de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara a 
l’Associació per la música a les Terres 
de l’Ebre.
Manifestar el suport de l’ajuntament 

de Santa Bàrbara a la declaració 
d’independència del Kosovo, en base 
a la carta de les Nacions Unides i  el 
Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics.

RESUM DE LES SESSIONS DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2008

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 27 de 
desembre de 2007. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents

Aprovar l’aportació econòmica al 
Consorci del Museu Comarcal del 
Montsià per un import total de 
3.216’61€.
Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre OASI i l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara per a la formació digital 
dels ciutadans de les comarques de 
Tarragona.
Aprovar l’aportació econòmica  al 
Consell Comarcal del Montsià al Pla 
Operatiu d’Ocupació Turística del 
Montsià (POOT) i adquirir el compromís 
de dotar la partida pressupostària al 
pressupost de l’any 2008, per atendre 
el cost econòmic que ens correspon per 
un import de 2.412’13€.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 17 de 
gener de 2008. En la que entre d’altres 
es van adoptar els acords següents:

Aprovar la tercera Certificació de l’obra 
“Urbanització de la UA-5a”.
Aprovar el calendari de pagament 
voluntari per a l’exercici 2008.
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra 
“Dotació de serveis al Passeig de la 
Generalitat i adjacents – primera fase”, 
per un import de 31.296’68€.
Aprovar la relació de liquidacions de 
l’Impost sobre increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, 
corresponents al primer trimestre de 
2005 per un import de 321’03€.
Acceptar l’import de la subvenció 
concedida per la Direcció General 
d’Atenció a la Comunitat Educativa, 
del departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per un 
import de 1.260’00€.
Aprovar l’annex per a l’any 2008 al 
Conveni de col·laboració entre el CODE 
i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per 
a la realització del servei de salubritat 
pública en el terme municipal de Santa 
Bàrbara.

Aprovar l’informe tècnic elaborat 
pel Consorci RMO Montsià sobre les 
ubicacions definitives de les àrees de 
contenidors soterrats a la població de 
Santa Bàrbara.
Aprovar el pagament del cànon d’aigua 
dels rebuts municipals corresponents 
al quart trimestre de  l’any 2007.
Aprovar acollir-nos a les bases que han 
de regir la concessió de subvencions per 
a l’arranjament i millora dels camins 
municipals del Montsià 2006-2007.
Aprovar la implantació de noves àrees  
de contenidors soterrats.
Aprovar el Programa d’actes de 
Carnaval 2008 i els seus premis.
Aprovar el Programa d’Actes de la 
festivitat de sant Antoni Abat.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 31 de 
gener de 2008. En la que entre d’altres 
es van adoptar els acords següents:

Denegar la sol.licitud de llicència per a 
la realització d’obres a la parcel.la 3 del 
polígon 21 d’aquest municipi, en sòl no 
urbanitzable.
Aprovar la cessió del dret de cobrament 
a l’empresa Ceratònia Reciclatge SL., 
per un import de 2.784’00€.

Sessió ordinària, realitzada per ••
la  Junta de Govern Local el dia 7 de 
febrer de 2008. En la que entre d’altres 
es van adoptar els acords següents:

Aprovar les bases del XVII Concurs 
Literari Sant Jordi Vila de Santa 
Bàrbara.
Aprovar la modificació de la taula de 
coordinació interdepartamental del Pla 
Local de Joventut 2005-2007.
Aprovar acollir-nos a les Bases 
Reguladores de la concessió de 
subvencions per a l’any 2008, de la 
Diputació de Tarragona.
Aprovar la cessió del dret de cobrament 
a l’empresa Contregisa, per un import 
de 76.766’81€.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 21 de 
febrer de 2008. En la que entre d’altres 
es van adoptar els acords següents:

Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra 
“Dotació de serveis al Passeig de la 
Generalitat i adjacents primera fase”, 
per un import de 50.927’04€.
Aprovar inicialment les Bases 
Específiques reguladores per a la 
concessió de subvencions a entitats 
culturals, educatives, esportives 
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i similars per a la realització de 
programes i activitats de promoció i 
difusió de l’esport, la cultura i les festes 
populars i tradicionals.
Acceptar la subvenció del Consell 
Comarcal del Montsià, per a les colònies 
d’estiu per un import de 885,00 €.
Acceptar la subvenció del Consell 
Comarcal del Montsià per a les classes 
de plàstica als centres d’ensenyament 
primari i secundari obligatoris, 
i d’ensenyament d’adults, curs 
2007-2008, per un import de 363,51 
€ en concepte de plàstica al CEIP 
Jaume Balmes (curs 2007-2008), i per 
un import de 6.629,10 € en concepte 
d’ensenyament d’adults.
Aprovar la baixa  de l’ICIO i taxa 
llicències urbanístiques, un cop 
comprovada la impossibilitat de 
continuar amb el procediment executiu 
per tractar-se d’imports inferiors a 3 €.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 6 de març 
de 2008. En la que entre d’altres es 
van adoptar els acords següents:
Aceptar la cessió de vials efectuada 
per Promocions Ortega Miralles, SL. De 
398’10 m2, corresponents a vials.

Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra 
“Reforma de l’enllumenat Públic de 
la zona centre”, per un import de 
130.371’39 €.
Aprovar l’esborrany de conveni 
de col·laboració a signar entre 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el 
setmanari La Veu de l’Ebre, per tal de 
donar difusió a les activitats socials, 
culturals, esportives i de lleure del 
municipi.
Donar conformitat al projecte del 
Consell Comarcal del Montsià de 
creació d’una ruta de l’oli i l’olivera per 
la comarca del Montsià que centralitzi 
i unifiqui tots els continguts turístics 
de la comarca, des de la perspectiva de 
conjunt i territori.
Aprovar la rescissió de contracte 
menor de serveis a partir del dia  9 de 
maig de 2008 a la mercantil Limpiezas 
y Servicios LYSER, SL. 
Aprovar el pagament de la quota anual 
del municipi de Santa Bàrbara a la 
Mancomunitat Taula del Sénia en dos 
terminis, de 1.986’00 € cadscun.
Adjudicar la contractació del contracte 
de serveis, a la mercantil ORIC 
PUBLIPOST, SL.

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 20 de 
març de 2008. En la que entre d’altres 
es van adoptar els acords següents:
Aprovar la sol·licitud de subvenció a la 
Direcció General d’Energia i Mines del 
Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya d’acord 
amb l’Ordre ECF/96/2008, de 9 de febrer 
per un import de 43.834’59 €.
Adjudicar la contractació de l’obra 
“Adequació i subministrament d’aigua 
per a cubes a la zona del dipòsit 
municipal d’aigua” a l’empresa SOREA, 
SA, per un import de 9.152’00 €.
Aprovar la sol·licitud de subvenció 
al Departament de Cultura i Mitjans 
de comunicació de la Generalitat de 
Catalunya per activitats culturals 
relacionades amb la cultura popular 
i tradicional. Aprovant també la 
memòria redactada per la regidoria de 
Cultura per a l’organització de l’activitat 
“Petició Tradicional de Pubilles”, per un 
import de 4.500 €.

notEs dE l’aJuntaMEnt

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
PER A L’EXERCICI 2008

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 PERÍODE FINAL

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 28/03/2008 30/05/2008

500 - IBI URBÀ 30/04/2008 30/06/2008

501 – IBI RÚSTICA 30/04/2008 30/06/2008

100 – TAXES- PREUS PÚBLICS 27/06/2008 29/08/2008

840 - CONSERV. CEMENTIRI 27/06/2008 29/08/2008

010 - IAE 30/07/2008 30/09/2008

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

Diputació de Tarragona.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS  1r TRIMESTRE 2008

MARIA MIKATY JUAN  01-01-2008
Manuel Anis Mikaty Ibáñez i Teresa Juan 
Redón
VEGA LUQUE ASENJO  02-01-2008
Alberto Luque Castro i Ainoa Asenjo 
Sorribes
DAVID WILLIAM YANCE GUASTI 
09-01-2008
Nemesio Daniel Yance Vera i Maria Lupe 
Guasti Guachamin
SILVIA VALLÉS CABALLÉ 12-01-2008
José Javier Vallés Cabellos i Laura 
Caballé Martí
IRINA SEGARRA LLEIXÀ  17-01-2008
José Segarra Fernández i Gemma Lleixà 
Solà
DAVID FERRAZ ARASA  01-02-2008
Alfonso David Ferraz Vizcarro i Maria 
Teresa Arasa Cid

ALBA RODRÍGUEZ FALCÓN  20-02-2008
David Rodríguez Subirats i Maria Teresa 
Falcón Tormo
MIREIA MATULYTE  22-02-2008
Laura Matulyte
DANIELE LAZARO RUSSO COCOMAZZO  
25-02-2008
Carmelo Russo i Carmela Cocomazzo
FATIMA ARKIZA ERRAIS  25-02-2008
Mimoun Arkiza i Najia Errais
JAUME BOSCH SOLÀ  05-03-2008
Juan Francisco Bosch Sánchez i Cristina 
Solà Serra
ERIKA MERINO TOMÀS  06-03-2008
Alberto Merino Rius i Marta Tomàs 
Arasa
JOSEP PICÓN LOR  18-03-2008
José Picón Brosa i Ana Carme Lor 
Delgado

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2008

CINTA CID MAURI  01-01-2008
FRANCISCO FRANCH PAGA  15-01-2008
AMELIA LORAS ESCORIHUELA  
25-01-2008
JOSÉ MARCOS MONLLAU  29-01-2008
JOAQUÍN AIXERCH PANISELLO  
02-02-2008
CARMEN ROYO CID  04-02-2008
MARIA PUIG CASES  11-02-2008
RAMONA CASTILLO GUIRADO  
07-03-2008



Breus de La Plana Ràdio

Aquest és un petit recull d’algunes de les 
notícies succeïdes aquest primer trimestre 
del 2008 i que afecten d’una manera més o 
menys propera al nostre poble i que han 
destacat a l’Informatiu Emute que editem, 
coordinem i emetem des de La Plana Ràdio 
cada dia de dilluns a divendres, per a la 
resta d’emissores municipals del territori.

El pp de santa bàrbara posa una bona 
nota a la gestió de l‘equip de govern 
de Ciu.
El regidor del PP a l’ajuntament de 
Santa Bàrbara Xavier Boqué valorava 
la gestió dels primers 9 mesos del nou 
equip de govern (CiU) amb els pros i 
contres que, al seu parer, aquesta ha 
tingut.
En la part negativa Boqué es queixava 
de què encara no ha rebut resposta a 
diverses preguntes sobre el projecte de 
les obres que s’estan fent al passeig de 
la Generalitat i no descarta que pugui 
acabar demanant una revisió de tot 
l‘expedient.
El regidor popular en la mateixa 
valoració, tot i reiterar que aquesta 
legislatura l’equip de govern es queda 
un poc curt a l’hora de donar informació, 
reconeix que hi ha altres coses que es 
fan bé, com la neteja del terme 
municipal, l’aprovació de les obres per 
canalitzar la depuradora del polígon 
Industrial, aigües avall del Barranc de 
Lledó o el seguiment de la problemàtica 
viscuda setmanes enrera a la població 
per la crema reiterada de contenidors.
Finalment, tot i aquesta valoració 
positiva de la gestió del govern planer,  
Xavier Boqué, reivindicava, com també 
ho va fer en el seu dia ERC, que el punt 
dels precs i preguntes dels plens fora 
més àgil. El sistema emprat fins ara és 
el de que solament es radien per 
l‘emissora municipal els ordinaris, que 
se celebren cada dos mesos i on si 
que poden fer precs i preguntes. Amb 
aquest sistema, el regidor popular diu 
que les respostes a les inquietuds de 
l’oposició es veuen ralentitzades i 
perden agilitat i actualitat. 

l’ alcalde de santa bàrbara 
desmenteix que s’hagi rebutjat 
una subvenció de 700.000 euros per 
la futura construcció del Centre de 
dia de la localitat.

Jordi Boronat ha sortit al pas dels 
rumors que circulaven pel poble i 
segons els quals, l‘equip de govern 
planer (CiU) hauria rebutjat 700.000 
euros per la construcció del Centre de 
Dia que el Departament d’Acció Social 
ha atorgat al municipi com aportació 
per al començament de les obres del 
mateix i que es va donar a conèixer la 
passada setmana.
L’alcalde planer desmentia en una 
entrevista a la ràdio local –La Plana 
Ràdio– aquest rumor, afegint que ja ho 
havia fet també davant el mateix 
Director Territorial del Departament.
Boronat si que ha dit que és cert que la 
pretensió és la d’anar més enllà del 
Centre de Dia i aconseguir per al poble 
una Residència per a la Gent Gran, però 
que de moment, l’ ajuntament 
solament ha rebut una carta de la 
Consellera expressant la voluntat del 
Departament d’atorgar aquests diners 
pel concepte Centre de Dia al qual el 
municipi tampoc vol renunciar.
Segons explicava el mateix alcalde, el 
cost estimat per la Residència 
s’aproparia als 6 ME i si fora solament 
el Centre de Dia, el pressupost és de 2 
ME. 

Els Mossos d’Esquadra es desplegaran 
a partir del pròxim 1 de novembre a 
les terres de l’Ebre ubicats en una 
comissaria regional a tortosa que 
estarà formada, de forma provisional, 
per un conjunt de barracons 
prefabricats.
Aquestes instal·lacions s’habilitaran a 
la zona posterior de l’actual comissaria 
de Trànsit i estaran en servei mentre 
durin les obres de la nova comissaria 
(que com a mínim es preveu que es 
perllonguin durant un any a partir del 
desplegament), l’inici de les quals ha 
hagut de ser ajornat pel retard de 
l’Ajuntament en la cessió dels terrenys. 
D’aquesta manera, el Govern ha 
descartat l’opció de l’antiga seu de la 
Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC), per no reunir les condicions 
necessàries i el cost de les obres de 
reforma que requeriria. El secretari 
general del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, 
Joan Boada, s’ha reunit aquest dilluns 
al migdia a Tortosa amb els alcaldes 

dels municipis que acolliran les quatre 
comissaries de les Terres de l’Ebre per 
informar sobre l’estat dels projectes i 
les obres.

un jove músic planer dirigirà un 
concert al teatre del liceu barceloní.
Es tracta de Joaquim Tafalla, jove músic 
de Santa Bàrbara que va començar 
amb la banda de Cornetes i Tabals 
“Xiquets Grup Balmes“ de la població. 
Després  va iniciar-se amb el clarinet a 
la Lira Ampostina.
Joaquim va passar també pel 
conservatori de Tortosa, on va obtenir 
el grau elemental. Després a Barcelona 
es va treure el grau mitjà i finalment la 
llicenciatura la va obtenir al Liceu.
En l’actualitat Joaquim Tafalla és 
professor a l’Institut Artístic Oriol 
Martorell, centre integrat únic a 
Catalunya en oferir estudis 
especialitzats de Música i Dansa.
Aquest any l’institut compleix 10 anys 
i es per aquest motiu que entre les 
activitats previstes hi haurà un concert 
al Teatre del Liceu que dirigirà ell 
mateix.
En l’actualitat els seus estudis estan 
enfocats de cara la pedagogia musical 
però també amb la direcció d’orquestra. 
És per aquest motiu que després del 
Màster de clarinet i música de cambra 
que va realitzar al decurs d’un any a 
Bèlgica, ara, cada dos mesos viatja a 
Berlín on realitza una Màster Class 
amb un dels millors clarinetistes de la 
Filharmònica d’aquest país, una de les 
més prestigioses del món.

santa bàrbara renova l’acord de 
cessió dels terrenys per ubicar la seu 
de la Comunitat General de regants 
del Canal Xerta-sénia a la població.
La passada setmana es va realitzar una 
visita d’obres per veure in situ l’evolució 
dels treballs del canal de regadiu Xerta 
Sénia. A la visita hi assistiren l’alcalde 
de Santa Bàrbara i coordinador dels 
alcaldes de la comarca del Montsià, el 
President de la Comunitat de Regants 
del Xerta-Sénia, el responsable 
d’infrastructures del Departament 
d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, els 
tècnics responsables de Regs de 
Catalunya (REGSA) i tècnics de les 
empreses adjudicatàries de l’obra. 
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Breus de La Plana Ràdio

L’alcalde de Roquetes i coordinador 
dels alcaldes del Baix Ebre per motius 
de salut excusà la seva absència. Tots 
varen poder comprovar sobre el terreny 
el bon ritme que segueixen les obres, ja 
que s’ha començat a instal·lar el tub 
(d’un diàmetre de 2,40 metres), mentre 
avancen també els treballs en el tram 
de connexió (de 2 km aproximadament) 
fins l’antiga infrastructura que 
conduirà les aigües fins a Santa 
Bàrbara. Per altra banda i després de la 
licitació que es realitzà mesos enrera, 
van començar els treballs per l’estudi, 
elaboració del projecte i construcció al 
tram baix de la infrastructura que 
acollirà les bombes d’impulsió del 
canal.
L’alcaldia també ha informat de la 
reunió amb el President de la Comunitat 
General de Regants del Canal Xerta-
Sénia per tal de renovar la cessió dels 
terrenys per a la futura seu de la 
comunitat que s’havia realitzat, feia 
cinc anys enrera, i que expira el pròxim 
mes de setembre i començar a treballar 
en el desenvolupament del projecte de 
la seu. Properament es portarà al Ple 
Municipal per a la proposta d’acord.

ErC a santa bàrbara condiciona el 
seu vot favorable als pressupostos 
2008 a l’inclusió als mateixos de les 
dos propostes fetes a l’equip de 
govern de Ciu.
La cap de llista i portaveu republicana 
a l’Ajuntament planer, Maria José Cid, 
explicava que responen a la invitació 
de l’equip de govern per col·laborar a la 
confecció dels pressupostos 2008 el seu 
grup va fer dues propostes: d’una 
banda la inclusió del cost de la 
instal·lació de l’aire condicionat a la 
sala de ball de la Llar de Jubilats i 
d’altra l’estudi del cost econòmic d’un 
cos de vigilants municipals per al poble 
per donar resposta al prec de molta 
gent de la localitat davant la 
preocupació mostrada pel tema de la 
seguretat ciutadana i l’ordre públic. 
Cid sospita que al ple que es preveu per 
aquest dijous es presentin a votació els 
pressupostos municipals per al 2008 i 
que solament s’inclourà la primera de 
les propostes, per això ja ha avançat 
que el vot del seu grup si no s’inclou 
també la segona, serà negatiu.

La regidora republicana es queixava 
també del poc temps que tenen per 
estudiar els temes que es proposen a 
l’ordre del dia del Ple. Cid assegurava 
que en 48 hores no hi ha temps per 
discutir i debatre les propostes, sobretot 
quan són tant importants com la que 
fa referència a la creació del cos de 
vigilants municipals.

Millora l‘expectativa d’una bona 
collita d’olives a l’agrícola del Camp 
de santa bàrbara.
Encara que a principis de novembre del 
2007, quan va començar la campanya, 
les perspectives no eren massa bones 
com a conseqüència dels atacs que la 
mosca havia fet als fruits i després dels 
reiterats dies de pluja i humitats de 
principis d’any, sembla que la collita 
d’olives enguany podria acabar no sent 
dolenta, segons explicava a la Plana 
Ràdio el secretari de la Cooperativa 
Agrícola del Camp de Santa Bàrbara.
Josep Lluís Cardona deia que, les baixes 
temperatures que s’han tingut també 
aquests primers dies de l‘any, han fet 
baixar l‘acidesa i s’està ja elaborant 
olis verges de qualitat. En quant a la 
producció, Cardona deia que 
actualment s‘està amb un 60 per cent 
de la collita recollida i es porten entrats 
a les almàsseres uns 7 milions de quilos 
d’olives que podran acabar essent 13 al 
final de temporada, arribant el mes 
d’abril.

El nou dispensador d’aigua per usos 
agrícoles encara no es pot posar en 
servei a santa bàrbara fins que no es 
decideixi la manera de poder cobrar 
el servei.
Un any després de què l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara inaugurés el nou 
dipòsit  municipal d’aigua potable, amb 
més capacitat i allunyat poc més d’un 
quilòmetre del nucli urbà, el 
dispensador d‘aigua que utilitzen els 
pagesos de la localitat per omplir les 
botes ensulfatadores encara segueix  
estant al mateix lloc, és a dir al costat 
del dipòsit vell, tot i que la nova 
infrastructura contemplava un nou 
dispensador que tot i estar construït 
encara no ha entrat en servei. 
El regidor d’agricultura afirmava que 
s’està treballant amb el canvi d’ubicació 

del dispensador d’aigua, tal i com en 
un principi estava previst al costat 
mateix del nou dipòsit municipal. Roé 
però comentava que encara hi ha 
pendent de concretar diversos aspectes 
del seu funcionament com per exemple 
la forma de pagament pel servei que 
fins ara es feia en moneda. Aquest 
model no es podrà utilitzar al nou 
emplaçament per trobar-se en un lloc 
deshabitat i propici a patir robatoris. La 
regidoria d’agricultura planera s’ha 
decantat per utilitzar fitxes. Un cop 
resolts aquests problemes tècnics es 
podrà començar a utilitzar aquest nou 
dispensador que evitarà les molèsties 
acústiques que fins ara pateixen els 
veïns propers a la zona.
Roé comentava que, de moment i un 
cop finalitzad a l’obra, encara es deixarà 
el dispensador de l’antic dipòsit una 
temporada per veure el resultat que 
dóna aquest canvi d’ubicació.

Els docents de santa bàrbara 
secunden al cent per cent la vaga.
El desacord amb alguns dels punts que 
s’exposen a les bases de la futura Llei 
d’Educació plantejada per l‘actual 
govern de la Generalitat és el motiu pel 
que els docents catalans estan avui 
cridats a la vaga.
Una vaga que tal i com explicava el 
director del CEIP Jaume Balmes de 
Santa Bàrbara, Cèsar Roig no té res a 
veure amb cap reivindicació econòmica, 
sinó amb la sospita de què aquestes 
bases puguin amagar una base per 
acabar privatitzant l‘educació, fins al 
punt de què empreses privades 
poguessin acabar finançant títols 
universitaris.
Cèsar Roig, el director del centre públic 
planer, subratllava la gravetat de la 
temàtica per la que s’ha convocat la 
vaga d’avui destacant el grau 
d’implicació del professorat que per 
primera vegada des dels anys 80 
secundaran al cent per cent la 
convocatòria, oferint naturalment els 
servies mínims als que l‘administració 
els obliga. Segons Roig, la previsió és de 
què el seguiment a la resta de les TTEE 
sigui també bastant ampli. De fet avui 
a les 12 hi ha convocada una vaga de 
mestres i professors davant els Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Tortosa.

27



L’entrevista

Trajectòria Professional

En finalitzar el COU a l’Institut Joaquim Bau de Tortosa, 
com molts altres joves del poble, vaig haver de triar carrera 
i la veritat és que encara no sé massa bé per què em vaig 
matricular a Dret. Però després del primer any vaig adonar-
me que no era la meva vocació; així que vaig acabar el primer 
cicle i vaig passar-me a Ciències Polítiques, convençuda 
que aquesta vegada l’encertaria… Però tampoc va ser així. 
Vaig acabar el primer cicle d’aquesta Llicenciatura i mentre 
m’anava traient les últimes assignatures em vaig posar a 
treballar per les tardes en un centre d’idiomes.
En aquest centre, vaig entrar-hi com a coordinadora, havent 
d’aprendre a marxes forçades sobre marketing, organització 
d’actes i activitats formatives, inventaris, administració, 
relacions públiques… En un principi, pensava que no me’n 
sortiria, però amb el temps vaig adonar-me que a més d’estar 
complint amb les expectatives del lloc de treball, m’ho 
passava bé. Així que vaig fer un cop de cap i tan aviat com 
em va ser possible, vaig deixar la feina per tornar a estudiar; 
aquesta vegada allò que ja sabia segur era que m’agradava 
de veritat! 
Vaig especialitzar-me en Comunicació, Relacions Públiques 
i Protocol, i aquests estudis em van permetre guanyar una 
beca de l’Institut Europeu de la Mediterrània on vaig poder 
aprofundir més en la vessant de les Relacions Externes i el 
Protocol Oficial.

En finalitzar la meva tasca com a becària, vaig tenir la 
sort de poder entrar en el procés de selecció per a cobrir 
una vacant com a administrativa al Gabinet de Relacions 
Externes i Protocol del Departament de la Presidència de la 
Generalitat. 
Vaig aconseguir la feina i al cap d’un any aproximadament, 
em van oferir, dins del mateix Gabinet, la possibilitat 
d’exercir com a Tècnica de Protocol i amb molta il·lusió vaig 
acceptar… Fins al dia d’avui, on encara continuo treballant.  

Motius de la meva marxa del poble 

Doncs com ja he comentat abans, vaig marxar del poble pel 
mateix motiu que ho fan la majoria de joves... Per estudiar. 
La veritat és que no em va costar gens prendre la decisió; 
ans al contrari, per a mi començava una etapa de la vida 
que em feia moltíssima il·lusió.
Cal dir que potser jo jugava amb una certa avantatja, ja que 
Barcelona no m’era gens estranya. Allà hi viu gran part de la 
meva família i penso que sempre he tingut mig peu al poble 
i mig a la ciutat. 
La meva mare em diu moltes vegades que vaig néixer amb 
un comptaquilòmetres incorporat, i és que la meva família 
sap que tinc una concepció una mica diferent de la distància 
i que una de les coses que em fan més feliç és poder anar 
d’un lloc a l’altre sense parar. Tant per la meva feina com 
per motius personals em passo la vida amb la maleta amunt 
i avall, i encara que a vegades resulta esgotador, al fons a mi 
m’agrada. 

La visió que en tinc del poble

De Santa Bàrbara en tinc els millors records, sens dubte! 
Al poble he passat la meva infantesa i joventut. Hi tinc la 
família, els amics i allò que és més important: les meves 
arrels. Vagi on vagi, si algú em pregunta d’on sóc sempre 
responc el mateix... de Santa Bàrbara! 
La meva feina m’ha permès conèixer moltíssims pobles 
de Catalunya i arreu, i crec que podem estar ben contents, 
perquè tal com apuntava l’anterior planer absent en la seva 
entrevista, n’hi ha pocs que per nombre d’habitants disposin 
dels serveis que tenim nosaltres. Jo vaig conèixer encara la 
Santa Bàrbara amb carrers de terra, vaig estudiar alguns 
cursos a les escoles velles... I d’això fa relativament poc! 
Així que si em pregunten com veig Santa Bàrbara des de la 
distància, responc que la veig molt bé... Però també crec que 
entre tots encara podem millorar-la i que cal vetllar més 

Entrevista a la planera absent...

                                       Marta Cid i Mulet
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per allò que tenim, tant pel que fa al poble com al seu entorn 
natural.

El contacte que tinc amb el poble 

Des de fa dos anys, que em vaig casar, potser no vinc al poble 
tant com voldria, perquè a part dels caps de setmana que 
he de treballar, també en viatjo molts a Alemanya, ja que el 
meu marit hi viu. Però el contacte amb la meva família el tinc 
gairebé a diari i, de tant en tant, fem trobades amb els amics on 
ens posem al dia de totes les novetats. Precisament, això és el 
que més trobo a faltar del poble: les persones que m’estimo. 
Per una altra banda, Barcelona, que és on jo visc actualment, 
és una ciutat genial, però és molt sorollosa i amb un ritme 
frenètic. Vas corrent a tot arreu i la gent sempre té pressa... la 
tranquil·litat i una mica d’aire pur, a la llarga, també es troben 
a faltar. 

Retorn al poble

Tant el meu marit, Philipp, com jo, tenim la sort de treballar en 
allò que ens agrada de veritat i, a més a més, compartim la idea 
que encara ens queden molts horitzons per descobrir, sobretot 
pel que fa a la feina. Al poble es viu bé, i ens agrada molt venir-
hi, però per a nosaltres encara no ha arribat el moment de 
tornar.



Xavier Favà Ibáñez
Expatriat a Suïssa, 35 anys

En aquests moments, que porto la major part de la 
meva vida vivint fora de Santa Bàrbara, tinc el repte 
d’enfrontar-me a un paper en blanc per plasmar els 
meus sentiments per aquest trosset del Montsià, i 
us haig de confessar que ha estat una tasca difícil.

La meva història personal comença fa trenta cinc 
anys al poble, la infantesa la vaig passar com la 
majoria de xiquets de la meva edat; jugant, posant 
rateres, anant en bicicleta i descobrint el món que 
m’envoltava pels carrers del poble. D’aquells anys, 
les coses que recordo amb més claredat són els 
olors; els sacs d’olives a casa del “tio Primitivo”, els 
flams acabats de fer de la iaia Pepa, el paper acabat 
d’obrir de l’oficina del meu Pare i l’arròs acabat de 
fer els diumenges. 

Als tretze anys i degut a les obligacions professionals 
del meu pare ens vàrem traslladar a Móra d’Ebre... 
Recordo vivament el trasbals familiar que vàrem 
travessar en haver de marxar tan “lluny”; nous 
paisatges, noves maneres d’entendre les coses i 
sobretot l’haver d’enfrontar-nos a una nova realitat 
lluny de la seguretat que brindava Santa Bàrbara... 
Els anys viscuts a les terres de la Ribera d’Ebre, 
gràcies al suport incondicional dels pares, van ser de 
gran intensitat i van marcar definitivament la meva 

vida. A continuació i seguint el ritme normal de les 
coses, vaig traslladar-me a Barcelona per cursar els 
meus estudis universitaris, on vaig forjar i definir 
la meva professió, caràcter, prioritats, valors i en 
definitiva la meva manera de entendre la realitat 
que m’envolta.

L’entrada al món laboral va ser complicada, en 
aquells anys semblava que ningú necessitava 
químics, fet que va propiciar que cerqués 
oportunitats professionals i formatives a l’estranger. 
D’aquesta manera, en els últims anys, he residit en 
ciutats tan dispars com Liverpool, Tarragona, 
Madrid, Houston i actualment a Zürich. 

En la etapa actual de la meva vida, com 
a expatriat vocacional, els estímuls 
que comporta cada nou país, els 
reptes professionals, nous idiomes 
i noves maneres de solucionar 
antics problemes són altament 
gratificants i s’afegeixen al 
meu paquet d’experiències i 
vivències. Encara que he de 
reconèixer que la referència a la 
meva família, les meves arrels, 
i a Santa Bàrbara són constants 
i defineixen les meves relacions 
personals. 

Un factor en comú que tenim tots 
els que estem lluny de casa per 
motius de qualsevol mena, és el desig 
permanent de tornar al lloc on vàrem 
créixer, en el meu cas, a Santa Bàrbara.

Ens veiem qualsevol dia pel carrer Major... 

Montse Olivé Monllau, des d’Escòcia amb cor Planer

Els sentiments i les sensacions que es tenen durant la vida són 
gairebé impossibles de plasmar en un paper. 
Des del dia que vaig néixer, he viscut a Santa Bàrbara, el meu 
poble i la meva casa. I hi vaig estudiar fins que vaig arribar a la 
Universitat. 

Com tot nen planer, durant la infantesa només em preocupava 
de fer els deures de l’escola i d’aprofitar al màxim les hores de 
Sol per jugar. Qui no recorda que la mare ens cridés per anar 
a menjar des de la finestra amb un crit, d’anar amb bicicleta 
tres a cavall, de vendre “terreta fineta” al pati de l’escola... En fi, 
podria fer-ne una llista molt llarga.

Però aquesta etapa s’acaba, i ens adonem que ens fem grans, 
és el nostre primer any d’institut i la nostra vida està canviant. 
Has de superar els reptes que se’t presenten: treball de recerca, 
selectivitat... 
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Rosa Llusià Queral, una planera des de Londres (Regne Unit)
Geòloga col·legiada a la Universitat de Barcelona.

Neta de Joaquín de Porronet, Mercedes la Carrasca, Maria de les 
mixtes i Pepe d’Arsis. Filla d’Antonio i Mercedes els lecheros de 
Santa Bàrbara 15 anys enrera. Germana de Marité. Actualment, 
ciutadana al Regne Unit i treballant de cambrera a la 
Societat de Geòlegs de Londres. Us havia dit que sóc geòloga? 
Casualitats?  

Molts de vosaltres, probablement us preguntareu el perquè 
d’anar a viure tant lluny, lluny de la família, dels 

amics de tota la vida. A latituds altes i climes 
extrems, on parlen un idioma diferent i 

al principi amb prou feines t’entens, 
tot i havent estudiat anglès. 

Amb les meravelles que 
tenim a Santa Bàrbara i 

voltants! Des dels Bernats 
i l’arròs del Delta fins a 

les cabres que van a 
veure al Pantà de la 
Sénia. Passant pels 
milions de senders 
que pugen a Caro i 
recorren les nostres 
estimades terres i 
més enllà, les Serres 
de Caro-Beseit. Si 
aquests senders 
parlessin, més 
de dos quedarien 

sufocats. 
Les festes majors de 

Santa Bàrbara. Les 
paelles. Les rostides. Els 

bous i el ball. La masada 
d’Agustí de Roca, punt de 

trobada. Les barraques de 
vesc. El sorollet dels pardals i 

galls als matins. Les campanades 
i els bans. Els esmorzars al de Diego 

i sopars a la Venta o 
viceversa. Anar a córrer 
la bassa. Els jocs de carrer 
a l’estiu i passejar a les 
21 hores pels carrers a la 
llum del sol.

Substituir, el fer petar 
la xerrada amb els 
amics a la Gela, a la Sal 
o al “Parque”, per una 
conversa telefònica amb 
l’ordenador i amb camera, que permet veure a l’altra persona 
des de diferents parts del planeta, crea certa melancolia. 
Melancolia al pensar què deixem enrera. On anirem a parar? 
No sé, on ens guií la intuïció i el seny? Tinc amics que em diuen 
que ja va sent el moment de començar a assentar-me, però de 
fet, fins ara l’esperit nòmada guanya.

Us adjunto una foto del Camino de Santiago per què és una 
de les que defineix millor els meus pensaments. Per a mi la 
vida és com un camí, quan ets petit camines al costat dels 
pares i germans, després dels amics, després juntament amb 
la parella que has triat i t’ha triat, de vegades sol, més tard 
serem els patrons dels vaixells dels nostres fills, després amb 
els amics un altre cop. De vegades també hi ha moments de 
descans com el de la foto. 
Fins aquí és molt fàcil i bonic, però evidentment, tot camí té 
diversificacions i arbres caiguts que s’han de saltar o apartar 
per als qui venen darrera.
Al final, tots els camins arriben al mateix lloc i el cicle torna 
a començar. Seguir un camí més llarg o més curt depèn de 
cadascú. Amb qui compartir el camí també depèn de cadascú.
Nens i joves feu cas dels més grans que normalment 
l’experiència viscuda i el camí recorregut els converteix en 
savis. I vosaltres pares, permeteu als vostres fills agafar la 
cruïlla que ells desitgin, sense condicionar amb la vostra 
experiència. Són ells qui s’han d’equivocar, adonar-se de les 
coses i seguir les seves pròpies petjades.

-Gràcies família, sou els millors! -Gràcies amics, vosaltres 
també! Tants quilòmetres que ens separen i sempre esteu 
aquí!

Aconseguim superar tots aquests obstacles i finalment 
arribem a la Universitat, hem d’anar a viure fora, lluny de 
la família. 

Després de tres anys d’Universitat, l’any 2007, decideixo anar 
a estudiar fora a l’estranger, i afortunadament la Universitat 
Rovira i Virgili em dóna la possibilitat de fer-ho. Un any més 
tard, aquí em trobo a un país totalment desconegut per a 
mi, Escòcia.

Tot comença el dia 24 de gener, quan vaig agafar l’avió cap a 
Glasgow, una altra nova etapa de la vida. 

La vida aquí és molt diferent, els costums, la cultura, la 
llengua... i em vaig haver d’adaptar. 
El primer que vaig haver d’aprendre va ser la llengua com a 
vincle social.
He conegut molta gent, de diferents cultures i maneres de 
viure, de la qual aprens molt.

El temps és un factor que em condiciona molt, la pluja i 
el vent és el pa de cada dia. Però, no per això, la gent no 
deixa de fer coses. El dia que plou a les nostres terres tot es 
paralitza i pensem... ja ho farem demà! Doncs aquí no, no 
serveix aquesta excusa, sinó no es faria mai res.
A causa d’aquest clima, el paisatge és meravellós, tot és verd 
i es respira un aire diferent. El dia que surt el Sol, els parcs i 
jardins s’omplen de gent.

La vida a la Universitat també és “un tornar a començar”, 
has de tornar a fer companys que parlen amb una altra 
llengua, les classes també són amb una llengua diferent, 
però amb el temps tot es guanya, he vingut a complir un 
objectiu, aprendre. 

En realitat, la meva estada aquí serà per un temps. És una 
experiència que he d’aprofitar al màxim i gaudir. 
I per suposat, tornaré a la meva casa, el meu poble, SANTA 
BÀRBARA.

31



Joaquim Ferré i 
Querol, de la plana 
a Londres
Veterinari Oficial, 
35 anys

Als 14 anys vaig 
acabar l’EGB a 
unes granges, ja 
que les escoles 
velles s’estaven 
enfonsant i, 
després de 4 anys 
al seminari de 
Tortosa, vaig  anar 
a Barcelona a 

estudiar la carrera. El gran salt va ser per anar 
a Escòcia, seguit de la primera feina a Leeds i 
assentar-me a Anglaterra on hi porto vivint 
ara fa 10 anys -7 anys a la capital, Londres.

Doncs, de ser un dels xiquets del carrer 
Sant Rafael, he passat a ser un professional 
vivint al barri de Camden de Londres -ara 
casa meva-.
Durant tots aquests anys he conegut gent 

diversa, he conegut món, he fet amics, i 
m’he format com a persona, i apart de les 

influències que he tingut, una cosa sempre he 
tingut present: les meves arrels, d’on vinc i qui 

sóc.

El poble de Santa Bàrbara, la meva família i els meus 
amics són els qui em van ensenyar a conviure, a ser 
bona persona, a establir els meus principis i ideals i 
posar els fonaments de la persona que sóc ara.
A mi em cau la bava quan parlo del meu poble… 
Quan parlo amb companys del meu passat me 
n’adono que la meva infantesa ha estat més 
meravellosa encara del que pensava, que ells no 
han viscut el que jo he viscut, que sóc un privilegiat 
d’haver nascut al nostre poble: créixer envoltat de 
garrofers i oliveres, veure al meu iaio i pare repartint 
sifons amb el carro i el cavall, fer foguerades al 
carrer, prendre la fresca a la nit o anar a jugar al 
camp de futbol després d’escola són exemples 
d’una infantesa viscuda que no té preu.    

Avui dia circulo amb cotxe per l’esquerra, bec pintes 
de cervesa en comptes de quintos, viatjo amb busos 
de dos pisos i em passo el dia parlant amb un 
idioma estranger, però l’essència de Santa Bàrbara 
sempre està present en la meva persona i també 
amb productes del poble que sempre són presents 
a casa meva com l’oli, les salsitxes, les baldanes o 
les olives trencades del meu tio Jordi.

El meu futur al poble no el sé ni jo -la pèrdua de 
planers/eres molt estimats m’ha ensenyat que he 
de viure la meva vida al present i al màxim- però 
sé que Santa Bàrbara em tindrà sempre les portes 
obertes perquè sempre serà el MEU estimat poble.

Isabel Royo Pla, funcionària de la Comissió Europea, 
actualment destinada a Bòsnia i Herzegovina.

Quan dic que sóc de Santa Bàrbara, els meus amics i 
companys estrangers em miren dient: una americana 
de Califòrnia. Jo contesto: “No, de Catalònia”. I llavors 
és quan m’emociono al descriure el meu poble. Un 
poble que amb la força de la seua gent ha sabut tirar 
endavant. Jo mateixa sóc planera de naixement i per 
allà on vaig reivindico les meues arrels. 

Filla de pares pagesos, em sento una privilegiada 
de provindre d’una família de la terra. Gràcies als 
esforços dels meus pares i germà, he pogut estudiar 
a Barcelona i a l’estranger.
I això no té preu! Avui puc dir que parlo cinc 
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Joan Subirats, un planer des del país del petroli (Kuwait).
Director de la FCBEscola Kuwait. (Escola de futbol del Barça 
a Kuwait)

Quin nen/a no ha somiat alguna vegada, a la seva vida, poder 
jugar al primer equip del Barça? Posar-se la camiseta blaugrana, 
aquella que ens identifica a tots els culers. Qui no ha somiat 
estar al costat dels bons jugadors? Doncs sí, podeu estar tots 
ben segurs, aquests també van ser els meus somnis! Somnis 
que ara per ara, amb totes les diferències que això comporta, 
he pogut realitzar notablement, ja que sóc el director tècnic de 
la FCB Escola Kuwait.
Quan se’m va presentar l’oportunitat de poder treballar pel 
FCB a un altre país, pel meu cap van passar multitud d’imatges, 
totes relacionades amb la meva infantesa i amb el poble, Santa 
Bàrbara com a protagonista. No era fàcil decidir veure els 
partits a 5.000 km de distància lluny de tots els amics de tota 
la vida, no era fàcil deixar d’anar a prendre el cafè a la “Sal” 
comentant el cap de setmana i planificant el proper; però la 
decisió estava presa.
En aquell moment, també vaig pensar en totes aquelles tardes 
interminables pels carrers del poble o a la “pista” amb en 
Mauri.  Qui no coneixia aquesta parella d’amics inseparables? 
On hi havia una pilota, nosaltres hi estàvem presents. O Alfredo 
Blanch i els seus primers entrenaments al camp de futbol, 
quan encara no sabíem ni cordar-nos les botes de futbol, això 
sí, ell sempre ensenyant-nos com es colpejava bé la pilota i el 
que és més important, com aconseguir ser una bona persona 
en una societat tan canviant com la que vivim.
Totes aquestes anècdotes que han passat per la meva vida 
m’han fet adonar que el poble de Santa Bàrbara té la voluntat 
de créixer, voluntat de fer que les persones que l’integren 
siguin persones que mirin més enllà, persones que tenen cura 
del que fan, i que les coses que es fan, tenen molts atributs per 
dir que estan ben fetes.
Tot i aquests records, m’agradaria puntualitzar que segurament 
el que més m’ha sobtat les últimes vegades quan he tornat al 

poble, ha estat no trobar-
me aquell poliesportiu ple 
de nens corrent darrera 
d’una pilota, igual que 
passava, no fa tants anys. 
No se què ha canviat al 
poble i   al món perquè 
això no es produeixi, 
segurament hi ha molts 
factors socials que 
influeixen directament 
amb aquest canvi i 
d’altres que desconeixo. Espero que l’essència de 
l’esport torni al seu camí originari.
Segurament, hauria de donar les gràcies a molta 
gent d’estar on estic, treballant pel club de la 
meva vida i pels colors d’un país: Catalunya; 
a totes aquestes persones i a moltes més, 
dono les gràcies per treballar en aquest 
projecte internacional del Barça, les 
FCB Escoles internacionals. Per això i 
també destacant que dos planers més 
estan vinculats d’una manera directa 
amb l’estructura del Barça: Agustí 
Zaera (entrenador de l’aleví) i Joel 
Roig (entrenador de la FCB Escola) el 
poble pot estar orgullós de tenir gent 
jove a l’elit del futbol, tot i que no sigui 
com aquell primer somni que teníem 
de petits, és a dir com a jugadors, però 
si com a formadors, possiblement una 
feina que hauria d’estar encara més 
valorada que la primera.
I no m’oblido de la meva mare, la persona 
que m’ha ajudat més en aquest llarg i dur 
camí, per arribar on estic ara, a ella li dec el 
que sé, i on sóc ara mateix. 

idiomes, he viscut a set països europeus, i ostento un càrrec 
important amb només trenta anys! I tot això es deu al suport 
incondicional de casa meua.

Ara porto dos anys i mig vivint a Bòsnia. Un país que ha 
viscut una guerra de tres anys i que necessita de l’ajuda de 
la Unió Europea. I què fa una planera allí? Bé, estic treballant 
a la Comissió Europea amb l’objectiu de donar suport polític 
i financer a les reformes del sistema judicial i penitenciari 
del país. 

Per a mi, Santa Bàrbara és la meua infantesa rodejada 
d’oliveres a l’hivern i d’ametllers i garrofers a l’estiu. 
Quan la calor apretava i no hi havia escola, la iaia Cinta 
m’ensenyava “ganchillo”. Passàvem les tardes d’estiu 
juntes a la “replaceta”, la plaça dels arbres, l’actual plaça 
d’Espanya. A vegades, entre totes les tietes, veïnes i iaies 

n’érem més d’una dotzena. Allí repassàvem les novetats de 
Santa Bàrbara, que si “fulano” que si “sotano”...

Però Santa Bàrbara també és el meu present. Les meues 
amigues segueixen explicant-me el que va passant pel poble. 
I la mare segueix dedicant-me cançons a la ràdio. Encara que 
estigue lluny, sé que el meu poble és Santa Bàrbara. I això és 
molt difícil de canviar! Tampoc ho vull. Perquè els planers 
som diferents i una cosa la tenim clara: el nostre poble pot 
ser el que sigue, però és nostre! I per això l’estimem.
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Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ 
ARAGONESA 
PLANERA

L’Associació Aragonesa 
Planera té previst, durant aquest any 
2008, realitzar diferents activitats i 
també col·laborar amb les jornades 
culturals del municipi, les Festes 
Majors i la Fira de l’Oli entre d’altres.

Una de les primeres activitats serà la 
visita a L’EXPOZARAGOZA, el dia 28 de 
juny. Com tots ja sabeu es tracta d’una 
exposició molt important, ja que la 
seva temàtica té com objecte l’aigua, 
com element imprescindible per a la 
vida i com a desenvolupament humà 
amb el compromís de la sostenibilitat.

A l’EXPOZARAGOZA, es pretén donar 
a conèixer la innovació científica i 
tècnica de noves maneres per utilitzar 
l’aigua de manera responsable.

Al llarg dels 93 dies d’exposició, els 
visitants gaudiran d’una festa i d’un 
gran acte cultural amb una programació 

que recull 3.400 actuacions de més de 
350 companyies i artistes i es produiran 
tres grans espectacles de representació 
diària: Iceberg, Sinfonia Poético Visual, 
Hombre Vertiente i el Despertar de la 
Serpiente.

Des de l’associació volem encoratjar a 
tots els socis i no socis que comparteixin  
amb tots nosaltres aquest viatge.  

CLUB DE BITLLES SANTA 
BÀRBARA

Continuant amb el campionat de 
lliga de 1a divisió de la província de 
Tarragona, el Club de Bitlles Santa 
Bàrbara ha passat per alguns moments 
crítics, cosa que ha fet que es perdés 
el liderat que manteníem des de la 
quarta jornada. 

Després de 12 jornades disputades, la 
classificació, als primers llocs, està de 
la següent manera:
1r amb 34 punts, Deltebre A
2n amb 32 punts, Santa Bàrbara
3r amb 31 punts, la Galera
4t amb 29 punts, Delta de l’Ebre A
I així fins a 18 equips.

Donat que el nostre esport té molt 
pocs seguidors i els resultats passen 
desapercebuts per a la majoria i 

aprofitant l’oportunitat que em dóna 
aquest Magazín de poder-me dirigir 
a tots els seus lectors, vull fer públic 
la categoria d’autèntic “crack” que té 
José Maria Martí Monllau que, any rera 
any, obté resultats admirables. El seu 
historial és el següent:
Any 2002 – Campió provincial i 2n 
classificat al Campionat de Catalunya
Any 2003 - Campió provincial
Any 2004 - Campió provincial i 2n 
classificat al Campionat de Catalunya
Any 2005 – 3r Classificat provincial
Any 2006 - Campió provincial
Any 2007 - Campió provincial

I també té diversos primers llocs a 
la Copa Montsià i a les Festes Majors 
de tota la comarca, essent motiu de 
satisfacció i orgull per al nostre Club. 

 

Rogelio Roé Romeu, President.
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UNIÓ CICLISTA SANTA 
BÀRBARA

En el número anterior del Santa 
Bàrbara Magazín els vam informar 
de les activitats dutes a terme durant 
tot l’any 2007 per la Unió Ciclista 
Santa Bàrbara. Ara, volem posar en 
coneixement de tothom algunes de 
les primeres activitats previstes per 
al 2008. Pensem que el ciclisme pot 
ser practicat per tothom, per això els 
presentem un ventall d’activitats on, 
si no en una en l’altra activitat, pot 
participar-hi tothom. Són les següents: 
Per al 22 de juny està prevista, dins de 
les jornades esportives, una sortida 
popular, apta per a tothom (sense 
dificultat); així mateix, per al 29 de 
juny organitzarem una sortida BTT 
(dificultat baixa), sense inscripció, i 
pensada per a joves del nostre poble, 
que comencen en l’esport de la 
bicicleta i no poden participar en altres 
proves de nivell més elevat. També, 
pels voltants de Sant Gregori, tenim 
prevista la Marxa de Sant Gregori 
(dificultat mitjana) amb inscripció i 
oberta a corredors d’arreu del territori.

També creiem convenient, per tal de 
poder col·laborar en el magazín del 
nostre poble, la inserció d’articles o 

notícies extretes d’altres mitjans de 
comunicació sobre l’ús, manteniment, 
… del nostre “entreteniment” preferit: 
la bicicleta; en aquest número els en 
presentem dos: “La bicicleta, sempre a 
punt” i “El cor, en plena forma”.  

PARRÒQUIA / CORAL

El dia 15 de març es va fer el ja habitual 
sopar anual de Mans Unides. enguany 
hi van assistir més de 220 persones i la 
recaptació (1.426 € d’aportacions pel 
sopar i 267 € de donatius per l’espectacle) 
es destinaran als 3 projectes que 
enguany impulsa la nostra diòcesi: la 
construcció d’una escola en una zona 
rural de Cubal (Angola), l’ampliació 
d’una escola a Jakhalabandha (Índia) i 
la construcció de 4 aules i 3 laboratoris 
en un col·legi de secundària d’Unguja i 
Pemba (Tanzània). La reflexió solidària 
va anar a càrrec de Rosalia Brull, de 
Camarles, que ha estat treballant en el 
projecte de Cubal (Angola).

Imatges de: Barcelona en bici. Guies d'educació ambiental, número 19. Ajuntament de 
Barcelona, 2004
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UNIÓ DE COMERCIANTS DE 
SANTA BÀRBARA

NOU PRESIDENT A LA UNIÓ 
DE COMERCIANTS DE SANTA 
BÀRBARA

La Unió de Comerciants de Santa 
Bàrbara va renovar la seva Junta 
Directiva en l’assemblea realitzada 
pels seus socis a principis del mes de 
febrer. Rosaura Fumadó la que fins 
llavors era la presidenta ha deixat 
el càrrec per renovació dels òrgans 
directius de l’associació després de 
dos anys de responsabilitat i assumeix 
la presidència per votació unànime 
de l’assemblea de l’associació Àlvar 
Aixendri. La vicepresidència la ocuparà 
Pietat Gil, Jordi Curto la secretaria i 
Sara Gisbert la tresoreria. 

La Unió de Comerciants de Santa 
Bàrbara és una organització 
professional empresarial sense ànim 
de lucre que va ser creada el novembre 
de l’any 1997 al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb 
l’objectiu social de representació, gestió, 
defensa i foment del comerç local i dels 
interessos econòmics i socials comuns 

dels seus associats. Integra tots els 
sectors comercials i de serveis, per la 
qual cosa té caràcter multisectorial, i la 
seva activitat es desenvolupa en tot el 
municipi de Santa Bàrbara. La Unió de 
Comerciants de Santa Bàrbara exerceix 
un paper essencial i significatiu en 
l’evolució comercial de Santa Bàrbara. 
És l’entitat que impulsa les activitats 
i campanyes promocionals del nostre 
comerç.

ÈXIT FIRASTOCKS

La Unió de Comerciants de 
Santa Bàrbara va celebrar, 
els dies 21, 22 i 23 de febrer 
una nova edició de la fira al 
carrer: Firastocks. El temps, 
durant aquests dies, ens va 
acompanyar, cosa que va 
fer que la gent del poble, 
com sempre ha fet, sortís 
al carrer i gaudís de les 
botigues i les ofertes que hi 
havien. Des de la nova junta 
de la Unió de Comerciants, 
estem treballant per fer del 
comerç de Santa Bàrbara 
un comerç dinàmic i 

participatiu, enfocat a què la gent de 
Santa Bàrbara participi en les activitats 
diverses que a partir d’ara intentarem 
organitzar. Una d’aquestes activitats 
diverses és el fet que ens agradaria que 
la gent del poble ens fes arribar idees i 
consells per tal de millorar el comerç 
del poble, així com també suggeriments 
sobre les mancances que creuen que té 
el nostre comerç. Per això us facilitem 
una adreça de correu electrònic que 
posem a la vostra disposició amb 
aquesta finalitat: uniodecomerciants@
hotmail.com  

La sorpresa per als assistents va 
arribar en acabar el lleuger sopar: 
sobre l’escenari van anar actuant, 
entre d’altres, el Duo Dinàmico, 
els Quicos, Salomé, el Tricicle, John 
Lennon, Karina, Sara Montiel, en unes 

celebradíssimes caracteritzacions a 
càrrec de Xavi Boqué, Miguel Ferré, 
Àngel Torres, J. Manuel Fernàndez, 
Maria J. Castells, Mercedes Marín, Pilar 
Monforte, Glòria Muria, Mercedes Ferré, 
Carme Cid, Imma Arasa, Josep Lluís 

Ferré, Anna Cid, Emma Homedes, Marc 
Ferré, Carla Arasa i Àlvaro Aixendri, 
amb la col·laboració de Màrius Pont, 
com a presentador i Rosa Bonet i 
Ramon Rodríguez, en tasques de suport  
tècnic.  
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Pompas Fúnebres
Domingo, s.l.

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

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

Tels: 977 718 359 - 977 718 230

EL CLUB DE FUTBOL SANTA 
BÀRBARA ORGANITZA UN 
TORNEIG DE FUTBOL 7

El Club de futbol Santa Bàrbara 
organitza un torneig de futbol 7 entre 
equips de les categories pre-benjamí 
i benjamí. El torneig se celebrarà el 
dia 17 de maig a les instal·lacions de 
l’estadi municipal de Santa Bàrbara. 
Participaran equips de l’escola del FC 
Barcelona i de l’escola de tecnificació 
també del FC Barcelona. També 
participaran equips de les Terres 
de l’Ebre, l’Amposta, el Tortosa i La 
Ràpita. 

L’objectiu és promoure el futbol base 
i organitzar una jornada on petits i 
grans, esportistes i entrenadors, pares 
i mares i públic en general puguin 
gaudir d’un dia d’esport i d’un dia 
d’oci. El protagonista del dia serà 
el futbol, però també hi ha previst 

organitzar activitats paral·leles per 
a complementar la jornada, com ara 
sortejos de regals, inflables per als nens, 
etc. La previsió d’equips participants 

és d’uns 16 equips, això suposa la 
participació d’uns 250 esportistes, a 
més els entrenadors i familiars que 
assistiran al torneig.  



Entitats Planeres

CEIP JAUME BALMES
Programa d’activitats de les Jornades Culturals (del 21 al 23 d’abril 2008)

DIA EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

21
 D

IL
LU

N
S

09:00-10:30h:
Taller de Sant Jordi P3 i P5
09:00-10:30h:
Taller dansa P4 A-B

11:00-12:00h:
Taller dansa P3 A-B
Gimcana P4 A-B
Continuació Taller Sant Jordi 
P5

09:00-10:30h: Sortida a la 
masada: 1rA-B

09:00-10:30h: Sortida a 
l’Ajuntament: 2nA-B

11:00-12:00h:
Manualitats: 1r A-B
Jocs bitlles 2n A
Taller Sant Jordi 2n B

09:00-09:45h: Alimentació: 3rA
09:45-10:30h: Alimentació: 3rB
09:00-10:30h: 
Kinbol 4t (al Pavelló)

11:00-12:00h: Mossos, Programa 
06-ANEM EN BICI- 4t.

09:00-10:30h:
Dentista: 5è A-B

09:00-10:00h: Mossos, Progra.08-
EL CANVI-6è

10:30-12:00h:
Ens preparem per fer de 
reporters 6è

15:00-16:00h:
Continuació Taller Sant Jordi 
P3.
Taller plantes P4
Gimcana P5 A-B
16:00-17-00h: Berenar a càrrec 
de l’AMPA

15:00-16:00h:
Continuació Manualitats: 1r 
A-B
Jocs bitlles 2n B
Taller Sant Jordi 2n A
16:00-17-00h: Berenar a càrrec 
de l’AMPA

15:00-16:00h:
Concurs diccionari 4t

16:00-17-00h: Berenar a càrrec 
de l’AMPA

15:00-16:00h:
Presentació Power Point
Taller dels reporters foto i 
vídeo 6è

16:00-17-00h: Berenar a càrrec 
de l’AMPA

22
 D

IM
A

R
T

S

09:00-10:30h:
Taller de fang P3, P4 i P5

11:00-12:00h:
Continuació taller fang P3 i P4
11:00-12:00h: Mossos, P5 Progr 
01- LA CADIRA SEGURA
Gimcana P3 A-B

09:00-10:15h: 
Gimcana 1r A-B
Mossos, Programa 02- 
CAMINEM SEGURS- 2n. 

11:00-12:00h:
Alimentació: 1r A-B
Taller dansa: 2n A-B

09:00-10:30h:
Taller dansa: 3r A-B

09:00-11:00h: Taller de la 
pauma 4t (aula)

11:00-12:15h:
Taller de teràpia visual 3r A-B

09:00-10:30h:
Kinbol 5èA (al Pavelló)
Lectura 5è B
9:00h: pintar tanca 6è 

09:00-12:00h:
Taller dels reporters foto i 
vídeo 6è

15:00-16:00h:
Taller maquillatge P3, P4 i P5

16:00-17:00h:Exposició del 
taller de maquillatge.
Taller dansa P5 A-B

15:00-16:00h:
Jocs bitlles 1r A
Taller Sant Jordi 1r B
Cont Taller Sant Jordi 2n A-B
16:00-17:00h:
Jocs bitlles 1r B
Taller Sant Jordi 1r A

15:00-16:00h:
Taller dansa: 4t

16:00-17:00h:
Taller Sant Jordi 4t

15:00-17:00h:
Taller dels reporters foto i 
vídeo 6è

15:00-16:00h: Parlament 5è A-B

23
 D

IM
EC

R
ES

09:00-12:00h:

Excursió de tot el parvulari, 
visita granja amb animals.

09:00-10:30h:
Taller dansa: 1r A-B
Taller Manualitats 2n A-B

11:00-12:00h:
Continuació taller Sant Jordi 
1r A-B

09:00-10:30h:
Visita al museu: 4t

11:00-12:00h:
Presentació Power Point per 
a 4t

09:00-10:30h:
Kinbol 5èB (al Pavelló)
Lectura 5è A
09:00-12:00h:
Emissió de ràdio: 6è

11:00-12:00h:
Taller de dansa:5è A-B

15:00-16:00h: tutoria
16:00-17:00h: Lliurament 
premis Rogeli Farnós (centre 
cultural)

Ídem Ídem 15:00-16:00h: Taller lectura 6è

MÈTODE PILATES

El Mètode Pilates és un sistema 
d’entrenament físic. Utilitza la ment per a 
controlar els músculs. El mètode pilates se 
centra en la postura dels músculs centrals 
que ajuden a mantenir l’equilibri del cos i 
que són essencials per mantenir la 
columna vertebral. En particular, els 
exercicis de Pilates ensenyen a ser 
conscients de la respiració i l’alineació de 

la columna i enforteixen els músculs 
interns del tors que són importants per 
evitar dolors d’esquena. 

Tots els dilluns, dimecres i divendres, al 
Pavelló Municipal de Santa Bàrbara i de 
15.15 h a 16.15 h realitzem aquest 
entrenament físic. Tots els que vulgueu 
practicar-ho ens ho podeu fer saber i us 
podeu apuntar i gaudir del Mètode 
Pilates.  

Pompas Fúnebres
Domingo, s.l.
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CLUB DE 
TWIRLING 
SANTA 
BÀRBARA

En aquest segon 
número de la 
nova revista 
Santa Bàrbara 
Magazín, el 
Club de Twirling 
Santa Bàrbara vol començar la seva 
participació a la revista primer de tot 
explicant que és el Twirling, un esport 
encara desconegut per molta gent, i en 
segon lloc, continuarem amb una bona 
notícia per a tots, per a les nostres 
atletes, per al club, però sobretot per al 
poble.  

Què és el Twirling?

El Twirling és una disciplina esportiva, 
és tracta d’una modalitat molt vistosa a 
nivell estètic que combina moviments i 
exercicis típics de la gimnàstica artística 
amb figures que s’executen amb un 
bastó. El twirling prové del Estats 
Units a principis del segle XX, era una 
disciplina utilitzada per els Drummajor 
(els directors de les bandes de música) 
els quals feien servir el bastó per indicar 
els canvis de música o coreografia. Més 
tard, amb la introducció de les dones 
a les bandes de música la tècnica va 
ser perfeccionada fins donar pas a les 
Majorettes. Aquestes Majorettes van 
anar evolucionant i va augmentar la 
seva popularitat a partir dels 40, 50 

i 60. Anys més tard es van introduir 
moviments de dansa i gimnàstica,  amb 
el pas del temps es va perfeccionar la 
tècnica del bastó.  

Actualment el Twirling es practica 
aproximadament a 57 països d’arreu 
del món, compta amb organitzacions 
i federacions creades específicament 
per a la pràctica i promoció d’aquest 
esport.  A Catalunya ja està molt 
arrelat,  existeixen 22 clubs arreu del 
territori, sobretot a les comarques de 
Lleida i Tarragona.

VII Campionat de Catalunya de 
Twirling 17 i 18 de Maig

Aquest any, el Club de Twirling de 
la nostra localitat serà l’encarregat 
d’organitzar el VII Campionat de 
Catalunya de Twirling. És el segon 
any que s’adjudica al nostre poble un 
campionat d’aquesta índole, el primer 
fou fa dos anys, coincidint amb la recent 
estrena del nou Pavelló Municipal.

La Federació Esportiva Catalana de 
Twirling fa cada any una Assemblea 
General amb tots els presidents dels 
Clubs de Twirling de Catalunya per 
tal d’escollir els pavellons per als 
diferents campionats. Concretament, el 
campionat de Catalunya es realitza un 
any en un municipi de la demarcació 
de Barcelona o Girona, i el següent any 
a una de les demarcacions de Lleida o 
Tarragona. Aquest any tocava escollir 
un pavelló de Lleida o Tarragona. 

Es van fer diferents propostes de 
municipis en pavellons adequats per 
aquest esport i, de tots els presentats, 
el que va tenir més vots va ser el de 
Santa Bàrbara, segons la majoria dels 
votants el pavelló que tenim al nostre 
poble és el millor i la gent va quedar 
molt contenta de l’organització dels 
campionats de fa dos anys i per les 
prestacions i adequació del nostre 
Pavelló Municipal, no tots els pavellons 
són aptes per a poder practicar aquest 
esport. Una de les característiques 
més importants i que el nostre pavelló 
té és la seva alçada, cosa que permet 
a les atletes poder fer els diferents 
llançaments sense tocar al sostre.

Es podran veure diferents modalitats: 
individuals, parelles, equips, grups, 
mans lliures, dos bastons... tant 
femenins com masculins, com de 
primera i de segona divisió. 

Organitzar un campionat dóna 
moltíssima feina i fa falta molt de 
temps per preparar-lo, però amb il·lusió, 
ànims, dinamisme, treball en equip 
i molts voluntaris aconseguirem un 
èxit rotund en l’organització d’aquests 
campionats. 

Des del Club de Twirling Santa Bàrbara 
invitem a tot el poble i poblacions 
veïnes a gaudir d’aquest espectacle 
que de ben segur els deixarà amb la 
boca oberta. Us esperem!!!! 

No podem acomiadar-nos sense abans 
donar molts d’ànims a les nostres 
atletes, i encoratjar-les a seguir 
endavant, als campionats s’ha de 
competir, però sense deixar de banda 
l’esportivitat.

Molta sort i fins ben aviat.  
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UNIÓ MUSICAL JAUME 
BALMES

Aquest passat mes de febrer dos 
components de la nostra banda, 
Joan Marc Rodríguez i Aitor Franch, 
van realitzar unes proves de selecció 
per poder formar part de la Banda 
Simfònica dels Conservatoris de 
Música de la Diputació de Tarragona, 
on meritòriament van ser seleccionats 
per realitzar una sèrie de concerts arreu 
de la nostra província. Aquesta Banda 
Simfònica estarà integrada per una 
selecció d’alumnes dels conservatoris 
de Tortosa, Tarragona i Reus. Des d’aquí 
volem aprofitar per donar-los la nostra 
enhorabona. Felicitats! 

També volem destacar que el proper 
dia 29 de març, a partir de les 10 del 
matí i a la Lira Ampostina, es durà 
a terme la segona fase comarcal 
del 3r Concurs Inter comarcal de 
Música CIM’08, on l’any passat ja hi 
van participar alumnes de l’escola i 
on Pere Albacar va aconseguir el 1r 
premi de la categoria B en composició. 
En aquesta segona fase participen 
alumnes de cada una de les escoles 
de les seves respectives comarques i 
es fa una selecció, després d’aquesta 
selecció, els dos millors participants 
de cada categoria i comarca passaran 

a la final on només hi haurà un sol 
guanyador per categoria. Dos alumnes 
de la nostra escola de música, Josep 
Lluís Cid i Pere Albacar, participaran 
en l’apartat d’interpretació, als qui els 
desitgem molta sort. La  final, de totes 
les comarques participants, aquest any 
es durà a terme a la Unió Filharmònica 
d’Amposta el dia 19 d’abril. 

En referència a la creació de l’Escola 
de Música, que parlàvem al Magazín 
anterior, solament comentar que ja 
s’està preparant tota la documentació i 
molt aviat es presentarà al Departament 
d’Ensenyament.

Com ja sabem, l’objectiu bàsic de 
l’escola de música es fomentar el 
llenguatge i la pràctica musical entre 
els més joves, però no vol dir deixar 
de costat als adults i és per això que 
està funcionant i donant els seus 
fruits la nostra escola per adults, on 
els alumnes poden gaudir de l’art de la 
música gràcies a la il·lusió i entusiasme 
que mostren per aprendre.  Adjuntem 
una foto amb alguns dels alumnes 
adults i animem a tots els qui tinguin 
inquietud musical per a què vinguin a 
l’Escola.  

APA CEIP JAUME BALMES
El passat dia 5 de febrer vam fer la 
xocolatada per als xiquets de l’escola, 
com venint fent tots els anys, coincidint 
amb les festes del carnestoltes. El 
dia que es crema el carnestoltes, al 
pati de l’escola, els membres de l’APA 
preparem la xocolata i tot seguit la 
repartim per acabar la festa. 

El mateix dia per la nit es va realitzar 
una xerrada per als pares. El nom de 
la xerradaera “connecta amb els teus 
fills”, parlem de drogues. El Sr. Manel 
Roda ens va parlar sobre els diferents 
efectes i reaccions de les substàncies 
que estan a l’abast dels nostres fills. 
Va ser molt interessant i estem molt 
contents per l’acollida que va tenir 

per part de tots els pares que hi van 
assistir.

Esperem que les properes xerrades 
també siguin del vostre interès i 
animem a tots els pares, tant de 
l’escola com de l’Institut, a participar 
d’aquestes activitats.  
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Pol. Ind. Baix Ebre, carrer D, parc. 93
43897 CAMPREDÓ-TORTOSA
Tel. 977 597 100* - Fax 977 597 447
querol@querolgrup.com
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Impressió òfset i digital,
disseny gràfic,
etiquetes en bobina,
i molt més...

...103 anys fent   impressió



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.

Ja tens situats a la sopa de lletres els dos 
gentilicis de les dos capitals de les comarques 
del Montsià i la Ribera d’Ebre, cal que trobis els 
24 gentilicis restants.

Zona dE JoCs
SudokuSopa de

lletres
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Biblioteca José Escudé Albesa

El 25 de març de 1958 la biblioteca 
José Escudé Albesa de Santa Bàrbara 
s’obria al públic en una de les sales 

de l’Ajuntament, concretament la sala 
que avui ocupa la Plana Ràdio més part de 
l’arxiu.

El dia d’aquesta inauguració molta gent 
del poble es va reunir a la plaça avui 
anomenada de l’Alcalde Cid i Cid.

El Governador Civil, José González-Sama, 
acompanyat del director general de 
biblioteques, José Antonio Garcia Noblejas, 
va inaugurar la biblioteca oficialment, en 
un acte on hi eren presents el canònic 
Aureli Querol, el llavors alcalde de Santa 
Bàrbara, D. Agustín Cid i Torta i el 
responsable de la biblioteca, D. David 
Bertomeu Escardó.

El dia 25 de març de 2008 es va recordar 
aquesta data històrica i es va apropar la 
biblioteca als habitants del municipi, per 
això es va desplaçar a la plaça cid i cid, lloc 
on també aquell 25 de març de 1958 es va 
reunir la gent del poble per visitar-la per 
primera vegada. Per tant, durant tot el dia 
es van realitzar un seguit d’activitats tant 
a la plaça cid i cid com a la mateixa 
biblioteca.

Al matí, i després de la tirada de coets amb 
motiu d’aquesta celebració, es va traslladar 
la biblioteca a la plaça de l’Alcalde Cid i 
Cid i allí es va procedir a la lectura en veu 
alta de diferents lectures per part dels 
participants. Aquesta lectura va resultar 
bastant exitosa, ja que en principi s’havia 
d’acabar a les 13.30 h i degut a la gent que 
va assistir a participar es va allargar fins a 
les 14 h. La majoria dels participants van 
llegir fragments dels llibres que va facilitar 
la biblioteca i que eren: El brogit de l’Ebre i 
Estius a l’Ebre, llibres que recullen 
narracions d’autors ebrencs; i Terres 
d’aigua, poemari que aplega els inèdits de 
vint autors de les Terres de l’Ebre. Tot i que 
també n’hi va haver que van escollir ells 
mateixos la lectura que van llegir.

A la tarda, es va poder visitar l’exposició 
monogràfica: T’estimo... o no, una exposició 
de llibres al voltant de l’afecte i les seves 
manifestacions sentimentals i emotives. 
L’exposició es podrà visitar fins el dia 12 
d’abril. I també, durant tota la tarda, es va 
poder participar en una gimcana per la 
biblioteca, en la qual s’havien d’esbrinar 
una sèrie de qüestions i preguntes referents 
referent als 50 anys d’existència de la 
biblioteca municipal. La gimcana havia 
estat preparada per membres del Grup 
Joventut que durant tota la tarda van estar 
a la biblioteca dinamitzant aquesta 
activitat.

La celebració del 50è aniversari de la 
biblioteca continuarà durant tot l’any amb 
un seguit d’activitats dirigides tant a 
adults com a infants i amb la celebració 
d’un acte central de caràcter més oficial 
on es presentarà el llibre dels 50 anys de la 
biblioteca.

Els actes següents seran:

Des del dia 25 de març, els usuaris de la 
biblioteca poden escriure el seu missatge 
en motiu del 50è aniversari, a un llibre que 
estarà durant tot l’any i que posteriorment 
es guardarà com a record d’aquest 50 anys 
d’existència.

El 23 d’abril, a les 20 h, presentació del 
llibre “Juanito, lo del carrilet” de Joan 
Vidiella.

El 24 d’abril, a les 19.30 h,Catalunya – 
Espanya: una relació difícil. Curs impartit 
per Ivan Favà Vives. El curs es realitzarà els 
dies 24 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig.

El 25 d’abril, a les 19.30 h, presentació del 
llibre “El vertigen del trapezista” de Jesús 
Maria Tibau Tarragó.

El 30 d’abril, a les 18 h, sessió de contes 
infantils anomenada “el drac del riu” a 
càrrec de la companyia Dinsdungat 
Animació.

El 30 d’abril, a les 20 h, presentació del 
llibre “Plantes del Port” a càrrec d’Álvaro 
Arasa, Lluís de Torres i Ferran Royo.

El 16 de maig, a les 20 h “La biblioteca del 
segle XXI”, xerrada a càrrec de Dídac 
Martínez Trujillo, Director dels Serveis 
Generals de Biblioteques de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

El dia 23 de maig, marató de contes a 
càrrec de l’actriu i narradora Jordina 
Biosca:

A les 15 h, rondalles de la nostra terra, 
destinat a pares, mares, iaios i iaies, etc. (hi 
haurà cafè i pastes per als assistents).

A les 17 h “Paolo i la reina del mar” conte 
per a infants de 2 a 5 anys.

A les 18.30 h “Rei Pipín” conte per a infants 
a partir de 6 anys.  

Actes de celebració dels 50 anys de 
la Biblioteca José Escudé Albesa de 
Santa Bàrbara
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La Plana Ràdio

25 de gener  

Participació a l‘acte d’elecció dels 
Premis Micro Obert i Micro Tancat de 
la regió de l’Ebre de l’any 2007.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
(CPC) a les Terres de l’Ebre i l’Associació de 
Comunicadors de la Regió de l’Ebre (ACRE), 
de la que formem part el personal de La 
Plana Ràdio, tornem a convocar tots els 
professionals de la informació i de la 
comunicació del territori a escollir els 
guanyadors dels Premis Micro Obert i 
Micro Tancat de la regió de l’Ebre de l’any 
2007. 

El guardó Micro Obert té l’objectiu de fer 
un reconeixement públic i simbòlic a totes 
aquelles persones o institucions que 
durant l’any 2007 ens han fet la feina més 
fàcil, i per tant ens han permès oferir als 
ciutadans una informació veraç, millor 
contrastada i per tant més plural. En canvi, 
amb el premi Micro Tancat volem donar 
un toc d’atenció a totes aquelles persones 
o institucions que, durant el mateix 
període, no han destacat per una política 
comunicativa transparent o cordial.

Els guanyadors es van fer públics durant el 
sopar de periodistes del 25 de gener. El 
director del Consorci de Serveis 
Agroambientals del Baix Ebre i del Montsià 
(Code), Raül Escosa, va ser guardonat  amb 
el premi Micro Obert 2007. El Micro Tancat 
2007 va recaure en la Subdelegació del 

Govern de l’Estat a Tarragona. La previsió 
és donar els guardons Micro Obert i Micro 
Tancat 2007 durant un acte institucional 
que es farà el 14 de març, en què també 
s’aprofitarà per lliurar els premis del 2006 
al sindicat agrari Unió de Pagesos (Micro 
Obert) i al director dels serveis territorials 
de Medi Ambient i Habitatge, Víctor 
Gimeno (Micro Tancat).

31 de gener

Ara també es poden escoltar les 
notícies de les TTEE al Blog de La 
Plana Ràdio

Complementant els serveis que l’emissora 
municipal de Santa Bàrbara vol oferir a 
oients i lectors des del passat 29 de gener 
us oferirem també la possibilitat d’escoltar 
o baixar-vos sencer d’Internet “L’Informatiu 
Emute”.

Aquest informatiu s’edita i presenta des 
de la nostra emissora amb la participació 
de les diferents redaccions de les Emissores 
Municipals ebrenques associades a 
EMUTE: Antena Caro, La Cala Ràdio, Ràdio 
Delta, Ràdio Ràpita, Amposta Ràdio, Ràdio 
Joventut, Alcanar Ràdio, Antena Aldaia i La 
Plana Ràdio.

La primera edició d’aquest informatiu 
s’emet conjuntament per totes aquestes 
emissores cada dia de dilluns a divendres 
a partir de les 13.05 h i la segona al criteri 
horari de cada una d’elles.

A La Plana Ràdio, la repetició és al dia 
següent a les 8.30 h i a partir d’ara també 
es podrà, com hem dit abans, descarregar 
des d’un enllaç ftp d’aquesta mateixa 
pàgina.

La intenció és millorar i ampliar el servei 
informatiu als nostres oients i lectors. 

Podeu accedir al Blog des d’aquest enllaç: 

 http://blocs.tinet.cat/blog/la-plana-radio

1 de febrer

La Plana Ràdio invitada a la redacció 
del Setmanari L’Ebre.

La direcció del setmanari ebrenc va invitar 
dijous 31 de gener al personal de l‘emissora 
municipal de Santa Bàrbara a assistir al 
tancament d‘edició del proper número, 
així com a visitar els diferents departaments 
del rotatiu.

La visita va ser guiada per Joaquim Rambla 
i JM Arasa, els màxims responsables del 
setmanari, qui van explicar les funcions 
dels diferents departaments, el sistema i 
mecànica de treball, el procés de fusió de 
la premsa comarcal pel qual es va arribar 
finalment a l’actual capçalera i els 
projectes més immediats de l‘empresa, 
entre els que destaca la posada en marxa, 
possiblement aquest 2008, d’un nou canal 
de Televisió, dintre ja de l‘actual paràmetre 
d‘implantació de la Televisió Digital de la 
Televisió.

Actualment, les instal·lacions del 
Setmanari l’Ebre es reparteixen per un 
edifici de planta baixa amb una superfície 
propera als 300 m2, on hi treballen una 
trentena de professionals. La tirada de la 
publicació actualment és de 5.000 
exemplars que arriben al quiosc cada 
divendres. L’empresa és participada per 
tres socis que gestionen també l‘emissora 
Imagina Ràdio. Recentment ha adquirit 
uns locals on s’ubicarien els estudis i 
platós de la futura TDT. 

La visita del personal de La Plana Ràdio a 
la redacció de l’Ebre s’emmarca dintre dels 
objectius de la direcció de l‘emissora per 
seguir millorant els coneixements en els 
diferents camps de la informació, així com 
potenciar la relació amb altres mitjans de 
comunicació ebrencs. 
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Centre Obert l’Oliveta

El Centre Obert l’Oliveta de Santa Bàrbara és 
un servei que va destinat a tota la població 
infantil entre 6 i 12 anys de la localitat, que 
estiguin cursant Educació Primària. Malgrat 
això, es té una especial atenció en aquells 
menors que, per diverses circumstàncies, 
presenten una necessitat especial en accedir 
a aquest recurs. 

Els menors assisteixen al Centre totes les 
tardes seguint el calendari escolar de les 
17.00h fins les 19.30h. A més, periòdicament, 
es realitzen sortides o excursions fora 
d’aquest horari, aprofitant festes i activitats 
d’altres i del propi municipi. 

Amb el funcionament del Centre Obert es 
pretenen assolir dos objectius generals, que 
s’implementen amb un seguit de programes i 
activitats. Es vol aconseguir que els menors 
adquireixin una sèrie de coneixements, hàbits 
i actituds respecte al seu entorn i a la seva 
pròpia persona, oferint-los les eines suficients 
per aconseguir un lloc normalitzat a la 
societat. També, s’intenta aconseguir un grup 
divers, integrador, que impulsi als seus 
components a  adquirir una sèrie d’aptituds 
de relació, comunicació, participació i 
cooperació que faciliti l’adaptació de 
l’individu i pugui extrapolar els coneixements 
a les diferents situacions que es pugui trobar 
en un futur.

Els tallers que s’han treballat i es treballen 
anualment durant aquest curs són: 
manualitats i plàstica, es realitza tots els 
dimarts a la tarda permetent als nens i nenes 
descobrir i conèixer tot allò que els envolta, i 
anar construint així un pensament, a partir 
d’un aprenentatge significatiu, que els ajuda 
a relacionar allò que ja saben amb les noves 
informacions que reben; medi ambient,  tots 

els dijous mitjançant activitats pràctiques i 
dinàmiques es consciència als menors de la 
importància de preservar el medi ambient, 
transmetent així que l’actitud de cadascun 
de nosaltres també compta en la millora del 
nostre medi; biblioteca, els menors ocupen 
l’espai de la biblioteca municipal per tal de 
realitzar diferents activitats que els 
familiaritzen amb la lectura i els motiven a 
mantenir aquest hàbit; reforç escolar, dos 
cops per setmana s’ofereix l’oportunitat de 
pal·liar aquelles mancances que presenten 
els menors a nivell escolar, tot recolzant les 
seves potencialitats; esports, pensant amb la 
necessitat que tenen els menors de realitzar 
activitats físiques, cada divendres, els menors 
realitzen activitats tant d’exterior com 
d’interior. S’intenta potenciar tant el treball 
en equip com l’individual, sense crear en cap 
moment cap tipus de competitivitat entre els 
participants.  

Cada trimestre, el Centre Obert canvia alguns 
dels tallers, per tal d’innovar en les seves 
intervencions i motivar als menors. Durant 
aquest any, tots els dilluns del primer 
trimestre es va realitzar el taller intercultural, 
amb l’aportació del Consell Comarcal del 
Montsià, amb els menors es van treballar les 
diferències culturals des d’una perspectiva 
d’igualtat. El segon trimestre es va dur a 
terme, conjuntament amb el Servei de 
Mediació del Consell Comarcal del Montsià, 
el taller d’habilitats socials amb la intenció 
de proporcionar als menors la capacitat de 
portar a terme conductes d’intercanvi 
favorables, que al mateix temps faciliten la 
seva futura adaptació a la societat existent. 
Durant l’últim trimestre del curs s’està 
portant a terme el taller d’afectivitat que 
brinda la possibilitat de treballar i 
desenvolupar aspectes de la personalitat que 
potenciaran l’apropament entre els membres 
del grup inculcant la idea d’igualtat.

També cal esmentar que en moments 
puntuals es porten a terme activitats 
especials com cantar nadales a la ràdio, fer 
panellets, menjar blanc o mones de pasqua, 
visita a la Fira de l’Oli Novell dels Cítrics i del 
Comerç, sortida al Saló de la Infància i 
l’Adolescència d’Amposta. 

Des de fa dos anys, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara ofereix un nou servei, l’Espai Juvenil, 
destinat a adolescents entre 12 i 16 anys del 
municipi, que estiguin cursant entre 6è 
d’Educació Primària i 4t d’Educació 
Secundària Obligatòria. Els joves assisteixen 
tots els dimecres i divendres de les 17.00h 
fins a  les 19.00h.  Aquest espai té com a base 
del seu funcionament els mateixos objectius 
generals del centre obert.

Durant el curs 2007-2008 a l’Espai Juvenil es 
realitzen diversos tallers: esports, amb la 
finalitat que els joves passin una estona 
divertida, a més d’obtenir beneficis per a la 
seva salut i crear un espai on desconnectar 
de les preocupacions; informàtica, per tal 
d’apropar als joves a les noves tecnologies i 
aprendre el funcionament d’aquestes; 
dinàmiques de grup, amb l’objectiu de que 
els membres del grup es conegui i puguin 
interactuar de forma positiva; prevenció de 
drogodependències, oferint als adolescents 
eines i recursos per a què alhora de prendre 
decisions ho facin amb seguretat, racionalitat 
i coneixement; educació sexual, tractant 
temàtiques entorn al sexe de forma senzilla i 
bàsica, adaptant en tot moment els continguts 
al nivell de maduresa dels participants. Es 
tracten temàtiques com imatge personal, 
expressió de sentiments, autoestima, 
conductes de risc i mètodes anticonceptius. 

Tots aquests tallers, es porten a terme de 
forma dinàmica i motivadora, amb la finalitat 
que els adolescents participin activament en 
les activitats i puguin integrar els 
coneixements de forma pràctica. 

Aquest any, el centre obert l’Oliveta, serà 
l’encarregat d’organitzar la Trobada de 
Centres Oberts de les Terres de l’Ebre. El dia 
20 de juny durant tot el dia s’organitzaran 
activitats en les que hi participaran els 
diferents centres oberts del Baix Ebre i el 
Montsià.

I arribant l’estiu el centre obert l’Oliveta 
també s’encarrega d’organitzar el Casal 
d’estiu Els Ballarics, destinat a tots els nens i 
nenes des de p3 fins a 6è de primària. Es 
realitzaran activitats molt diverses i s’oferirà 
la possibilitat d’apuntar-se setmanalment.

Centre Obert l’Oliveta i Espai Juvenil
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Infocentre

CURSOS A L’INFOCENTRE
Com tots els anys l’Infocentre organitza 
cursos d’informàtica, el calendari s’estén 
durant tot el 2008, i es van tocant diferents 
temàtiques, sempre, per suposat, 
relacionades amb les noves tecnologies i 
l’aprenentatge d’aquestes. Els cursos han 
tingut molt bona acollida i s’han completat 
totes les places disponibles.
Aquesta temporada l’hem encetada amb 
tres cursos diferents, el curs d’Iniciació a 
l’Ofimàtica, on els alumnes aprenen des 
de com engegar l’ordinador fins a com 
utilitzar les eines bàsiques d’ofimàtica. 
També hem començat el curs d’Imatge 
digital, on els participants aprenen a 
utilitzar de forma correcta les imatges 
digitals, poder fer retocs fotogràfics i 
muntatges fotogràfics i, per últim, però no 
menys interessant, realitzem el curs 
d’informàtica pràctica, aquest curs està 
dirigit a persones que volen aprendre les 
eines informàtiques més quotidianes, com 
enviar un correu electrònic, com 
descarregar una càmera de fotos, …
Els cursos es realitzen a l’aula que disposa 
l’Infocentre per a les classes, tots els 
programes utilitzats en els cursos són de 
programari lliure, d’aquesta manera tots 
els alumnes poden accedir als programes 
de manera totalment gratuïta i fer-ne ús.

MILLORES A L‘INFOCENTRE.
L’Infocentre ja presenta una nova cara. 
Després dels treballs de pintura realitzats 
pels membres de la brigada municipal, el 
Telecentre local ha millorat 
substancialment la seva imatge i el seu 
funcionament.
Les dos dependències actuals a l’Infocentre 
de Santa Bàrbara, l’aula de connectivitat i 
l’aula de formació, presenten una nova 
imatge. Els treballs de pintura i la neteja 
parcial portada a terme, han de suposar, 
per al punt central de les TIC a Santa 
Bàrbara, una major funcionalitat i un 
aspecte millorat. Aquestes millores però 
no seran les darreres, ja que es contemplen 
noves actuacions més concretes durant 
aquest any 2008.
La millora de l’Infocentre, de les dos sales, 

juntament amb l’Àrea de Promoció 
Econòmica, pretenen oferir als planers i 
planeres, i tots aquells que mostren interès 
per les noves tecnologies, una major oferta 
de serveis i una major comoditat per a tots 
els usuaris. 
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Llar d’Infants Les Beceroles

XOCOLATADA EXITOSA DE LA LLAR 
D’INFANTS “LES BECEROLES”

Dins de les activitats nadalenques 
organitzades per la llar d’infants “Les 
Beceroles”, val la pena remarcar la 
xocolatada celebrada el divendres dia 
4 de gener al centre cultural.
Fou una celebració impulsada des 
del centre, però organitzada i dirigida 
pels pares amb fills/es a la llar, i amb 
la col·laboració de les educadores dels 
diferents nivells.
La festa consistia, inicialment, en una 
xocolatada per als nens/es de la llar; 
però realment es va convertir en una 
tarda entranyable on pares, mares, 
iaios, nets, ... compartien un mateix 
acte lúdic i festiu.

Per arrodonir 
l’acte, hi havia dos 
noies voluntàries 
fent globoflèxia per 
als més menuts, i 
també van comptar 
amb la presència 
de l’herald reial, 
qui va recollir les 
cartes fetes pels 
nens/es a la llar 
durant la setmana.

CARNAVAL

El divendres 1 de 
febrer de 2008, la 
Llar d’Infants “Les 

Beceroles” va sortir, 
per la tarda, al carrer amb les seves 
disfresses per celebrar el CARNAVAL.
Com cada any, la llar d’infants van fer 
la rua pels carrers del poble per tal de 
lluir les disfresses. 
Els petitons anaven disfressats de 
pallassos, disfressa molt divertida i 
alegre, igual que les educadores del 
centre. 
Cal dir, que tots els nens de la llar, 
van participar en la confecció de la 
disfressa, pintant una flor situada a 
l’esquena. 
També durant la setmana de carnaval, 
cada dia, els nens i nenes havien 
de complir unes ordres del Rei 
Carnestoltes i qui no les complia havia 
de pagar penyora: 

Sa Majestat el REI CARNESTOLTES 
aquest edicte ha promulgat:

Alumnes de la Llar d’Infants, si la festa 
de carnaval voleu celebrar els preceptes 
que jo us ordeno cada dia haureu de 
complir des d’avui fins divendres al 
matí:

DILLUNS: per començar el carnaval 
amb alegria pinta’t el NAS cada dia.

DIMARTS: la BOCA i el NAS hem de 
pintar per un pallasso semblar.
DIMECRES: les GALTES et pintaràs 
i amb la BOCA i el NAS, molt lluït 
estaràs.

DIJOUS: el Dijous Gras d’excursió 
anirem (per la tarda), però amb els 
PANTALONS pujats i els MITJONS 
ensenyarem.

DIVENDRES: ens posarem una SABATA 
de cada parell ben diferent. 
I A LA TARDA LA FESTA DE 
CARNESTOLTES CELEBRAREM. 

REESTRUCTURACIÓ DEL PERSONAL

Des del dia 18 de febrer, la llar d’infants 
“Les Beceroles” disposa de nova 
directora: la Rosana Fort. Aquesta ha 
estat una reestructuració forçada per 
la marxa, per motius laborals, de la 
que fins al divendres va ser la directora 
de la nostra llar, la Núria Gaya.
El canvi en la direcció del centre ha 
estat relativament senzill, ja que la 
Rosana ja exercia com a educadora 
de la llar, des de l’obertura del centre, 
fent les funcions de tutora de l’aula 
de P0 i, a més també disposa de 
l’acreditació corresponent, expedida 
per la Universitat Pompeu Fabra, per 
poder exercir les funcions de directora 
del centre.
El mateix dilluns, es va fer una selecció 
d’urgència d’entre les candidates per 
cobrir la vacant provocada; intentant 
agilitar al màxim el procés per afectar 
el mínim possible el bon funcionament 
de la llar, així com als seus usuaris.
Cal dir que dimecres a la tarda ja 
es va incorporar la nova educadora 
contractada, i que en aquest és la 
Estela Marín, una jove del poble amb 
molta il·lusió i ganes de treballar en 
allò que li agrada.
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LA MARIA DE SANTA 
BÀRBARA LA PRIMERA 
XIQUETA NASCUDA A 
CATALUNYA EL 2008

La Maria va ser la primera criatura 
nascuda el 2008 a la demarcació de 
Tarragona. Ho va fer a dos quarts 
de dos de la matinada del dia 1 a 
l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 
La xiqueta, que té un germà i els seus 
pares són originaris de Santa Bàrbara 
(Manel i Tere), va pesar 3,2 quilos i va 
néixer en un part natural i molt ràpid. 
Però la xiqueta no va ser el primer 
nadó català de l’any. Se li va avançar 
el Daniel, que va néixer a l’hospital de 
Palamós (Baix Empordà) per cesària 
quan passaven tres minuts de les dotze 
de la nit. El xiquet és el segon fill del 
Jordi i la Tània, de Sant Feliu de Guíxols, 
i la família va rebre ahir la visita de la 
consellera de Salut, Marina Geli, la qual 
va destacar l’augment d’un 56 per cent 
de la natalitat a Catalunya en l’última 
dècada. L’any 1996 es van registrar 
55.000 parts i el 2007, 86.000.

AGRÍCOLA DEL CAMP I 
SECCIÓ DE CRÈDIT SANTA 
BÀRBARA SCCL
El resultat final del procés per entrar 
a formar part al nou Consell Rector de 
l’Agrícola del Camp i Secció de Crèdit 
Santa Bàrbara SCCL va ser el següent:

VOTS TOTALS 312, NULS 4
PRESIDENT:
JOSEP IBAÑEZ MICO .....................133
JOAQUIN J. ROE ARASA ................164

SECRETARI:
JOSEP LL. CARDONA GAVALDA ...280
VOCALS:
JOSE Mª MONLLAU TOMAS .........218
JOSE Mª BALAGUE MONLLAU .....169
JOSE LUIS GIMENO VEGUE ..........150
JORDI MARTI ARASA ....................240
JOSE Mª ROE CLUA .......................169
AGRO JAPI(PILI JULVE ZAERA) .....117

Atentament:
EL SECRETARI

SORTIDES A PEU PEL TERME 
MUNICIPAL DE SANTA 
BÀRBARA
Durant els passats mesos s’han 
realitzat diferents sortides a peu 
pel nostre terme, amb la finalitat 
de conèixer una mica més la nostra 
realitat més propera, al mateix temps 
que es gaudeix de l’entorn.

La primera sortida es va fer el passat 12 
de gener. El recorregut va ser; plaça Cid 
i Cid, camí de Potret, ctra Vella, barranc 
de Lledó, camí de Mitanplana, ctra de 
Mas, fita, camí del Pelós, costereta de 
León, finalitzant al punt de partida. 
La durada va ser d’unes quatre hores 
realitzant uns 14 quilòmetres. Amb les 
corresponents explicacions a llocs com 
el xalet de Don Santiago, la via Augusta, 
els Trulls d’en Daume, etc.

La segona sortida es va realitzar el 9 de 
febrer. Aquesta vegada el recorregut va 
ser d’uns 12 quilòmetres, sortint de la 
plaça Cid i Cid, es va continuar cap al 
Molí de Vallès (recentment remodelat), 
camí del Pelós, camí de les Coves i 
Estadi Municipal. També van realitzar 
explicacions a diversos indrets com a 
les quatre portes, al Molí de Vallès, etc.

I l’última es va fer el passat 8 de març. 
Sortint del lloc habitual (plaça Cid i Cid), 
continuant cap a l’Estadi Municipal, 
camí del Lligallo, camí de la Partició 
... fins arribar a la plaça de l’Estació. 
Aquesta vegada es van caminar uns 13 
quilòmetres.

La participació, a totes les sortides, va 
ser exitosa. Durant els recorreguts es 
van anar fent parades a llocs concrets, 
per escoltar les petites explicacions 
de la història i curiositats, a càrrec 
d’Alfredo Blanch Jovaní. També es 
va comptar amb la col·laboració de 
Fermin Lo Polit, a l’hora d’esmorzar, 
que va preparar xocolata calenta per a 
tots els participants.

Per al proper dia 19 d’abril està 
programada la quarta sortida, dins les 
Jornades Culturals de la localitat. El 
recorregut serà d’uns 15 quilòmetres, 
es començarà a les 9.15h des de la 
Plaça Cid i Cid, seguint per passeig de 
les Escoles, fàbrica de la Sansa, Palomo, 
depuradora, Camí de Royo... i finalitzarà 
a Flora Júlia. Després es realitzarà una 
rostida a la zona d’esbarjo de l’Estadi 
Municipal. 
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MIKEL ESTARLICH, UN 
PETIT PLANER EN EL MÓN 
DEL MOTOCICLISME
Mikel Estarlich Múria (nascut el 
1999 a Santa Bàrbara) és un pilot de 
motocicletes planer que actualment 
corre a la categoria aleví de minimotos 
del mundial de motociclisme amb la 
marca GRC i sota l’emparament del 
MEC Alcanar. 

Des de ben petit va mostrar una 
gran passió per les motos i als 5 anys 
comença a competir als campionats de 
velocitat de minimotos. Mikel ha passat 
al llarg de tots aquests anys per varis 
motos clubs, sota l’aixopluc del moto 
club Sant Jaume, es proclamà campió 
del torneig 2005-06 i les carreres 
urbanes realitzades a les festes majors 
de Sant Jaume 2006, 2007 i Roquetes 
2006. Entra a formar part de l’escuderia 
del moto club Constantí i amb ells se 
li obriren les portes del Campionat de 
Catalunya de minimotos, aconseguint 
un 9è lloc. També fou el representant 
de les Terres de l’Ebre al campionat de 
la Mancomunitat de la Taula del Sénia 
aconseguint el 3r lloc a la general i 1r a 
la categoria aleví.

Aquest 2008 participarà en la modalitat 
de minimotos (Campionats de Catalunya 
i Madrid) i amb mini GP (promovelocitat 
de Catalunya) i 2 carreres programades 
a Itàlia. Actualment, forma part del 
Moto Esport Club Alcanar (Terres de 
l’Ebre), i és membre de l’escuderia TJ 
Racing, gràcies al suport de diferents 
empreses (Lagrama i Marbesa) i 
comerços de Santa Bàrbara (Restaurant 
Com Tu, perruqueria Bruch i Patraf).

Mikel participa al Campionat de 
Catalunya de Minimotos que aquest 
2008 s’ha iniciat a la població de l’Escala 
(Girona). Les pocket són imitacions de 
motos grans, solen mesurar d’alt uns 
55 cm i de llarg uns 80 cm i d’ample uns 
40 cm, i agafen una velocitat variable 
depenent la marca: n’hi ha de xineses 
refrigerades per aire que agafen una 
velocitat de 60 km/h i les refrigerades 
per aigua van d’uns 80 a 100 km/h. 

Les minimotos van aparèixer a 
Catalunya als voltants de l’any 1992 
i es crearen els primers campionats 
al llarg de tota la geografia catalana 
i espanyola. En aquests campionats 
començaren a córrer des de ben petits 
pilots de primera línia com Dani 
Pedrosa o Jorge Lorenzo, actualment 
pilots destacats del Campionat del 
món de Motos GP. S’introduïren als 
inicis motos com la Pollini, Dreambike 
etc. però el rellançament definitiu 
de les pocket bikes fa pocs anys que 
s’ha popularitzat, sobretot arran de 
l’aparició de les motos xineses, deixant 
a part les minimotos americanes i 
europees que estaven destinades a un 
públic més exclusiu. Avui per avui es 
troben multituds de fòrums a la xarxa 

on trobar respostes sobre dubtes que 
es tinguin sobre les pocket bikes tan a 
nivell de campionats de Catalunya o 
del món com a nivell d’usuari.

EL PLANER ISRAEL REMESAL 
A LA SELECCIÓ CATALANA 
ABSOLUTA DE FUTBOL 
SALA
La Selecció Nacional Catalana 
masculina absoluta va jugar un amistós 
contra la selecció de França.

Per primera vegada, el combinat català 
visitava terres del nord de Catalunya, 
ja que el partit es jugava al pavelló 
poliesportiu de Llívia (Girona). Juan 
Antonio Fernàndez, seleccionador 
català, va tornar a convocar per a aquest 
partit a l’ampostí Òscar Hermano i el 
planer Israel Remesal, que ja van vestir 
la samarreta catalana en la darrera 
participació de la selecció catalana 
a la prèvia de l’Europeu, on Òscar 
Hermano es va convertir, amb sis gols, 
en el màxim golejador de la Selecció 
Catalana i Israel Remesal va destacar 
també per la seva bona actuació.

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

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

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

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

Esquerra Republicana 
de Catalunya ha fet una 
tasca d’oposició durant 

aquest trimestre intentant 
ser coherent amb allò 

que es va plasmar en un programa 
electoral i que va ser recolzat per 
una part important de la població.

Per això una de les nostres actuacions 
era prioritzar una línia política 
allunyada de les grans inversions i 
enfocada cap a accions petites però 
necessàries. En aquest sentit, varem 
demanar la instal·lació de guals per 
a què qualsevol ciutadà del nostre 
poble, pugue tenir garanties que, si 
té un magatzem  per poder guardar 
el seu cotxe dins de casa seua, no 
tingue l’inconvenient que es trobe un 
altre cotxe al davant de la seua porta 
i no pugue treure’l; l’equip de govern 
ens va escoltar i ens ha fet cas i per 
això ho agraïm públicament.

Ara bé no tot són “flors i violes”, una 
de les principals preocupacions que 
tenen molts de planers i planeres és 
la seguretat. Hi ha molts problemes 
al nostre poble, cremes de contenidors, 
problemes amb sorolls, carreres de 
cotxes pels carrers del poble, incendis 
a cotxes aparcats als carrers del poble, 
robatoris, tràfic de drogues i molts altres 
aspectes que tots coneixem, cal insistir 
en la urgent necessitat de crear  un 
sistema de vigilància 24 hores i 
365 dies. El grup d’ERC va demanar 
als pressupostos del 2008 que es 
fes un estudi sobre la possibilitat 
d’implantar aquest sistema de 
vigilància que ens permetria poder 
tenir més seguretat i garanties, i això 
només representava un 0’002% del 
pressupost d’aquest any. I a més, 
si mirem i comparem, la majoria 
de poblacions de les nostres terres 
que tenen un número semblant  
d’habitants, gairebé totes tenen un 
sistema de policia i de vigilància 
local (Camarles, L’Aldea, L’Ampolla, 
Sant Jaume d’Enveja, etc...) ,; evident 
és tracta de prioritat política. 
Esquerra aposta per les coses que 
realment vol la gent, altres busquen 
gran obres faraòniques i costoses 
per a poble. Des d’Esquerra sempre 
hem dit que una de les prioritats 
de la nostra gent és el poder estar 
tranquil  i poder gaudir realment 
d’un  poble per viure-hi en unes 
mínimes condicions de seguretat i 
bon veïnatge.

Per aquesta raó el grup municipal 
d’ERC, tot i que s’han realitzat 
propostes que des del nostre grup 
hem felicitat públicament,  la nostra 
posició que creiem coherent ha 
estat la d’abstenció a l’hora de votar  
l’acció més important de l’any, els 
pressupostos municipals del 2008.

Aquest primer 
trimestre ha 
estat marcat per 
l’aprovació del 

pressupost municipal per 
al 2008, que ascendeix a un 
total de 3.837.601,00€, i que 
es pot qualificar d’equilibrat, 
ja que s’hi tenen en compte 
el manteniment dels serveis 
existents o l’aplicació de 
polítiques socials, així com les 
inversions que es realitzaran 
al llarg de l’any, el camp de 
gespa artificial i la 2a fase de 
l’arranjament del passeig de la 
Generalitat.

També s’han fet passos 
endavant en les gestions per a 
la construcció d’una residència 
per a la gent gran: contactes amb 
diverses empreses, aprovació 
del canvi d’edificabilitat dels 
terrenys on s’ha d’ubicar el 
futur equipament, per tal de 
poder aconseguir construir 
un total de 5.000 m2 de sostre, 
i notificació de la Consellera 
d’Acció Social i Ciutadania 
exposant la voluntat d’invertir 
679.587,06 € en un centre de dia. 
Preveiem que al llarg del proper 
trimestre es publiquin les bases 
del concurs per a la construcció 
i gestió d’aquest important 
equipament.

El soterrament dels contenidors 
de recollida selectiva, la 
construcció de la deixalleria 
municipal, el sistema de guals, el 
servei de neteja viària, etc., tots 
ells serveis que han d’entrar en 
funcionament properament. 

Però no només són significatius 
els grans projectes. Són de 
cabdal importància les petites 
accions, entre les que destaquen 
la millora dels edificis municipals, 
com el Centre Cultural i 
l’Infocentre que s’han pintat en 
els últims mesos, la programació 
de l’àrea de noves tecnologies o 
de les activitats de la regidoria 
de joventut i del Grup Joventut, el 
nou servei de transport adaptat, la 
dinamització de la Biblioteca, que 
aquest any celebra el seu 50è 
aniversari, la convocatòria del 
XVII Concurs Literari Sant Jordi 
Vila de Santa Bàrbara, una nova 
edició del reconeixement al Mèrit 
Planer, entre moltes d’altres.

És la nostra tasca estar al servei 
de totes les planeres i planers, 
i és amb l’objectiu que Santa 
Bàrbara continuï avançant i que 
treballem en aquests i molts 
d’altres projectes.

Un trimestre més, ens 
tornem a adreçar a 
vosaltres, planeres 

i planers, des del 
Partit Popular de Santa 

Bàrbara a través de la revista 
del poble.  És en aquest temps 
de primavera quan la gent es 
sent, inexplicablement, més 
contenta i ufana; també és en 
aquest temps quan es celebren 
dues festes importants, entre 
d’altres, a la societat actual: el 
Dia del Pare i el Dia de la Mare. 
Aprofito el context d’aquestes 
celebracions per a dir que una 
de les grans il.lusions del nostre 
grup polític està basada en què 
aquestes mares i aquests pares 
que ens han cuidat i que han 
vetllat per nosaltres des que 
érem petits ara puguin passar 
els seus últims dies al seu poble, 
prop de la seva gent i en l’ambient 
planer que aprecien tant, sense 
que la seva edat o salut siguin 
una causa per a què tinguin que 
passar aquests moments fora del 
poble. No ens cansarem de lluitar 
fins que la residència d’avis sigui 
una realitat pels nostres iaios, 
repeteixo, en qualsevol condició 
de salut.
Per desgràcia per a molts, alguns 
d’aquests pares tan estimats 
als que rendim homenatge 
en aquestes dues dates 
assenyalades anteriorment ja no 
estan entre nosaltres, i des del 
punt de vista del Grup Popular 
també pensem que és una falta 
d’apreci el fet de no tenir el lloc 
on descansen en les condicions 
que es mereixen, perquè de la 
mateixa manera que nosaltres 
no ens trobàvem únicament el 
plat a taula un cop a l’any, no 
és digne d’ells que el seu lloc 
de repòs estigui en condicions 
també només un cop a l’any (pel 
dia de Tots Sants). Més bé creiem 
que durant tot l’any aquest 
indret del bon repòs hauria 
d’estar cuidat amorosament 
com cal. Amb aquestes paraules 
acabem el nostre testimoni 
periòdic en aquesta revista, però 
no sense abans desitjar un bon 
començament de primavera a 
tota la gent del poble i animar-
los a què aquests dies que 
acompanyen l’arribada de l’estiu 
els gaudeixin al costat de les seves 
persones estimades i importants, 
fent-les-hi sentir aquesta aura 
tan agradable que irradia el 
nostre cos de la mateixa forma 
que ho fan les flors dels tarongers, 
que floreixen com tota la natura, 
en aquests meravellosos dies. 
Salutacions afectuoses.

El passat 28 de febrer, es 
va portar a Ple Ordinari 
els pressupostos per a 
aquest any 2008. 

En principi, podria semblar que 
són els mateixos pressupostos de 
sempre, però si hi posem una mica 
d’atenció, ens fixem en diferents 
partides, tant d’ingressos com de 
despeses, que criden l’atenció.

En primer lloc, hem de fer constar 
la inversió que s’està fent al passeig 
de la Generalitat, amb una dotació 
econòmica per a serveis públics de 
més d’1 milió d’euros.

En aquest punt, des del PSC de 
Santa Bàrbara, volem reiterar que, 
un cop començades les obres, s’han 
de portar a terme i finalitzar amb les 
menors molèsties per a tots els veïns, 
fent que aquestes millorin totes les 
comunicacions per als ciutadans del 
nostre poble, encara que la manera 
en la qual s’han finançat dites obres, 
no creiem que, pels precedents 
anteriors, siguin correctes.

Però la diferència més anecdòtica en 
aquesta comparativa entre ingressos 
i despeses, la trobem en la gestió del 
cementiri municipal.

Pel que fa als ingressos, es calcula 
que entre venda de nínxols i 
impostos funeraris, es pot donar 
una recaptació anual d’uns 25.500 
€, mentre que en despeses per 
manteniment del mateix, hi ha 
calculats 9.000 €.

També destacar la contractació 
d’una empresa de neteja per a què 
passi pels carrers del nostre poble i 
els deixi com es mereixen estar: ben 
nets.

I seguint amb la neteja, aquest any 
es posaran en funcionament els 
contenidors soterrats, i s’estrenarà 
la deixalleria municipal, als terrenys 
del darrera del cementiri municipal.

Per finalitzar, dir que l’Ajuntament 
incorporarà a la seva plantilla un 
nou treballador que s’encarregarà 
de la vigilància i seguretat dels 
ciutadans i les seves propietats, 
demanda molt exigida per tots els 
veïns.

També recordar a tot el poble de 
Santa Bàrbara, que estem treballant 
dia a dia per a que el poble tiri 
endavant. Per això demanem a 
tots els veïns que no tinguin por 
d’adreçar-se a nosaltres per a 
resoldre dubtes o aportar idees per a 
què el nostre poble sigui capdavanter 
en serveis públics.
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Agenda

MES DIA ACTE LLOC

ab
ri

l

11
Publicació dels guanyadors  del XVII Concurs Literari 
Sant Jordi vila de Santa Bàrbara

Oficines Ajuntament, Biblioteca, La 
Plana Ràdio

11, 12 i 13 Cap de setmana de formació del Grup Joventut Rasquera

13 Sortida popular en bicicleta Camins del Terme

18

Inauguració exposició d’arts aplicades, curs 
2007-2008

Saló Plens Ajuntament

Inauguració de les XVII Jornades Culturals Centre Cultural

Inauguració de l’exposició itinerant del riu Sénia Centre Cultural

19

Quarta etapa volta al terme Sortida: Pl. Alcalde Cid i Cid

Presentació de vídeos elaborats pels alumnes de l’IES 
Les Planes

Centre Cultural

20 Comunions Església arxiprestal 

21 Inici jornades culturals escolars CEIP  Jaume Balmes

22 Jornades culturals escolars CEIP Jaume Balmes

23

CELEBRACIÓ DEL SANT JORDI

Venda de roses Pl. Alcalde Cid i Cid

Lliurament dels premis de l’XI concurs literari de l’IES 
les Planes

IES Les Planes

Jornades culturals escolars. CEIP Jaume Balmes

Lliurament Premis XVII Concurs Literari Rogeli 
Farnós

Centre Cultural

Presentació del llibre
“Juanito, lo del carrilet” de Joan Vidiella

Biblioteca José Escudé

24 Curs ”Catalunya - Espanya: una relació difícil” Biblioteca José Escudé

25
Presentació del llibre
“El vertigen del trapezista” de Jesús Maria Tibau 
Tarragó

Biblioteca José Escudé

26
Xerrada “Tipologia i usos de  les masades a les planes 
de Santa Bàrbara”

Centre Cultural

27

III volta al Montsià de vehicles antics i clàssics Carrers de la població

Comunions Església Arxiprestal

Diada social de Sant Jordi Llar de Jubilats

30

Contes infantils ”el drac del riu” Biblioteca José Escudé

Presentació del llibre “Plantes del Port” a càrrec 
d’Álvaro Arasa, Lluís de Torres i Ferran Royo

Biblioteca José Escudé

2n TRIMESTRE 2008
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Agenda

MES DIA ACTE LLOC

m
ai

g

1 Romeria amb carruatges i cavalleries Terme municipal

2

Animació infantil “Una altra història de Sant Jordi” Centre Cultural

Projecció del reportatge de vídeo “La Història dels gegants de Santa Bàrbara: 
Bàrbara i Gregori”

Centre Cultural

3

“Santa Bàrbara en imatges” (recull fotogràfic) Pl. Alcalde Cid i Cid

8a. Ruta historicoetnològica, commemorativa del 70è aniversari de la batalla 
de l’Ebre

Sortida del Centre Cultural

Concert de la Coral Santa Bàrbara i la Coral Aquae Església Arxiprestal

4 Ruta pel Priorat Sortida: Centre Cultural

8
Inauguració de l’exposició “Dones en la memòria; cronologia d’un esforç”

Local de l’Associació Dones 
Planeres

Lliurament del reconeixement al mèrit planer. Sopar de gala Hotel Venta de la Punta

9

FESTIVITAT DE SANT GREGORI

Tir i arrossegament de cavalleries. Plaça de bous

Missa cantada en honor a Sant Gregori, processó i benedicció del terme Església Arxiprestal

Festival de Play-back Centre Cultural

10

Itinerari “Atac i presa de Tortosa” Sortida: Centre Cultural

Tallers infantils Passeig de les Escoles

Lliurament dels premis del XVII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa 
Bàrbara.

Centre Cultural

Espectacle teatre-musical “La Taverna Can Cuscó” Centre Cultural

I Jornades de Teatre de Maig. 
Obra: “Nits de noces”

Centre Cultural

11

Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2008 a la manera tradicional. Domicilis de les pubilles

Botigues al carrer Carrer Major

Rondalla “Centro Aragonés“ Carrers del poble

Presentació de les pubilles i l’elecció de les pubilles majors 2008. Pl. alcalde Cid i Cid

Balls populars i celebració amb panoli i mistela Pl. alcalde Cid i Cid

16 Xerrada: la biblioteca del segle XXI Biblioteca José Escudé

17

Campionat de Catalunya de Twirling Pavelló Municipal

I Torneig Vila de Santa Bàrbara de futbol 7 Poliesportiu Municipal

Concert jove ”Mamajuana y las arepas latinas” Plaça Alcalde Cid i cid

18 Campionat de Catalunya de Twirling. Pavelló Municipal

23 Marató de contes Biblioteca José Escudé

24

Jornada jove on-line del Grup Joventut Edifici de Serveis Socials

I Jornades de Teatre de Maig. 
Obra “No era aquest”.

Centre Cultural

25 III marxa de Sant Gregori en BTT Serra de Godall

31
I Jornades de Teatre de Maig. 
Obra “Arsènic i puntes de coixí”.

Centre Cultural

2n TRIMESTRE 2008
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Agenda

MES DIA ACTE LLOC

ju
n

y

3 Reunió casal d’estiu Els Ballarics Centre Obert l’Oliveta

7
I Jornades de Teatre de Maig. 
Obra “El papà de Romeu i Julieta”.

Centre Cultural

9-12 Inscripcions casal d’estiu Els Ballarics Centre Obert l’Oliveta

16 Inici de les jornades esportives Santa Bàrbara

20 Trobada de centres oberts de les Terres de l’Ebre Poliesportiu Municipal

21 Obertura Piscines municipals Piscines municipals

21-22 Precolònies Edifici de Serveis Socials

23

Foguera popular de Sant Joan Plaça de bous

Revetlla de Sant Joan. Sopar i ball
Exteriors Centre Cultural- 

Llar Jubilats

23 Inici del casal d’estiu Els Ballarics: Edifici de Serveis Socials

28-29 Senderisme organitzat pel Grup Joventut Els Ports

29 Sortida en BTT per a majors de 13 anys

ju
li

ol 6 Canvi de pubilles Poliesportiu Municipal

11-20 Festes Majors Santa Bàrbara

2n TRIMESTRE 2008





Guals ofiCials a 
santa bÀrbara

Més inforMaCió a lEs ofiCinEs 
dE l’aJuntaMEnt


