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Editorial

Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis Socials, Salut i Joventut
Amb l’arribada de la primavera,
que de ben segur tots estàvem
esperant, arriba també un nou
número del magazín municipal.
Si a l’anterior edició s’anunciava,
entre d’altres, una de les obres
més importants que es realitzaran
aquest any al municipi, en aquesta
edició ja us en podem fer una
extensa explicació. El nou camp
de gespa artificial, juntament als
canvis que es produiran en un
futur molt proper al nostre Estadi
Municipal, ja comença a prendre
forma.
Però, durant els propers mesos,
també veurem fer realitat dues
accions igual o més importants
que l’anterior, ja que, en base a la
convocatòria del pla espanyol per a
l’estímul de l’economia i l’ocupació,
properament, s’iniciaran les obres
dels nous vestidors a l’estadi
municipal i la segona fase de
reforma de l’enllumenat públic,
que, finalment, ha estat adjudicada
a la unió de dues empreses
planeres. Això implicarà, per una
banda, que l’obra serà realitzada
per persones que coneixen el poble
i les seves necessitats i, per una
altra banda, que la inversió anirà
a parar a empreses del municipi
que, alhora, contractaran persones
del poble per a dur-les a terme. És a
dir, amb aquesta obra, es compleix
amb escreix l’objectiu de potenciar
l’economia planera i oferir nous
llocs de treball.
I, amb la primavera, arriba també
una cita important per a tots els
planers i les planeres, les Jornades
Culturals, que a través de les
diferents entitats i associacions
del municipi, impliquen, d’una
manera o altra, a la gran majoria de
la població. Com sempre es podrà

gaudir d’una extensa i variada
programació d’actes culturals i
lúdics, alguns tradicionals i altres de
nous. Una de les novetats d’aquest
any serà la celebració de la festa:
Sant Gregori a Santa Bàrbara en
què, a través del programa Tallers
per a la Festa Terres de l’Ebre on
estan implicats el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació,
el Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana,
el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, el Fons
Social Europeu, Caixa Tarragona,
l’Institut Ramon Muntaner i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
es pretén recuperar i potenciar
aquesta celebració, introduint
noves activitats i reactivantne altres com la petició de les
pubilles, la representació teatral
que farà el Grup Teatral Planer,
la ballada de jotes a càrrec d’un
grup de persones del municipi que
l’estan assajant, l’ornamentació
dels carros que exposaran la Penya
Amics del Cavalls i dels estands de
la Unió de comerciants.
Les Jornades Culturals, com moltes
altres activitats que es realitzen
a Santa Bàrbara, són un exemple
clar de la participació i vitalitat de
les nostres entitats i associacions,
que, any rere any, ens ofereixen
activitats de tot tipus per donar-se
a conèixer i exposar la feina feta al
llarg de l’any. Cal destacar, com a
exemple d’implicació, la inclusió
de l’Escola de Música de la Unió
Musical Jaume Balmes, al programa
Tu Ajudes 2009. Són iniciatives com
aquesta, de recerca de recursos per
a poder dur a terme nous projectes,
les que fan de les entitats planeres
un exemple de superació i ganes
de treballar pel poble i pels seus
habitants.
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L’antic pont del tren salvat per l’Ajuntament

L

es negociacions portades a terme
entre l’alcalde de Santa Bàrbara,
Jordi Boronat i el Director
Territorial de Carreteres, Lluís Lacruz
han donat els seus fruits i l’antic pont
del tren es conservarà.
El pont forma part de la identitat
col·lectiva planera i junt a l’estació i les
andanes són el testimoni vivent d’un
passat de la vila on el tren era un dels
mitjans de transport més utilitzats.
El pont del tren estava afectat pel
projecte de circumval·lació de la
carretera d’Ulldecona a Tortosa, en la
variant de Santa Bàrbara i s’ha arribat
a
l’acord
entre
totes
dues
administracions
de
traslladar
i
reconstruir al pont al bell mig de la
rotonda que regularà el tràfic provinent
d’Amposta-Ulldecona i Tortosa.
L’Alcalde de Santa Bàrbara es mostra
plenament satisfet per aquest acord a
què
han
arribat
totes
dues

administracions alhora que agraeix al
servei territorial de carreteres la seva

voluntat de col·laborar a mantenir la
identitat planera.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara adquireix
definitivament la masada de Martí

L

’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat i el promotor immobiliari
ampostí Sebastià–Ortega han
signat definitivament l’escriptura que
atorga la propietat de la Masada de
Martí al poble de Santa Bàrbara.
Després de les últimes negociacions
que quedaven pendents i a través
d’una permuta, l’Ajuntament adquireix
definitivament la masada d’un alt
contingut històric per a la vila.
La seva inscripció consta en el registre
de la propietat d’Amposta, número 1,
al tomo 3836, llibre 143, foli 60, finca
registral 10862.
Cal recordar que en aquesta masada es
reuniren els 14 magnífics per decidir
tirar endavant la independència de
Santa Bàrbara del poble veí de La
Galera.
Això ho narra D. Rogelio Farnós en el
seu llibre Santa Bàrbara. Pobles de
Catalunya “...arribà un moment en què
pareixia que tot se n’anava avall, en no
trobar-se el punt que els posés d’acord.
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Però sempre hi ha un moderat, que
solucionà la qüestió. Qui està conforme
amb l’escrit?. Tots. Qui està disposat a
contribuir amb les despeses?. Tots. Qui
té l’inconvenient en firmar l’escrit?.
Bastants. Qui està disposat a signar

l’escrit?. És van aixecar 14 mans...
l’escrit anava drigit a Ferran VII i es
demanava senzilla i solsament, amb
tot el respecte, la segregació del Barri
de l’Ajuntament de La Galera”.
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L’Ajuntament reconverteix les escales
del carrer príncep

L

a regidoria d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
executa la reconversió de les
escales del carrer amb l’objectiu de
donar fluïdesa al trànsit del carrer
Major i establir un punt de connexió
més entre la zona de la barceloneta i la
resta de poble.
L’execució, que va a càrrec de l’empresa
d’obra
pública
Contregisa,
està
pressupostada per un total de 16.023,85
€ i ha consistit en la reconversió a
rampa circulable per vehicles d’un sol
sentit de baixada i una zona on es
mantenen les escales per al trànsit de
vianants.

Nou enllumenat al parc municipal

L

a Regidoria d’Urbanisme ha planificat un nou sistema
d’enllumenat públic al Parc Municipal de Santa Bàrbara
que permetrà guanyar amb lluminositat.
Aquest projecte s’emmarca dintre el projecte de substitució de
les lluminàries actuals de vapor de mercuri per les de vapor de
sodi, molt més respectuoses amb el medi i que permetran així
mateix un estalvi energètic important a la població.

S’adjudica el projecte de l’enllumenat públic 2a fase

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
adjudica el projecte de reforma
de l’enllumenat públic 2a fase
que renovarà totes les luminàries
corresponents a la zona est del casc
urbà del municipi, també totes les
luminàries de la zona del pavelló i el
Passeig de les Escoles, a més
l’adjudicació de l’enllumenat.
L’adjudicació de l’enllumenat a la Unió
Temporal
d’Empreses
(UTE)
instal·lacions
Sebastià
i
Royo
instal·lacions de Santa Bàrbara, preveu
a més tota una sèrie de millores com el
nou enllumenat al Parc Municipal, el
nou enllumenat entre el pavelló i les
instal·lacions poliesportives, el nou
enllumenat del pavelló o els nous

sistemes de climatització a la Llar
d’Infants i el Centre Musical.
Amb aquesta execució es donaran per
finalitzats els treballs de reforma de tot
l’enllumenat del casc urbà del
municipi. Cal recordar que aquest
passat 2008 es va executar la primera
fase que va suposar la reforma de tot
l’enllumenat de la zona centre de
Santa Bàrbara.
El projecte, seguint les bases establertes
a la primera fase, constarà bàsicament
del canvi de luminàries actualment de
vapor de mercuri per les de vapor de
sodi, molt menys agressiu amb el medi
ambient i amb el conseqüent estalvi
energètic i econòmic per a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara. Així mateix, aquesta

última intervenció en l’enllumenat
públic suposarà també la substitució
d’un important nombre de luminàries
amb
protecció
anticontaminació
lumínica i de vapor de sodi corregit de
70, 100 i 150 W.
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Unes escales dignes per als planers
El punt d’unió tradicional entre els
planers de la Barceloneta i els de l’altra
part, les escaletes del barranquet, han
guanyat en dignitat gràcies a l’acció
planificada i perfectament executada
de
la
brigada
municipal
de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i les
empreses locals Óscar Marco i Germans
Pla.
L’execució ha consistit en la rectificació
de l’alçada de les escales, la creació de
pendents més suavitzats i un acabat
amb panot antilliscant i el posterior
envernissat, així com la instal·lació de
final de noves baranes. El pressupost
total de l’execució material de l’obra
ha estat de 16.000 euros.
Jordi Boronat, responsable d’Urbanisme
local valora molt positivament aquesta
acció que permet dignificar espais
importants per al dia a dia de tots els
planers, alhora que felicita públicament
a la brigada municipal per l’excel·lent
treball realitzat en aquesta obra.

Agricultura i Medi Ambient

El temporal de vent a Santa Bàrbara

L

es conseqüències del temporal
que va afectar Catalunya els
darrers dies de gener i que va fer
activar per primera vegada el Pla de
Protecció Civil de Catalunya (Procicat)
per forts vents, també es va fer sentir a
Santa Bàrbara.
El Govern de la Generalitat va afirmar
que el fort temporal va tenir
característiques
d’excepcionalitat,
alhora que lamentava les víctimes
mortals a conseqüència del mal temps.
El Servei Metereològic de Catalunya va

informar que el vent bufaria de
component nord i oest i seria més
reforçat a les zones més elevades.
L’àrea metropolitana de Barcelona, així
com algunes comarques, entre les
quals es trobaven el Baix Ebre i el
Montsià, les ratxes de vent van arribar
a superar els 150 km/h.
A Santa Bàrbara els efectes del vent
causaren desperfectes en habitatges,
en arbres al llarg de tot el terme
municipal i instal·lacions de mobiliari
urbà.

Dades de cultius i nombre de planers

D

es dels seus inicis, Santa
Bàrbara ha tingut relació amb
el món agrícola i no cal oblidar
que el seu naixement fou creat per
gent de pobles veïns que vingueren a
“deshermar” les terres per poder viure
dels cultius que hi plantarien, la gran
majoria de l’olivera, garrofer o vinya.
El terme municipal té una superfície
total de 2752,718 Ha (12552,394 jornals
de la zona) dels quals 62,231 (283,773
jornals) és zona urbana i 2690,487 Ha
(12268,621 jornals) són de sòl no urbà.
Per cultius, avui dia, l’olivera ha sigut
desbancada hi no és el cultiu majoritari
del terme municipal, ja que hi ha 1222
Ha de cítrics (5572,320 jornals) dels
quals 1083 Ha (4938,480 jornals) són de
mandariners i 139 Ha (633,840 jornals)
són de tarongers. L’olivera en aquest és

el segon cultiu del terme amb 1039 Ha
(4737,840 jornals), la resta de superfície
429,487 Ha (1958,461 jornals) són de
camins, barrancs, granges, etc.
És ben cert que és un dels termes
municipals més petits de la comarca
del Montsià però en canvi els agricultors
locals treballen terres a altres termes
de la zona.
Una dada que demostra que el poble
de Santa Bàrbara té relació amb el món
agrari és que hi ha a l’entorn 1.161
persones que tenen relació directa, o
sigui que un 30% , bé sigui a títol
principal en el seu dia a dia o bé sigui a
nivell de cap de setmana.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
manifestava amb orgull que Santa
Bàrbara, directament o indirectament,
és un poble agrícola i així ho demostren

les dades publicades. A més, comentava
que històricament sempre s’ha dit que
els millors cítrics i els de més qualitat
de les Terres de l’Ebre es troben a Santa
Bàrbara. La població disposa de dos
cooperatives agrícoles d’oli, que si se
sumen les produccions que obtenen
dels seus socis, és el poble que més oli
d’oliva produeix de les nostres
contrades.

Neteja dels barrancs i camins del terme municipal

E

ls dies compresos entre el 22 de
desembre i el 2 de gener, es va
realitzar una neteja del terme
municipal, on es van treure 15 carretes
de deixalles. Un cop netejat tot el terme
municipal, s’han
detectat
nous
abocaments descontrolats. Des de
l’Ajuntament s’ha pogut gestionar que
la brigada de neteja de la Mancomunitat
(4 persones, 4 mesos i mig,
subvencionats pel SOC) ho tornés a
netejar, en aquest cas han vingut 2
dies, el 24 i 25 de març. Durant aquest
dies, han netejat els punts on estaven
els abocaments descontrolats amb un
total de 9 camions.
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XVIII concurs literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara

A

quest any 2009, se celebra el
XVIII concurs literari Sant Jordi
vila de Santa Bàrbara. A primers
d’anys es va convocar el concurs amb
els següents premis:
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.
PREMI D’ASSAIG, dotat amb 450 €, a un
estudi d’un mínim de 30 pàgines sobre
un tema relacionat amb qualsevol

aspecte del poble de Santa Bàrbara
(tradicions, història, biografies de
personatges famosos o populars,
costums, oficis, llegendes i contalles,
cuina, cançoners, festes, pagesia,
danses, vestuari, dialecte, flora,
fauna...) i un accèssit de caràcter local
de 90 €, donats ambdós per
l’AJUNTAMENT.
El termini d’admissió dels originals va
acabar el divendres 6 de març, a les 13
hores. L’atorgament dels premis es farà
el dissabte, 18 d’abril a les 19 hores, al
Centre cultural de Santa Bàrbara.
També es va convocar el XVIII
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, el dia 23 d’abril,
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.

L’Ajuntament comença a treballar en el nou centre
d’interpretació de la vida a la plana

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara,
un cop signada l’escriptura de
propietat de la masada de Martí,
comença a treballar en el projecte del
futur Centre d’Interpretació.
En
una
acció
conjunta
entre
l’Ajuntament i el Museu del Montsià,
qui s’encarregarà del disseny de les
exposicions, així com de l’estudi
etnogràfic que sustentarà el rerafons
del centre, l’Ajuntament posa fil a
l’agulla al projecte anomenat Centre
d’Interpretació de la vida planera, que
ha de contindré, a més d’un retrat de
com es vivia antigament a les nostres
contrades, així com un monogràfic
sobre la importància de l’oli al nostre
municipi o la ubicació definitiva de la
Col·lecció d’Història Natural d’Antoni
Valls amb una petita agrobotiga on
puguem oferir als visitants els
productes exclusius de la nostra terra.
El projecte arquitectònic que ha estat
encomanat a l’arquitecta local Mireia
Cid pretén integrar els elements
característics de l’antiga construcció
amb elements arquitectònics actuals
que resolguin la finalitat de l’edifici.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
8

Boronat i el regidor de Cultura, Alfred
Blanch reconeixen que aquest projecte
que ara s’engega des de l’Ajuntament
serà vital per a la futura dinamització

turística del municipi, alhora que es
conserva un edifici important per la
identitat planera.

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Subvencions a les entitats planeres

E

n data 9 de febrer de 2009, es van
publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona les bases
específiques reguladores per a la
concessió de subvencions a entitats
culturals, educatives i esportives i
similars que l’Ajuntament de Santa
Bàrbara atorga per a la realització de
programes i activitats de promoció i
difusió de l’esport, la cultura i les festes
populars i tradicionals.
Es van poder acollir a aquestes bases,
totes les entitats culturals, educatives i
esportives de la població de Santa
Bàrbara.
Les sol·licituds es prioritzen en funció
dels criteris de valoració següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i

durada.
- Que el programa o projecte sigui
desenvolupat
per
personal
qualificat.
- L’interès social, cultural o esportiu
del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a la
promoció
i
desenvolupament
cultural i esportiu en anys anteriors
per l’Entitat sol·licitant.
- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol
edat, en especial en les categories de
promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat
sol·licitant.
També es valora positivament la
participació de l’entitat en els actes

organitzats per l’Ajuntament durant
l’any anterior. L’acceptació d’aquesta
subvenció també pressuposa, que
l’entitat estigui representada en
aquells actes que, organitzats per
aquest Ajuntament, se’ls convoqui
oportunament.
El termini màxim per a presentar la
documentació justificativa de les
despeses d’acord amb la concessió de
la subvenció i ajut va acabar el passat
30 de març. El regidor de cultura i
esports,
Alfred
Blanch,
valora
satisfactòriament les subvencions
presentades i el treball desenvolupat
per les entitats planeres durant l’any.

Un nou parc infantil a l’estadi municipal

L

a demanda d’ajut a la Diputació de Tarragona dintre del
programa de creació de parcs infantils i la planificació
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de creació d’un nou
parc infantil, permetrà a l’Ajuntament crear una nova zona
infantil entre la nova pista de pàdel i la tanca perifèrica que
circumda les instal·lacions esportives municipals. Amb
aquesta acció es podran retirar els antics jocs infantils,
actualment fora de les normatives que regulen la instal·lació
de parcs infantils.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara i Alfred Blanch,
regidor d’Esports compten amb aquesta subvenció de la
Diputació per donar la configuració definitiva a les
instal·lacions esportives municipals, que sofriran aquest any
2009 un canvi espectacular.

Nou sistema de climatització a la
Llar d’Infants i Centre Musical

E

mmarcat
en
les
millores
derivades de l’adjudicació del
projecte d’enllumenat 2a Fase a
Santa Bàrbara, l’Ajuntament ha
planificat la instal·lació d’un nou
sistema de climatització a la Llar
d’Infants municipal “Les Beceroles” i
també al Centre Musical municipal

Germans Arasa “Los flarets”.
Amb aquesta acció s’augmenta la
qualitat de vida en dos centres
d’important convivència al nostre
municipi, que s’uneixen a la ja
instal·lada climatització de la Llar de
Jubilats.
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Jornades culturals 2009

D

es de fa 18 anys, amb la
proximitat de la diada de Sant
Jordi, Santa Bàrbara celebra les
seves jornades culturals. Tot un seguit
d’actes que donen un aire cultural i un
estil d’identitat a la població planera.
Aquest
any,
les
jornades
són
inaugurades, el 17 d’abril, per Vicent
Pellicer i Ollés, renombrat escriptor de
les Terres de l’Ebre i entuasta de la
difusió del territori. Així mateix, a la
programació s’inclouen actes com
poden ser: premis literaris, xerrades,
col·loquis, presentacions de llibres,
rutes
etnològiques
i
culturals,
audicions, cant coral, romeria, venda
de roses i llibres, projeccions, activitats
infantils, exposicions... Tot un seguit
d’actes que durant un mes fan
despertar la cultura planera.
El punt culminant d’aquestes jornades,
enguany, el trobarem el cap de setmana
del 9 i 10 de maig, amb la celebració de
la festivitat del patró, Sant Gregori (dia

9) i amb la petició tradicional de
pubilles el diumenge dia 10, amb tot un
seguit d’actes per rememorar les
tradicions i costums dels nostres
avantpassats.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, i la
regidora de Festes, Judit Lleixà, esperen
que la gent planera gaudeixi al 100%
d’aquesta festa cultural i en quedi ben

satisfeta, així com també volen agrair
la col·laboració incondicional que
sempre troben en les entitats de la
localitat, ja que, reconeixen que, per
poder muntar programes culturals
com el de Santa Bàrbara, cal la
col·laboració
de
molta
gent
i
entitats.

Capacitat per a 8 persones
Servei especialitzat per a minusvàlids
Servei d’acompanyament a hospitals
Centres de dia (residències d’avis)
Centres docents (diabètics, alzheimer, salut mental, etc.)
15% dte. (ensenyant Tarja Institut Català de la Salut)

Preus
m
econòolt
mics

977 704 422
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L’AMPA de l’IES les Planes, amb la col·laboració de
l’infocentre, va organitzar una xerrada informativa

L

’AMPA de l’IES Les Planes de Santa
Bàrbara, amb la col·laboració de
l’Infocentre, va organitzar un
taller pràctic sobre els nous sistemes de
comunicació
entre
els
joves
i
adolescents per als pares i mares
d’aquests. Aquest taller va una durada
de tres sessions d’una hora i es va dur a
terme a l’Infocentre de la nostra
població.
Internet,
el
telèfon
mòbil,
les
consoles, els reproductors d’MP3, etc.
constitueixen ara mateix “l’ecosistema
natural” dels adolescents i els joves. Ells
perceben tots aquests aparells amb la
mateixa naturalitat amb la qual la gent
gran percebem la ràdio o la televisió.
No se sorprenen davant la tecnologia,
simplement, amb tota naturalitat, la
utilitzen per estar en contacte, per fer
nous amics, per buscar informació,

baixar-se i escoltar música i, en general,
per desenvolupar la seva pròpia cultura.
Molts pares i mares es veuen desbordats
per la manca de coneixements i
informació de les eines que els seus fills
utilitzen per comunicar-se,
és per això, que l’AMPA de
l’IES Les Planes va decidir
organitzar una activitat
formativa per als pares i
mares dels alumnes.
L’activitat va comptar amb
la participació de 15 mares i
pares que tenien la inquietud
de conèixer i apropar-se als
mitjans que els seus fills
utilitzen diàriament.
Els nostres fills són “nadius
digitals”,
juguen
amb
les noves tecnologies, es
comuniquen amb les noves

tecnologies, aprenen amb les noves
tecnologies i treballaran amb les noves
tecnologies, per tant, cal educar-los
perquè facin un bon ús de les TIC.

Renovació del conveni de promoció econòmica del
Montsià interior

L

’any 2004, els Ajuntaments de
Santa Bàrbara, la Galera, Godall i
Masdenverge van signar un acord
de col·laboració per a la contractació
d’un
agent
d’ocupació
i
desenvolupament local, que portés a
terme
actuacions
de
caràcter
socioeconòmic a tota la zona interior
del Montsià. Aquest projecte, engegat
conjuntament
entre
els
quatre
Ajuntaments i el Departament de
Treball, va concloure el passat mes de
desembre de 2008.
Per continuar amb aquesta plaça, es va
realitzar un nou pla d’acció local entre
els quatre Ajuntaments seguint amb la
tasca de promoció econòmica a tota la
zona. Aquest nou pla d’acció local (20092012), té la voluntat de continuar amb
la base anterior, però modificant una
sèrie d’eixos dels quals es començarà
a treballar a partir d’aquest any. Així,
per aquest nou pla es treballarà en
quatre grans eixos: potenciar el sector
empresarial i donar suport als projectes

emprenedors, creació d’un programa
de turisme específic a tota la zona,
dinamització comercial i, conjuntament
amb el telecentre local, millora de
l’oferta formativa i realització de
diferents jornades, tallers o xerrades.
El pla d’acció local 2009- 2012 es basa en
els fonaments que s’incloïen en el Pla

director ADELIM, presentat l’any 2007
dins de la celebració de la I Jornada de
desenvolupament rural, potenciant uns
eixos específics que aportin una major
dinamització del territori, tant de Santa
Bàrbara com de la resta de municipis
implicats.
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Punt d’assessorament i orientació
per emprenedors (INICIA)

E

l mes de setembre de 2008,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va
posar en funcionament, en
conveni amb la xarxa de creació
d’empreses
Inicia,
el
punt
d’assessorament i orientació per
emprenedors,
un
servei
dedicat
exclusivament
a
nous
projectes
empresarials tant de Santa Bàrbara
com de la zona interior del Montsià i
altres emprenedors de la resta de la
comarca.
El servei, únic a la comarca juntament
amb el Consell Comarcal del Montsià,
dóna diferents serveis a emprenedors
amb idees i projectes per muntar noves
empreses. Aquests serveis s’orienten
principalment a la recerca d’ajuts i
finançament, a la realització del pla
d’empresa i a posar a disposició tots

els serveis que la xarxa de creació
d’empreses Inicia té a l’abast per nous
projectes empresarials.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara ofereix a aquests emprenedors
altres serveis. El més important
serà, de cara a aquest any 2009, la
consolidació d’un petit punt de suport
per emprenedors en clau de viver
d’empreses, així com cursos formatius
i suport TIC per part del telecentre
local i altres aspectes que puguin donar
garanties d’èxit per qualsevol empresa
que estigui en ment.
Per més informació, es pot adreçar al
punt els dimecres, dijous i divendres de
9 a 14 h i de 16 a 19 h, trucar al telèfon
977 717 732 de l’Infocentre o enviar un
mail a adelim@altanet.org.

Vols estar al dia de les
notícies del teu municipi?

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

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

Conveni de pràctiques amb l’IES Montsià d’Amposta

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara i
l’Institut
d’Ensenyament
Secundari Montsià d’Amposta
han signat un conveni de pràctiques per
oferir als seus alumnes la possibilitat de
realitzar els seus alumnes les seves
pràctiques.
El divendres 13 de març, a l’Infocentre,
va iniciar les seves pràctiques
Patrícia Mesegué, procedent del curs
ocupacional d’administració de bases
de dades que es realitza a aquest

centre. Aquest curs es basa en l’ús
de diferents programes informàtics
de gestió de bases de dades, com el
Dreamweaver, Excel o Access, i també el
llenguatge html per crear pàgines web o
instal·lacions de xarxes.
El treball que desenvoluparà Patrícia
Mesegué
a
l’Infocentre
ocuparà
principalment la gestió de dades
comercials, el club de feina o, més
recentment, la gestió de dades per al
projecte de georeferenciació que s’està

portant a terme des de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia i que, Santa
Bàrbara, hi forma també part.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara,
d’anys enrere, col·labora amb diferents
projectes educatius per tal de donar
oportunitats a estudiants que vulguin
realitzar les seves pràctiques externes
i, així, poder adquirir coneixements
pràctics i experiència per un major
nombre d’oportunitats en el futur.

Reformes al Centre Cultural

E

l passat mes de març es van
iniciar, als baixos del Centre
Cultural, les reformes d’adequació
per situar el viver d’empreses locals i,
en extensió, un futur hotel d’entitats.
Aquest espai està destinat en un
principi
a
aquells
emprenedors
empresarials que necessitin d’un espai
per poder realitzar tasques paral·leles a
la seva feina, com lloguer de telèfon,
fax, equips informàtics... També es
pretén que els emprenedors i
emprenedores, disposin d’assessora-

ment tècnic, tant a nivell ocupacional
com en matèria de noves tecnologies.
L’espai, del qual s’han iniciat les
obres, té un caràcter multifuncional, i
s’espera que també pugui ser utilitzat
per entitats i associacions locals per
activitats paral·leles, com reunions,
xerrades o, simplement, disposar d’un
espai comú.
El regidor de Noves Tecnologies i
Dinamització Econòmica, Jordi Llorens,
es mostra molt satisfet de poder
disposar, en un futur proper, d’un

espai comú per als planers i planeres
que, d’alguna manera, en tinguin
necessitat.

Creació del bloc del Montsià interior

I

nternet és, actualment, una eina
indispensable per a la difusió de
qualsevol treball que es pugui
realitzar, tant en administració pública
com, també, per l’empresa privada i,
evidentment, una eina bàsica per tota
la ciutadania.
En els darrers anys, la nostra web
(www.santabarbara.cat) ha tingut un
important impacte en la difusió de
totes les activitats que l’Ajuntament de
Santa Bàrbara està portant a terme, a
banda de ser una eina de gran utilitat
per tots els planers i planeres.
Poder tenir i utilitzar el màxim nombre de
recursos on-line, és un fet indispensable
a l’actualitat. I, en aquest sentit, naix
el nou bloc MONTSIÀ INTERIOR, un
espai web on hi tenen cabuda tots els
aspectes relacionats amb el treball

que es realitza a la zona interior de la
comarca del Montsià (Santa Bàrbara, la
Galera, Godall i Masdenverge), una eina
de difusió d’activitats que s’hi realitzen
així com d’altres actuacions d’interès
d’altres punts del territori.
A grans trets, la informació que es
difondrà des del bloc serà:
Ajuts i subvencions de diferents àmbits.
Activitats de diferent caràcter que es
realitzin als municipis que integren
aquest àmbit territorial.
Difusió de les activitats relacionades
amb la promoció econòmica i el
desenvolupament
local:
jornades,
seminaris,
reunions
informatives,
tallers, etc.
Difusió turística i del patrimoni dels
quatre municipis.
Difusió de totes les activitats de caràcter

sociocultural que es realitzin.
Per poder ser més eficients, és
important la col·laboració de tots i totes
per difondre-ho, ja que és una eina
col·lectiva de la qual Santa Bàrbara
i la resta de municipis, hi sortirem
beneficiats. L’adreça del bloc és:
http://montsiainterior.blogspot.com
Per a més informació o per
suggeriments, us podeu adreçar a:
montsia.interior@gmail.com
adelim@altanet.org
13
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Santa Bàrbara aprova el pressupost 2009 per unanimitat

E

l Ple de la Corporació, en la sessió
extraordinària realitzada el dia 22
de gener de 2009, va aprovar per
unanimitat el pressupost de l’exercici
2009. L’aprovació del pressupost ha
permès començar l’execució del
projecte de remodelació de les
instal·lacions del poliesportiu: camp de
futbol i pista de futbol sala de gespa
artificial, renovació del paviment i de
les tanques metàl·liques a les dues
pistes de tennis i construcció d’una
nova pista de paddle pressupostat en
551.613,77€. També ha començat la
construcció dels nous vestidors i

1
2
3
4
5
7

l’ampliació del pavelló municipal.
La inversió més gran serà l’execució de la
segona fase del passeig de la Generalitat
(1.191.131,00€) però n’hi ha d’altres
que també milloraran molt diversos
aspectes del nostre poble: arranjament
de les escales del barranquet, ampliació
de la xarxa de gas i d’aigua, etc.
A l’apartat dels ingressos, s’ha de
destacar que l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, a diferència d’altres que els
han apujat per compensar el descens
de la recaptació provocada per la crisi
econòmica, va decidir congelar els
impostos i taxes municipals del 2009.

Això fa que s’hagin d’aplicar mesures
d’austeritat i contenció de la despesa.
A la taula podeu veure el resum per
capítols del pressupost d’ingressos i
despeses.
El regidor d’Hisenda, Jordi Llorens,
agraeix el debat constructiu que es va
establir entre tots els grups polítics
a la discussió prèvia a l’aprovació
del pressupost, la valoració positiva
de la documentació aportada i el
procediment d’elaboració manifestada
al Ple, i finalment, la unanimitat de tots
els grups a l’aprovació del pressupost.

EXERCICI COMPTABLE 2009
PRESSUPOST D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdit inicial
Descripció
Prev. inicial
Descripció
1 Personal
793.381,31
Impostos directes
867.480,00
2 Bens corrents i serveis
1.129.802,67
Impostos indirectes
75.000,00
20.800,00
3 Despeses financeres
Taxes i altres ingressos
1.017.820,00
4 Transferències corrents
157.120,25
Transferències corrents
988.559,12
OPERACIONS CORRENTS 2.101.104,23
Ingressos patrimonials
16.400,00
6 Inversions reals
1.868.180,89
OPERACIONS CORRENTS
2.565.259,12
7 Transferències de capital
57.157,06
Transferències de capital 1.121.457,06
9 Passius financers
60.274,00
OPERACIONS DE CAPITAL 1.121.457,06
OPERACIONS DE CAPITAL 1.389.962,00
TOTAL
4.086.716,18
TOTAL
4.086.716,18

INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU

Tel. 625 657 700
C/ Àfrica , 94
43570- SANTA BÀRBARA

Joventut, Serveis Socials i Salut

Santa Bàrbara posa en marxa un
curs de nivell superior de català

A

principis del mes de gener es va
posar en marxa un curs de
català de nivell superior (Nivell
D), mitjançant
un
conveni
de
col·laboració amb el Consorci per a la
Normalització
Lingüística
de
la
Generalitat de Catalunya.
Es tracta d’un curs oficial que ofereix
aquest Consorci, i que només s’ha
organitzat a dos municipis de la

comarca del Montsià; un a Amposta i
ara el de Santa Bàrbara.
La iniciativa de l’organització d’aquest
curs sorgeix arran de la petició de vàries
persones del municipi, que tenien
interès en poder realitzar-lo. Finalment
un total de vint-i-una persones de
Santa Bàrbara i de poblacions veïnes
com Masdenverge, Santa Carles de la
Ràpita o Tortosa, van iniciar el curs.

A més a més del cost de la coordinació
que estableix el conveni amb el
Consorci, l’Ajuntament va assumir
l’adquisició dels llibres necessaris per a
la realització del mateix.
El curs de 90 hores, es va dur a terme
als vespres, en un horari adaptat per a
aquelles persones que treballen, i alguns
dissabtes al matí, i que es va realitzar a
la Biblioteca José Escudé. El curs es va
clausurar el dia 4 d’abril, amb l’examen
que va decidir si els i les alumnes
obtenien o no el títol oficial del Consorci
per a la Normalització Lingüística de
la Generalitat de Catalunya de nivell
superior de català.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, es mostrava satisfeta de
poder ampliar la cartera de cursos de
formació per a adults que des de fa
anys es venen oferint a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara. També anima a la gent
a fer arribar a l’Ajuntament les seves
demandes en relació a aquest tipus
d’accions, per poder oferir propostes
adaptades a les demandes realitzades.

Activitats infantils
Després d’haver-se reunit tots els
membres del Grup Joventut i haver
planificat la programació de l’any
2009, el primer cap de setmana de
febrer ja van començar amb les
activitats. Continuant amb la dinàmica
i mantenint la mateixa estructura
organitzativa de l’any passat.
El subgrup anomenat Infància i família,
que és el que va adreçat als més petits,
va encetar la programació el dissabte
7 de febrer, de les 11 h fins les 12.30 h
aproximadament, a l’edifici de Serveis
Socials.
Pensant en la proximitat de la festa
de Carnestoltes, els infants van tenir
l’oportunitat de realitzar màscares
diverses que ja estaven impreses. Els
nens i nenes havien de pintar, decorar
i retallar les diferents màscares.
Posteriorment, i amb l’ajuda de les

monitores, van fer els forats per posarhi la goma i d’aquesta manera se la
podien posar. Les dos responsables de

l’activitat, Encarna Chillón i Lambda
Tomàs, van ser les encarregades de
dinamitzar l’activitat.
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El Grup Joventut completa
la programació 2009

E

l dissabte 31 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 2009.
Arran de la nova reestructuració en
subgrups que el passat any 2008 va
posar en marxa el Grup Joventut, i
un cop valorat el seu funcionament,
el desenvolupament de les diverses

activitats dutes a terme al municipi, així
com la forta implicació i responsabilitat
dels monitors i monitores del Grup, es
va creure convenient continuar amb la
mateixa metodologia de treball que fins
al moment.
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 quals

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.

Curs de cuidadores i cuidadors no professionals

L

a Regidoria de Serveis Socials,
dintre el Pla Local de Polítiques
d’Igualtat
d’Oportunitat
de
Gènere 2008-2011 i fent referència a
l’eix de qualitat de vida, va dur a terme
un programa de suport adreçat a les
cuidadores i cuidadors no professionals
de persones en situació de dependència.
De vegades, cuidar una persona
gran dependent pot resultar una
experiència satisfactòria i enriquidora,
però també pot tractar-se d’una tasca
cansada, difícil i plena de sentiments
contradictoris quan la situació s’allarga
en el temps. Conèixer i compartir
amb altres familiars i cuidadors/es
tots aquests sentiments i sensacions,
ajudarà a reduir la preocupació que
aquesta situació pot tenir sobre la
salut i la vida personal i laboral del
cuidador/a.
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Les actuacions tenien com a objectiu
fonamental la proporció d’habilitats
i suport a la persona cuidador/a per
millorar la seva qualitat de vida i de la
persona depenent.
Les diferents temàtiques que es
van
impartir
van ser diverses; àrea social,
alimentació, higiene, cura i prevenció
d’úlceres, recursos, mobilitat i
mobilitzacions, i
prevenir el mal
d’esquena. Cada
temàtica va estar
impartida
per
professionals de
l’àmbit, fent de
les sessions una

dinàmica d’aprenentatge pràctica i útil
per a la tasca diària.
Aquestes jornades formatives es van
dur a terme a Santa Bàrbara, del 10 de
febrer i fins el 19 de març.

Joventut, Serveis Socials i Salut

Edició de l’aguaita 2009
Com cada any en aquesta època, les
regidories de Joventut i Serveis Socials
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
editen el programa d’activitats infantils
i juvenils, l’Aguaita.
L’Aguaita 2009 pretén oferir una visió
global de les activitats que les dos
regidories, juntament als membres del
Grup Joventut, programen per al llarg
de l’any per als infants i joves planers
i planeres. En ella es recullen totes
les activitats programades amb una
explicació de l’activitat en sí, els seus
objectius, qui en són els destinataris,
les places ofertades, les dates previstes
de realització i els seus horaris, així
com el preu de les mateixes i el lloc de
realització.
L’objectiu d’aquesta edició és que a
principis d’any les famílies i els joves
puguin fer una programació de les

activitats a les quals volen assistir i
participar.
Aquest any s’ofereixen un total de
catorze activitats distribuïdes al llarg
de l’any i que van dirigides a tota la
població infantil i juvenil del municipi,
a continuació es detallen:
- Centre Obert l’Oliveta i Espai Juvenil
(de gener a desembre)
- Tallers diversos per a infants (febrer i
novembre)
- Volta al terme (març)
- Calçotada (abril)
- Cap de setmana de formació (abril)
- Colònies infantils (juny)
- Casal d’estiu els Ballarics (juny, juliol
i setembre)
- Cursa enigmàtica (juliol)
- Tronomòbils (juliol)
- Colònies d’estiu (juliol)
- Bicicletada (octubre)

- Curs de formació bàsica (octubre)
- Parc infantil i juvenil de Nadal
(desembre)
- Cohesió de grup (abril, juny, setembre
i novembre)
A través de l’edició de l’Aguaita, cada
família i particularment els joves
podran fer-se
la seva pròpia
programació
de
les
activitats. Al
llarg de l’any,
s’anirà fent la
difusió per a
cadascuna de
les activitats.
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Contacontes organitzat pel Grup Joventut

E

l dia 27 de febrer, el Grup Joventut va organitzar una
sessió de contacontes destinada a xiquets i xiquetes
entre 0 i 8 anys. Va tenir lloc a les 18.30 h a la Biblioteca
Municipal José Escudé, amb un gran èxit de participants.
L’activitat va comptar amb la participació d’una quarantena
de xiquets i xiquetes aproximadament, que van poder
escoltar la història que s’amagava darrera del conte La vaca
que pon ous.
L’encarregada de contar el conte i de dinamitzar la sessió va
ser Henar Aubeso.
En finalitzar-lo, els xiquets i xiquetes assistents, van pintar
un dibuix relacionat amb els protagonistes del conte i, tots
aquells que van voler, també van poder construir-se un punt
de llibre.
Amb aquesta activitat es donen per finalitzades les activitats
infantils programades per al mes de febrer realitzades pel
Grup Joventut.
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Dijous llarder i carnaval al centre obert l’oliveta

E

l dijous 19 de febrer, els xiquets i
xiquetes del Centre Obert l’Oliveta
i l’Espai Juvenil van celebrar el
tradicional berenar de DIJOUS LLARDER
que dóna pas al començament de les
festes de Carnestoltes. El divendres 20
de febrer de 2009 es van vestir de festa
per tal de celebrar el CARNAVAL. Com
tots els anys, el Centre Obert pretén
potenciar i mantenir la celebració de
festes tradicionals.
Els xiquets i xiquetes del Centre Obert
l’Oliveta i de l’Espai Juvenil, el dijous
van deixar de banda una tarda de rutina
i van sortir d’excursió a la Masada de
Roca, per celebrar el Dijous Llarder. Van
berenar allò que és típic d’aquest dia,
entrepà amb truita, salsitxa o botifarra.
Després del típic berenar, van realitzar
dinàmiques per l’aire lliure, on van
poder gaudir de la natura i córrer per
camins. Finalment van tornar cap al
Centre Municipal de Serveis Socials.
El divendres 20, els xiquets i xiquetes
del Centre Obert l’Oliveta i de l’Espai
Juvenil gaudien de disfresses acolorides

i modernes, com la d’hawaians, xinesos
i grecs, que deixava entreveure la
multiculturalitat. Les educadores del
centre, per suposat, també van unir-se
a la festa amb les seves disfresses.
Després de sortir al carrer, van visitar
els avis del Centre de Suport Diürn, per
cantar-los una cançó de Carnaval i ells

els van rebre amb alegria vestits amb
una disfressa molt original de hippies.
En acabar la festa es van dirigir al
Centre Municipal de Serveis Socials, on
els esperava la xaranga per amenitzar
la festa i tots van poder cantar i ballar,
per finalment realitzar diferents
dinàmiques.

La donació de sang a Santa Bàrbara

E

l Banc de Sang i Teixits es presenta
davant la societat com l’únic banc
de sang de Catalunya, fruit de la
unificació definitiva de tots els banc de
sang del territori per fer front a
l’increment de requeriments tècnics i
de seguretat i ser més eficaços i eficients.
A dia d’avui, és el centre de major volum
de tota Espanya.
En referència a l’hemodonació, o
donació de sang, el Banc de Sang i
Teixits administra a tots els hospitals
i clíniques de Catalunya els productes
sanguinis que els fan falta per atendre
les seves necessitats assistencials,
donant assistència els més de 14.500
llits dels hospitals i clíniques de
Catalunya.
El Banc de Sang i Teixits compta amb
13 centres de donació propis en els
hospitals de referència de les principals
ciutats catalanes i amb 15 unitats mòbils
que realitzen unes 80 campanyes a la

setmana en la majoria de municipis,
empreses i entitats socials d’arreu de
Catalunya.
Amb la nova campanya de comunicació,
que pren com a eslògan la frase “amb
una vegada no n’hi pro. Vine a donar
sang”, es pretén arribar a una ràtio
de donació del 42 per mil, que és la
ràtio desitjable d’autoabastiment de
Catalunya. La situació actual és que de
cada mil habitants 40,53 donen sang.
Per tant, és important incrementar el
nombre de donacions.
Quant a les dades de donació, la mitjana
de donacions a Catalunya és del 40,53
per mil, a la província de Tarragona el
36,91 per mil, a les Terres de l’Ebre el
45,83 per mil, al Montsià el 33,49 per mil
i a Santa Bàrbara representa una mitja
del 40,86 per mil.
En relació a les dades de l’any 2007, hi
ha hagut un augment considerable de
donacions, sent-ne en números absoluts

18 (al 2007 144 donacions i al 2008
162), cosa que representa un augment
del 7,96% (al 2007 representava una
mitjana del 37,84 per mil, passant a ser
40,86 per mil al 2008).
La regidoria de Salut, tot adherintse a l’eslògan de la campanya del
Banc de Sang i Teixits, recorda que és
important que els hospitals i clíniques
de Catalunya comptin amb la reserva
de sang necessària per atendre les
seves necessitats assistencials i anima
els planers i planers a participar a les
campanyes de donació que es fan al
municipi tres cops a l’any.
A més a més, també informa que el
Banc de Teixits és l’encarregat d’altres
donacions com la de plasma, la de
medul·la o la de codó umbilical.
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Volta al terme

E

l 14 i 15 de març, el Grup Joventut
va organitzar una de les activitats
que any rere any es realitza, la
tradicional volta al terme. La sortida
anava destinada per a xiquets i xiquetes
entre 9 i 13 anys.
L’objectiu principal de la sortida és
que els participants coneguin el nostre
terme, al mateix temps que gaudeixin
de la natura i aprenen a respectar-la.
De l’activitat hi van gaudir un total
de 12 infants, entre 9 i 11 anys, i 12
monitors/es. La durada de la sortida fou
de dissabte al matí fins a diumenge al
migdia, període durant el qual es van
realitzar activitats molt diverses amb la
finalitat de passar-ho bé, seguint la ruta
que ens marquen les fites i camins del
nostre terme municipal.
En arribar a la zona d’acampada es
van preparar les tendes per a passar la
nit, i, per a sopar, es va fer una rostida;
a continuació es van realitzar jocs
nocturns, i abans d’anar a dormir es
van explicar diferents relats que hi ha

del nostre terme.
Va ser aproximadament a els 4.30 hores
de la matinada del diumenge, que els
monitors i monitores van sentir gent
corrent pels voltants de la casa i les
tendes, al mateix moment que van
sentir petar alguns coets. Minuts més
tard es va veure que hi havia foc a una
de les tendes de campanya.
Amb molta rapidesa i coordinació, els
responsables de l’activitat van treure
els nens de la tenda accidentada i van
apagar el foc. Seguidament la resta
de participants van ser traslladats a
la caseta de camp de la finca, on van
acabar de passar la nit. Cap dels menors
presentava cap tipus de cremada ni
ferida.
Moments després es traslladaven a
la finca membres del cos de Mossos
d’Esquadra per tal d’examinar la zona
afectada. Segons la hipòtesi del cos de
seguretat, segurament es va tractar
d’una bretolada, ja que pareix que algú
va voler tirar petards, però aquests varen

anar a parar a la zona d’acampada.
A l’endemà l’activitat va continuar amb
total normalitat; després d’esmorzar es
va continuar amb la ruta marcada fins
arribar al municipi.
Montse
Rodríguez,
regidora
de
Joventut, es mostra complaguda per
la realització de l’activitat per part del
Grup Joventut, tot i l’entrebanc que es
va produir a la nit. Alhora manifesta
que està molt satisfeta de l’actuació
dels monitors i monitores, que de
manera molt ràpida van reaccionar
davant del fet, fent possible que el
foc fos apagat sense causar cap lesió
als menors i sense haver de lamentar
tampoc danys materials importants.
També opina sobre l’actuació del cos
de Mossos d’Esquadra, que ràpidament
van respondre a la demanda realitzada
i estan duent a terme una investigació
per esbrinar com i qui va poder produir
el foc, mantenint informat l’Ajuntament
en tot moment.

Festes, Fires i Turisme

A l’hivern Sant Antoni

L

es festes de Sant Antoni Abat són un conjunt de
celebracions festives que tenen lloc al voltant del dia 17
de gener, onomàstica d’aquest sant barbut, anomenat
Sant Antoni del porquet o dels rucs, perquè ha estat durant
segles el tradicional protector de tots els animals útils per a
les feines del camp. La invocació a Sant Antoni està
encaminada a obtenir la fertilitat dels animals i dels aliments,
i la purificació, i és hereva de bona part d’antigues advocacions
precristianes amb idèntics propòsits. La devoció popular al
sant es remunta al segle XII i ha generat, durant tots aquests
anys un bon nombre de manifestacions festives. Com a patró
del gremi dels traginers o dels Tonis, el sant beneeix les
cavalleries i presideix les cavalcades dels Tres Tombs, també
anomenades Passades o Beneïdes. A les Illes Balears i al País
Valencià, així com al Matarranya, la festa també compta amb
la presència de grans focs, fogueres o barraques, d’un tipus
especial de dimonis, les botargues, i d’un bon nombre de
balls, cançons i tradicions gastronòmiques pròpies.
A Santa Bàrbara la festa de Sant Antoni és organitzada per
l’Associació d’Amics dels Cavalls i l’Ajuntament i als

Èxit del carnestoltes 2009

S

anta Bàrbara va celebrar a finals del mes de febrer una
edició dels carnestoltes més multitudinaris que es
recorden a la població. Amb una assistència
d’aproximadament 600 persones, els carrers de Santa Bàrbara
es van omplir de música, llum i color i el Centre Cultural, lloc
on finalitzà la rua, es va quedar petit davant l’assistència de
tants planers i planeres lluint disfresses de tot tipus.
El Carnestoltes prové d’èpoques molt antigues, èpoques en
què la natura es mostrava més hostil. L’home durant l’hivern
observava que tot semblava mort: les fulles dels arbres
queien, bufaven freds vents, la pluja es tornava neu, la nit era
molt llarga i el sol escalfava poc. És per això que l’home ha de
fer quelcom per fer passar l’hivern ràpidament i és d’aquí
d’on surten les festes i les celebracions.
El Carnestoltes és el personatge que representa aquestes
festes, neix a Catalunya al segle XVII. En el temps
prequaresmal, els nostres pagesos construïen amb uns
pantalons i una camisa vella farcits de palla i amb un tarot al
cap i un nas llarg. El penjaven al paller i allí restava fins el
dimecres de cendra, que el cremaven com a símbol de la fi
d’aquest període.
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tradicionals àpats de germanor entre diferents associacions
de la comarca, s’uneixen els balls típics planers a càrrec dels
alumnes de 2n d’ESO de l’IES Les Planes.

La regidora de Festes, Judit Lleixà se sentia plenament
satisfeta per l’èxit del carnestoltes 2009 i felicitava a tots els
planers i les planeres pel bon ambient que va regnar durant
la diada festiva organitzada per l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.

Festes, Fires i Turisme

Inici dels treballs de col·locació de les plaques
identificatives de la ruta de l’oli i l’olivera

A

mitjans de març, es van iniciar
els treballs per col·locar les
plaques
identificatives
als
membres col·laboradors de la Ruta de
l’oli i l’olivera per la comarca del
Montsià. Aquestes plaques són el
símbol identificatiu principal dels
locals de restauració i cooperatives
col·laboradors, els quals tenen un paper
fonamental en el funcionament de la
ruta.
Aquestes plaques, les quals també ja

s’han col·locat als altres municipis
implicats, la Galera, Godall, Ulldecona i
la Sénia, tenen com a objectiu ser un
reclam per les persones que vulguin
participar a la ruta, visitant les
instal·lacions de molins i cooperatives
o gaudint del menú de la Ruta, un
menú on el denominador comú seran
l’oli d’oliva de la nostra terra i els
productes típics de la zona.
Així mateix, ja s’han iniciat els treballs
per col·locar els panells informatius,

que serviran per donar la informació
prèvia de tot el relacionat amb aquesta
ruta.

Les festes dels pobles de la mancomunitat

D

esprés de la publicació sobre les Fires
als pobles de la Mancomunitat, realitzat
pel Taller de Empleo, ara amb la
col·laboració de les Oficines de Turisme i els
tècnics dels Ajuntaments que pertanyen al
territori del Sénia, la Mancomunitat ha elaborat

una publicació en la qual estan detallades,
poble a poble, totes les diverses i variades
Festes que es fan al conjunt del territori. En
aquesta publicació apareix Santa Bàrbara amb
un detall de les principals festes i esdeveniments
que es produeixen a la població.

Festes, Fires i Turisme

Festa: Sant Gregori a Santa Bàrbara

E

l dia 10 de maig se celebra la festa
Sant Gregari a Santa Bàrbara.
Aquesta
pretén
ser
una
revitalització de l’acte de proclamació
de les pubilles que es ve fent des de
l’any 1997 a la manera tradicional. A
través del programa Tallers per a la
Festa Terres de l’Ebre en què hi estan
implicats el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, el Centre de
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana, el Departament
de Treball de la Generalitat de
Catalunya, el Fons Social Europeu,
Caixa Tarragona, l’Institut Ramon
Muntaner i l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, s’estan realitzant diferents
tallers per tal que la festa sigui més
lluïda en tots els sentits. Els tallers que
s’han dut a terme han estat el de
dolçaina que consistia en aprendre a
tocar un repertori que serà el que es
mostrarà a la festivitat i que anava
destinat a aquelles persones que, tenint
nocions de dolçaina, volguessin
aprendre el repertori que es proposava,
el taller de balls típics que consistia en

aprendre tres danses tradicionals del
nostre municipi (Cap de ball, puntxonet
i jota) i que els alumnes inscrits seran
qui les ballaran el dia de la festa, i el
taller d’ornamentació per tal que el dia
de la festivitat l’ornamentació també
formi part de la festa. A banda dels
professors dels tallers Sílvia Balagué,
Montse Fabra, Pau Puig i Toni Lara,
també han col·laborat en la preparació
de la festa la Penya Amics del Cavalls, el

Grup Teatral Planer, l’Associació Dones
Planers, els Artistes Planers, la Unió de
Comerciants, la Colla de Dolçainers
Toquem Tots! i els alumnes de 2n d’ESO
de l’IES les Planes.
El programa d’actes d’aquesta festivitat,
que pretén ser un referent de la festa de
Sant Gregori a les Terres de l’Ebre, es
pot consultar a la contraportada
d’aquest magazín.

XVIII Jornades Culturals

Santa Bàrbara 2009
ABRIL
Divendres, 17

Col·labora:
Bàrbara

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES
CULTURALS

16 h
Entrega del XVI Premi Literari
Rogeli Farnós.
Lloc: Centre Cultural
Organitza: CEIP Jaume Balmes
Col·laboren: CAM i Ajuntament de
Santa Bàrbara.

19.30 h
Inauguració de les XVIII
Jornades Culturals.
Lloc: Centre Cultural
Dissabte, 18
19 h Lliurament dels premis del XVIII
Concurs Literari Sant Jordi Vila de
Santa Bàrbara, amb la col·laboració de
Caixa Tarragona.
A continuació, l’escriptor inexistent,
espectable multimèdia que, a més
de música i veu cantada en directe,
combina recitació i projecció de
fotografies i textos. Cantautora:
Montse Castellà.
Lloc: Centre Cultural
Dilluns, 20
18 h Presentacions
literàries a la
Plana Ràdio (100.6 FM).
Temàtica: Aventures històriques.
Lloc: La Plana Ràdio
Dimarts, 21
18 h Presentacions
literàries a la
Plana Ràdio (100.6 FM).
Temàtica: Dones Escriptores.
Lloc: La Plana Ràdio
Del 21 al 23 d’abril, se celebren les
Jornades Culturals del CEIP Jaume
Balmes.
Dijous, 23
CELEBRACIÓ DEL SANT JORDI
10 h Venda de roses.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
Organitza: Mans Unides
12 h Lliurament dels premis de l’XII
concurs literari Sant Jordi de l’IES les
Planes.
Lloc: Sala Polivalent de l’IES les Planes
Organitza: IES les Planes
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18 h Presentacions
literàries a la
Plana Ràdio (100.6 FM).
Temàtica: Contes Breus.
Lloc: La Plana Ràdio
Divendres, 24
19.30 h Exposició:
Maria
Teresa
Vernet i Real, compromís de gènere i
de modernitat. L’exposició es podrà
visitar del 24 d’abril al 15 de maig, de
les 17 a les 20 hores.
Lloc: Biblioteca José Escudé

explicacions, transcorrerà per l’antiga
fàbrica de la sansa (amb elements
de l’anterior Hostal dels Frares),
molí de giny restaurat de la masada
de Gironet, depuradora municipal
d’aigües residuals, bassa de Gaya,
masada de Llopis, raval de Llasat, raval
de Royo i mas de Sant Pau (terme de
Masdenverge).
Lloc: 10,15 h
Trobada a l’esplanada
del centre cultural per a iniciar
el recorregut, que es farà amb els
vehicles dels participants (automòbil,
moto, bicicleta, etc.).
Organitza: Centre d’Estudis Planers
14 h Diada social de Sant Jordi. Dinar
de germanor i ball amb el Trio Ibèria.
Lloc: Llar de jubilats. Només socis.
Organitza: Associació de Jubilats i
Pensionistes

19.30 h Xerrada - col·loqui: El món
Facebook. Obert a tothom!
Lloc: Centre cultural

Dimecres, 29
18 h Xerrada - col·loqui:
humans en crisis?
Lloc: La Plana Ràdio

Dissabte, 25
16 h Tallers
infantils:
treballs
manuals, pintura, figures, modelatge
de fang, etc.
Lloc: Passeig de les Escoles
Organitza: APA del CEIP Jaume Balmes

20 h Xerrada: “La família: un context
de socialització divers i privilegiat per
educar els nostres fills i filles” a càrrec
de Mariana Salvi.
Lloc: CEIP Jaume Balmes
Organitza: APA CEIP Jaume Balmes

18 h Concert de Coral a càrrec del Cor
Infantil Discantus.
En acabar la missa, concert de la Coral
Joventuts Unides de la Sénia, la Coral
Dolça Catalunya de Riudoms i la Coral
Santa Bàrbara.
Lloc: Església Arxiprestal
Organitza: Coral Santa Bàrbara

Dijous, 30
16 h Festa de la primavera de la Llar
d’Infants les Beceroles.
Lloc: Centre Cultural

22 h II Jornades de Teatre de Maig. El
grup de teatre de la Lira de Roquetes
representarà l’obra “Spot”, de Carles
Alberola i Roberto Garcia.
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Grup Teatral Planer
Diumenge, 26
10.15 h 9a Ruta Historicoetnològica.
La ruta, amb les corresponents visites i

Valors

21 h Presentació del vídeo: “Un grapat
de joves” elaborat pels membres del
Grup Joventut.
Lloc: Centre Cultural
MAIG
Divendres, 1
10 h Romeria a peu, amb carruatges
i cavalleries. Recorregut pel terme
municipal.
Dinar de germanor.
Organitza: Penya Amics dels Cavalls i
Grup de Caminants
Col·labora: Grup de caminants

Lloc de concentració:
Municipal

Magatzem

20 h Projecció del reportatge de vídeo
“25 anys de carrosses a Santa Bàrbara
1984-2008 (I)”. Muntatge de Guillermo
Gaya Andrés.
Lloc: Centre Cultural
Dissabte, 2
20 h Projecció del reportatge de vídeo
“25 anys de carrosses a Santa Bàrbara
1984-2008 (II)””. Muntatge de Guillermo
Gaya Andrés.
Lloc: Centre Cultural
Divendres, 8
19 h Inauguració
de
l’exposició
Arquipintura de l’artista Jaume Vidal i
Arasa.
L’exposició es podrà visitar fins el
diumenge 10, de les 11 a les 13 h i de
les 18 a les 20 h.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara
20 h Presentació visual de “Santa
Bàrbara en imatges. Fins la dècada
de
1970”, amb
un
important
desplegament d’imatges sobre la vida
del nostre poble.
Lloc: Centre Cultural
Organitzen: Centre d’Estudis Planers i
Ajuntament de Santa Bàrbara
Dissabte, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI
10 h Tir i arrossegament de cavalleries,
de caràcter local.
Lloc: Al costat de la plaça de bous
Organitza: Penya Amics dels Cavalls
11.15 h En motiu del 30è aniversari de
l’APA del CEIP Jaume Balmes, al segon
toc de la Missa Major es durà a terme el
bateig i benedicció de dos caps grossos.
11.30 h Missa cantada per la Coral
Santa Bàrbara en honor a Sant Gregori,
patró del poble. Amb la participació de
les pubilles del 2008, que assistiran
a la celebració amb vestit de gala.
Posteriorment, processó i benedicció
del terme. La Banda de Música Unió
Musical Jaume Balmes acompanyarà
la processó.
13 h Vermut a la Plaça Cid i Cid.
18.30 h Festival de Play-back Mans
Unides. Amb la col·laboració de nens,

joves i entitats culturals del poble.
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Mans Unides
Diumenge, 10
FESTA: SANT GREGORI A SANTA
BÀRBARA
Durant tot el dia, la Unió de
Comerciants instal·larà les seues
botigues al carrer i la Penya Amics
del Cavalls exposarà el seus carros
enflocats.
16.30 h Concentració a la plaça Cid
i Cid, des d’on s’anirà a recollir les
pubilles per les cases.
18.30 h
Concentració
al
parc
municipal de tots els grups que
intervenen a la festa.
18.45 h Desfilada des del parc fins a la
plaça Cid i Cid.
19 h Escenificació a càrrec del Grup
Teatral Planer, a la plaça Cid i Cid.
19.30 h Proclamació de les pubilles
segons la manera tradicional.
20 h Anunci de l’estand comercial
guanyador.
20.10 h Ballada de jotes i fi de festa.
Dimarts, 12
17.30 h Taller d’informàtica musical.
Lloc: Centre Musical “Els Flarets”
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
Dimecres, 13
17.30 h Taller de dansa
Lloc: Centre Musical “Els Flarets”
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
20.30 h Conferència: Els beneficis de
l’activitat musical.
Lloc: Centre Musical “Els Flarets”
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
Dijous, 14
17.30 h Taller de pintura
Lloc: Centre Musical “Els Flarets”
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
20.30 h Conferència:
Hàbits
alimentaris per un bon rendiment
escolar.
Lloc: Centre Musical “Els Flarets”
Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
Divendres, 15
20.30 h Presentació del llibre “Plantes
del Port II” i conferència: Darwing i el
món de les plantes, a càrrec de Ferran
Royo.

Lloc: Biblioteca José Escudé
Dissabte, 16
17 h Xerrada “Prevenció: La millor
estratègia per curar el càncer” a càrrec
de la metgessa Ma Jesús Pla Farnós.
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Associació Dones Planeres
Diumenge, 17
8.30 h Ruta de les 3C: Visita al Castell
de Miravet, la Catedral del Vi de Pinell
de Brai i les Coves Meravelles de
Benifallet.
Les persones que hi vulguin anar
s’han d’apuntar a les oficines de
l’Ajuntament, a partir del dia 4 de
maig a les 10 hores.
Places limitades.
Preu: 10 € (Inclou les entrades als
diferents llocs i el viatge)
Lloc de sortida: Centre Cultural
Dissabte, 23
22 h II Jornades de Teatre de Maig.
Grup de teatre Els Ganxos de Traiguera.
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Grup Teatral Planer
Dissabte, 30
22 h II Jornades de Teatre de Maig. El
grup de teatre Scer de l’Ametlla de Mar
representarà l’obra “L’home, la bèstia i
la virtut”, de Luigi Pirandello.
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Grup Teatral Planer

CONCURSOS
CONCURS DE LOGOTIP I CONCURS
DE DIBUIX
La Unió Musical Jaume Balmes
organitza un concurs de logotips i un
concurs de dibuix. Les bases les podeu
consultar a la web de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara. Els participants hauran
de fer arribar les seves propostes a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara abans
de les 14 hores del dia 8 de maig. Els
premis s’entregaran el dia 20 de juny
a l’audició de la Unió Musical Jaume
Balmes.
CONCURS DE PORTADES
XVII concurs de portades del programa
de Festes Majors 2009. Els treballs
(dibuix, fotografia, etc.) es poden
presentar a l’ajuntament de Santa
Bàrbara, fins el dia 29 de maig.
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BACALLÀ AMB CARXOFA I OUS
Persones: 4
Temps de preparació: 15 min

Preparació:
1.

Sofregirem la ceba a talls fins, afegint a posteriori la tomata,
el julivert i la farina.

2.

Bullir els ous.

3.

A continuació hi afegirem l’aigua amb un polsim de safrà
per donar color juntament amb les carxofes partides per la
meitat.

4.

Quan estigui cuit, hi posarem finalment el bacallà i el ous
bullits partits per la meitat.

5.

Deixarem a foc lent fins que la cocció del bacallà sigui
l’apropiada.

6.

Servir els plats amb una mostra de tots els productes.

Temps de cocció: 30 min
Aportació calòrica: baixa

Judith Arasa Bernardo

Elaboració: fàcil
Ingredients:
-4 trossos de bacallà
-4 carxofes de l’hort
-2 ous
-1 ceba petita
-Tomata
-1 cullerada sopera de farina
-Oli de Santa Bàrbara
-Aigua
-Sal
-Safrà
-Julivert
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RECAPTE DE FESOLS CARETOS AMB CARDETS
Persones: 6
Temps de preparació: 2:30 hores

Preparació:
1.

Temps de cocció: 2:00 hores
Aportació calòrica: alta
Elaboració: fàcil
Ingredients:
-1/2 kg de fesols caretos
-2 cardets del terreny
-150 gr. de carn de bou
-1 os del moll de bou
-1 bracet de corder
-1/2 orella de tocino
-2 aletes de pollastre
-2 baldanes d’arròs
-100 gr. de fideu gros foradat (fideuà)
-100 gr. d’arròs
-4 alls
-1 tomata de penjar
-2 cullerades soperes d’oli de la terra
-4 litres d’aigua
-1/2 llima
-Sal al gust

2.
3.

4.

Benduel Pla Franco

Netejar els cardets amb un ganivet, cal treure els filaments.
Un cop s’ha rascat, pelat, trossejat i rentat el cardet, es
posen en un recipient amb aigua i la ½ llima durant 10
min. Mentrestant, es porta un casso amb aigua a ebullició i
al punt de sal i s’afegeixen el cardets, que els deixarem en
cocció durant 15 minuts.
Es posa l’oli en una cassola amb els alls pelats i trossejats
i amb la tomata pelada sense llavors i trossejada es fa un
sofregit.
Un cop el sofregit fet, afegirem l’aigua a la cassola, els fesols
caretos i la carn de bou. Als 20 min de cocció, cal afegir
el moll d’os i el bracet de corder. Als 20 minuts afegirem
les aletes de pollastre. Després cal que afegim els cardets
bullits, les baldanes i l’arròs. Finalment, quan resten deu
minuts per finalitzar la cocció, cal que afegim els fideus.
Alhora de posar a la plàtera, cal posar una petita mostra
de tots els ingredients que hem utilitzat per a l’elaboració
del plat.
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RESUMS DE LES
SESSIONS DE
LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
DEL PRIMER
TRIMESTRE DE
L’ANY 2009
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 15 de gener de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la formulació de la
demanda d’inclusió d’actuacions
susceptibles de cofinançament
del FEDER 2007-2010, següent:
Rehabilitació de la Masada de
Martí, amb un ajut demanat de
265.246,62€
Aprovar el programa d’actes de
la Festivitat de Sant Antoni el
proper dia 25 de gener de 2009.
Aprovar el programa d’actes i
els premis per al Carnaval 2009.
Així com també s’aprova la
contractació dels grups musicals,
per l’animació de la rua de
Carnestoltes.
Aprovar l’annex per al 2009 del
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, per un import de
3.431,59 €.
Aprovar el pagament dels danys
causats als expositors de la XII
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics
i del Comerç, afectats per la
ventada del dia 21 de novembre.
Donar compte de la realització
de pràctiques al Centre de suport
diürn per part dels alumnes
del Taller Empleo “Tierra de
Encuentros” de la Taula del Sénia.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 29 de gener de 2009. En
30

la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut
presentat per l’adjudicatària de
les obres “Pavimentació en gesta
artificial del camp poliesportiu”.
Aprovar inicialment les Bases
Específiques reguladores per a
la concessió de subvencions a
entitats culturals, educatives
i esportives 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, que
figuren incloses a l’expedient.
Aprovar la contractació del
servei consistent en la direcció i
coordinació de seguretat i salut
i el control de qualitat de l’obra
“Pavimentació en gespa artificial
del camp poliesportiu”, per un
import de 3.841,57 € més la quota
corresponent d’IVA, a l’Arquitecte
tècnic, Sr. Víctor Moreso Franch.
Aprovar l’esborrany de conveni
de col·laboració a signar amb el
Consorci per a la Normalització
Lingüística
i
l’Ajuntament
de
Santa
Bàrbara
per
a
l’assessorament i la coordinació
pedagògics de cursos de català
per a adults. SEGON. Facultar el
Sr. Alcalde-President Joan Jordi
Boronat Ferré per a la signatura
del conveni aprovat.
Aprovar l’esborrany de conveni
de col·laboració a signar amb el
Consorci del Museu Comarcal
del Montsià i l’Ajuntament de
Santa Bàrbara per al projecte
del “Centre d’Interpretació de les
Planes del Montsià”
Aprovar les bases del XVIII
Concurs Literari Sant Jordi Vila de
Santa Bàrbara.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 5 de febrer de 2009. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Acollir-nos
a
les
Bases
d’atorgament de subvencions

de la Diputació de Tarragona,
aprovant les memòries de totes
les subvencions solicitades.
Aprovar la contractació del servei
consistent en la direcció de l’obra
“Dotació de serveis al Passeig
de la Generalitat i adjacents –
segona fase”, als Serveis Tècnics
de la Diputació de Tarragona.
••Sessió
extraordinària,
realitzada per la Junta de Govern
Local el dia 9 de febrer de 2009.
En la que es van adoptar els
acords següents:
Aprovar el plec de clàusules
administratives i particulars
que han de regir la licitació
del contracte “Reforma de
l’enllumenat
públic-segona
fase”. Així com també, aprovar la
despesa de 313.285,67 €.
Aprovar el plec de clàusules
administratives i particulars
que han de regir la licitació del
contracte
“Construcció
dels
vestidors per al camp de futbol”.
Així com també, aprovar la
despesa de 360.144,32 €.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 19 de febrer de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 9
de l’obra “Dotació de serveis
del Passeig de la Generalitat i
adjacents – primera fase”, per un
import de 101.371,50 €.
Acceptar l’oferiment efectuat
consistent en poder gaudir de
l’exposició sobre la figura de
Francesc Macià, President de la
Generalitat de Catalunya, durant
la celebració de la Diada Nacional
de Catalunya el proper dia 11 de
setembre.
Adjudicar la contractació de les
obres “Construcció rampa d’accés
per millorar la comunicació entre
el carrer Major i el carrer Príncep”
a la mercantil Construcciones 3
G, SA, per un import de 16.023,85
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€ IVA inclòs.
Aprovar l’esborrany de conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de la
Universitat Rovira i Virgili, per tal
que els alumnes de l’esmentada
escola puguin realitzar pràctiques
al nostre municipi.
Aprovar l’esborrany de conveni
específic de col·laboració entre
l’esmentada
Universitat
i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
per tal que els alumnes de
l’esmentada pugui desenvolupar
d’un programa de pràctiques
externes a l’ajuntament de Santa
Bàrbara.
Aprovar l’aportació de 450,00 € al
Grup de Recerca Científica “Terres
de l’Ebre”, com a col·laboració en
la publicació del segon volum del
llibre Plantes del Port.
Acollir-nos
a
les
Bases
d’atorgament de subvencions
de la Diputació de Tarragona,
aprovant les memòries de totes
les subvencions solicitades.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 5 de març de 2009. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar el projecte per a l’any
2009 del servei de Centre Obert
l’Oliveta presentat per un import
de 96.627,61€. Així com Acollirnos a la Resolució ASC/361/2009,
de 10 de febrer, del Departament
d’Acció Social i Ciutadania,
sol·licitant una subvenció de
48.313,80 €.
Aprovar la contractació dels
serveis,
consistents
en
la
redacció del projecte tècnic per a
l’execució de l’obra “Ampliació del
Pavelló poliesportiu municipal”,
a l’Arquitecte Andreu Queral
Moliné, així com l’estudi bàsic de
seguretat i salut, i la direcció de
l’obra esmentada, per un import
de 10.673,89 €, IVA inclòs.
Aprovar la contractació del

servei consistent en la direcció i
coordinació del pla de seguretat
i salut i el control de qualitat
de l’obra “Ampliació del Pavelló
poliesportiu municipal”, per un
import de 1.311,23 € més la quota
corresponent d’IVA, a l’Arquitecte
tècnic, Sr. Víctor Moreso Franch.
Aprovar inicialment el projecte
bàsic i executiu per a la realització
de l’obra “Ampliació del Pavelló
poliesportiu municipal”, redactat
per l’Arquitecte Andreu Queral
Moliné, amb un pressupost
d’execució material de 127.800,00
€.
Aprovar la contractació del servei
consistent en l’estudi geotècnic
de la Masada de Martí, a la
mercantil Ohmiterra Maestrat,
SL, per un import de 1.200,00 €
més la quota corresponent d’IVA.
Aprovar l’esborrany de conveni
de col·laboració a signar amb
OASI i l’Ajuntament de Santa
Bàrbara de col·laboració per a la
formació digital de ciutadans de
les comarques de Tarragona.
Aprovar l’esborrany de conveni de
col·laboració entre l’IES Montsià
d’Amposta i l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, per tal que els
alumnes de l’esmentat institut
pugui
desenvolupar
d’un
programa de pràctiques externes
a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
••Sessió
Extraordinària,
realitzada per la Junta de Govern
Local el dia 13 de març de 2009.
En la que es van adoptar els
acords següents:
Adjudicar provisionalment les
obres “Reforma de l’enllumenat
públic -segona fase” a la UTE
Instal·lacions Sebastià i Francisco
Royo Andreu. Per un import
de 311.784,00 €, un termini
d’execució de l’obra de 1,5 mesos
i amb un termini de garantia de
l’obra de 38 mesos.
Adjudicar provisionalment a
l’empresa “ENCOFRATS I SERVEIS
GÜECHE, SL”, l’obra de construcció

dels vestidors al camp de futbol
per un import de 305.000,00 €,
un termini d’execució de 8 mesos
i amb un termini de garantia de
24 mesos
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 19 de març de 2009. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar la relació de liquidacions
de l’Impost sobre increment del
valor dels terrenys de naturalesa
urbana, presentada per un import
de 36.537,51 €.
Adjudicar definitivament les
obres “Reforma de l’enllumenat
públic -segona fase” a la UTE
Instal·lacions Sebastià, SL i
Francisco J. Royo Andreu.
Adjudicar definitivament les
obres “Construcció dels vestidors
del camp de futbol” a l’empresa
“ENCOFRATS I SERVEIS GÜECHE,
SL”.
Concedir un ajut econòmic de
300,00 € a l’IES Les Planes, per a
la realització de la desena edició
del Concurs Literari Sant Jordi de
l’IES Les Planes.
Requerir a la mercantil JARC
Mantenimiento, SL, per tal
que en compliment de l’article
198.1 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del sector
públic procedeixi a realitzar el
pagament dels danys ocasionats
als tercers, com a conseqüència
del defectuós compliment del
contracte del servei de seguretat
al poliesportiu municipal durant
els dies 19 a 24 de novembre de
2008 amb motiu de la realització
de la XII Fira de l’Oli Novell, els
Cítrics i el Comerç.
Aprovar la memòria presentada
per la Regidoria d’Esports. Així
com, acollir-nos a la Resolució
VCP/318/2009, de 12 de febrer,
i sol·licitar al Consell Català de
l’Esport una subvenció per un
import de 1.600,00 €.
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RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2009
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 22 de gener de 2009. En el
desenvolupament de la qual es van adoptar els següents acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, de data 30 de desembre de 2008.
2. S’aprova inicialment el pressupost general per a l’exercici econòmic de l’any 2009, amb tots els seus
annexes i documentació; el qual resumit per capitols queda de la següent forma.
PRESSUPOST DE DESPESES
Econ.
Descripció
. ........................................................................Crèdit inicial
1
Despeses de personal....................................................................... 793.381,31€
2
Despeses en bens corrents i serveis............................................ 1.129.802,67 €
3
Despeses financeres.......................................................................... 20.800,00 €
4
Transferències corrents.................................................................. 157.120,25 €
		
Operacions corrents............................................................... 2.101.104,23 €
6
Inversions reals............................................................................ 1.868.180,89 €
7
Transferències de capital.................................................................. 57.157,06 €
9
Passius financers............................................................................... 60.274,00 €
		
Operacions de capital............................................................ 1.389.962,00 €
		
TOTAL........................................................................................... 4.086.716,18 €
PRESSUPOST D’INGRESSOS.
Econ.
Descripció......................................................................... Previsions inicials
1
Impostos directes............................................................................ 867.480,00 €
2
Impostos indirectes........................................................................... 75.000,00 €
3
Taxes i altres ingressos................................................................ 1.017.820,00 €
4
Transferències corrents.................................................................. 988.559,12 €
5
Ingressos patrimonials..................................................................... 16.400,00 €
		
Operacions corrents............................................................... 2.565.259,12 €
7
Transferències de capital............................................................. 1.121.457,06 €
		
Operacions de capital............................................................ 1.121.457,06 €
		
TOTAL........................................................................................... 4.086.716,18 €
Es passa a la votació de l’esmentat pressupost per a l’exercici 2009 i és aprovat per unanimitat dels
membres de la Corporació.
3. S’adjudica definitivament les obres “Pavimentació en gespa artificial del camp poliesportiu” a la UTE
BECSA, SAU I POLIGRAS IBÉRICA, SA per un import de: 551.613,77 €., un termini d’execució de l’obra de 2
mesos i un termini de garantia de 2 anys obra 8 anys gespa.

NOTES OFICIALS

PISCINES MUNICIPALS – ESTIU 2009
La regidoria d’esports informa que la temporada de piscines serà del 24
de juny fins al 30 d’agost, ambdós inclosos.
Per a inscripcions a cursets de natació, venda d’abonaments i
informacions diverses, els interessats s’hauran d’adreçar a les oficines
de l’Ajuntament a partir del dilluns 8 juny.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2009
AMY ARDIT TULIESA 28-12-2008
José Antonio Ardit Albert
Ma Mercè Tuliesa Granell
NICOLAS LAURENTIU TUDOR 31-12-2008
Nicolae Cosmin Tudor
Laura Hamza
ARNAU FORT CARBASSA 20-01-2009
Amado Fort Aixendri
Gisela Carbassa Pola
CARLA REVERTÉ TORRES 15-01-2009
Cristian Reverté Gisbert
Blanca Torres Pérez
MOUAD HASBOUNI EL FASSI 06-02-2009
Taha Hasbouni
Hakima El Fassi
ALINA ANDREA IAGAR 02-02-2009
Alin Daniel Iagar
Nadia Monica Iorga
ISABEL ACCENSI LÓPEZ 13-03-2009
Diego Ramón Accensi Homedes
Judit López Montesinos

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2009
JUANA PLA GAS 05-01-2009
Ma MERCEDES MARTÍ MATEU 23-01-2009
DORA VALLÈS AIXERCH 28-01-2009
TERESA ADELL CARBÓ 03-02-2009
ONESIMO ROYO PANISELLO 21-02-2009
JOSEFA GUIMERÀ MARTÍ 26-02-2009
HILARIO FERRÉ FARNÓS 27-02-2009
ALBERTO ARASA ARASA 06-03-2009
FRANCISCA POVILL PELLISE 13-03-2009
JUAN MANUEL GARCIA BARRERA 15-03-2009

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2009
JUAN BAUTISTA SALINAS COMES
MANUELA AIXALÀ MONLLAU
24-01-2009

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

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

Breus de La Plana Ràdio
El local de ball dels Jubilats de Santa
Bàrbara no s’ha quedat petit
Mentre que la junta directiva de
l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de Santa Bàrbara comença a preparar
l’Assemblea General anual per al
proper mes de març, el secretari de
l’entitat, en declaracions a l‘emissora
municipal, sortia al pas del neguit
expressat per alguns socis en el
sentit de què el local social on se
celebra, cada diumenge, el ball de
jubilats, es quedava petit.
Fernando Arasa deia que, òbviament,
si el local fora més gran, millor, però
que avui per avui la capacitat que té,
i tenint en compte el nombre de socis
que l’utilitzen, és suficient per estarhi còmodament.
Una altra cosa és la petita polèmica
que sembla que, de tant en tant,
també hi ha per la reserva dels llocs
on cada diumenge s‘asseuen el grups.
Arasa diu que s’ha de fer així, perquè
sinó el problema encara seria més
gran.
El PP també aprova els pressupostos
de l ‘equip de govern de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara (CiU) perquè diu
que són reals.
Fa unes setmanes, el consistori planer
aprovava els pressupostos per aquest
any 2009 amb l’unanimitat de tots
els partits polítics.
Xavier Boqué del PP explicava que el
seu
vot
va
ser
favorable
perquè considera que aquestos
pressupostos són reals donada la
situació econòmica que s’està vivint i
han estat clarament presentats i
especificats pel grup que governa.
Boqué valorava positivament que no
s’hagin pujat els impostos i inclús
anava més enllà proposant que fins i
tot aquelles persones que tinguessin
problemes econòmics per pagar-los
poguessin tenir facilitats per fer-ho.
L’ ampliació del CEIP Jaume Balmes
de Santa Bàrbara tindrà un cost de
3’5 ME.
A finals del passat mes de gener,
l‘alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat i el director del CEIP Jaume
Balmes, Cèsar Roig van ser convocats
al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per poder
examinar l‘avantprojecte del qual
han de ser les obres d’ampliació del
centre, per si es volia presentar
alguna al·legació al mateix.
Per al director del col·legi planer
l‘avantprojecte
presenta
una
estructura que se’n surt de la línia
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clàssica d’aquests tipus d’edificis
públics. Per a Cèsar Roig el nou edifici
és molt encertat, ja que permetrà
ampliar el centre
a dues línies
d’ensenyament completes amb 3
aules per a preescolar, menjador,
cuina, gimnàs i sala de psicomotricitat.
Les obres també inclouen un ascensor.
ERC de Santa Bàrbara aprova els
pressupostos per al 2009, però
segueix reivindicant un cos de
vigilància local
Segons que ha informat a l‘emissora
local el portaveu d’ERC a Santa
Bàrbara, Marc March, l‘equip de
govern de CiU, amb el suport de tots
els grups del consistori planer, va
aprovar, al Ple celebrat el passat mes
de gener, els pressupostos municipals
per al 2009 que, sense conèixer la
xifra exacta, va dir que estarien al
voltant dels 4 milions d’euros.
March va dir que el seu grup havia
aprovat els pressupostos perquè han
valorat positivament la contenció
que s’observa en els mateixos .
Tot i aquesta valoració positiva dels
pressupostos 2009 per a Santa
Bárbara, ERC segueix trobant a faltar
als mateixos una partida per posar en
marxa, al menys l’estudi del projecte,
per crear un cos de vigilància
municipal.
El PSC de Santa Bàrbara diu que
l’únic que mereix conservar-se a la
remodelació del nou Ajuntament,
és la façana.
Un dels punts del darrer programa
electoral de l‘equip de govern planer,
amb majoria de CiU, contemplava la
remodelació i restauració de la Casa
Consistorial, edifici que data de
principis del segle XX i que a
l‘actualitat està força deteriorat.
En principi sembla que la conjuntura
econòmica actual no ha de permetre,
a
l‘actual
legislatura, realitzar
aquestes obres, que segons el
portaveu del PSC a Santa Bàrbara,
Fernando
Llombart,
estarien
pressupostades en prop de 3 ME. Sí
que ha aconseguit el municipi,
mitjançant la col·laboració de la
Diputació de Tarragona, el projecte de
l’obra, projecte que segons el mateix
Llombart neix amb unes carències
significatives que no satisfan el seu
grup, entre altres raons perquè no
contempla una sèrie de millores
tecnològiques i mediambientals com
per exemple utilitzar determinades
parets de l‘edifici per instal·lar-hi
plaques solars.

La Plana Ràdio emet un programa
d’educació ambiental.
La Plana Ràdio (Santa Bàrbara) des de
principis d’aquest mes de febrer, ha
inclòs a la seua franja de programació
matinal un espai per continuar
insistint amb la importància de fer
un ús correcte del nous sistemes de
recollida selectiva de deixalles.
Després de la implantació de les 16
illes de contenidors soterrats al
municipi i de la campanya que van
realitzar les educadores ambientals
explicant casa per casa com s’havia
de portar a terme el reciclatge, a
l’actualitat tres cops a la setmana les
educadores
ambientals
visiten
l’emissora municipal per presentar
un espai informatiu amb el qual
s’intenta fer pedagogia en el
reciclatge.
L‘espai s’estructura en forma de
concurs amb preguntes als oients
després de les explicacions que les
educadores fan, fent referència al
com i de quina manera s’ha de fer el
reciclatge i de recordar a quin
contenidor ha d’anar cada matèria.
El programa s‘emet els dilluns,
dimecres i divendres i al final de cada
setmana es sorteja un pac amb tres
bosses contenidores.
Aquestes dos educadores ambientals
que actuen a Santa Bàrbara, visiten
periòdicament les illes de contenidors
per avaluar si es fa correctament. En
una de les primeres intervencions a
l‘emissora, explicaven que hi ha
quatre
zones
especialment
conflictives en el sentit de què es
troba molta deixalla fora dels
contenidors que elles s’han de
preocupar de recollir.
A
banda
d‘aquesta
feina
de
manteniment,
les
educadores
continuen fent la tasca del porta a
porta per tot el municipi.
En aquestes visites les educadores
deixen informació escrita també amb
diversos idiomes per a la comunitat
immigrant que també sàpiga com
realitzar la selecció.
Un altre dels problemes que es
detecta amb mes incidència quant al
reciclatge, és que hi ha gent que
encara té dubtes en la diferenciació
entre la matèria resta i la matèria
orgànica i sobre tot que hi ha usuaris
que segueixen abocant les deixalles
directament al contenidor, sense
bossa.
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L’entrevista

Entrevista a la planera absent...

Pilar Ribas Andreu
BIOGRAFIA/TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Sóc Pilar Ribas Andreu, filla de Pilar la “corretgera” i
Juanito “lo botero”, malnoms que es remunten a l’ofici
dels meus iaios. Vaig complir 44 anys al novembre,
no m’importa revelar-ho, perquè és millor acceptar
allò que és inevitable, i el pas del temps ho és. De tres
germans sóc la mitjana, després de Juan Domingo
i abans de Marta. Tinc tres nebots, tres oncles i cinc
cosins germans. Fa més d’un any vaig adoptar un xiquet
que ara té 3 anys i mig, Alexei, nascut a Volgogrado
(antiga Stalingrado), a Rússia.

MOTIUS DE LA MARXA DEL POBLE

Vaig estudiar l’antiga EGB a l’escola de Santa Bàrbara,
amb la generació de les Pili Cid, Maite Múria, Marisún
Martorell, Maria José Cid, Montse Albiol, Pepita
Balaguer, Maria Teresa Sales... Quan estudiava primer
de BUP a les Teresianes de Tortosa, em va arribar la
vocació periodística, no sabria dir com ni per què. I
fins ara. Són quasi 20 anys de professió, amb diferents
canvis de mitjà de comunicació i de ciutat: Barcelona,
Amposta, Reus i, finalment, Tarragona. Vaig començar
la meva trajectòria no professional fent de becària
a la SER (Ràdio Barcelona), on cobria l’actualitat
esportiva. També vaig col·laborar en una televisió
local de Barcelona (Televisió de Ciutat Vella) i, als
estius, feia pràctiques a Ràdio Amposta, al costat de
Manel Ramon. Però la meva trajectòria professional va
arrancar als pocs dies d’acabar la carrera, quan Manel
Ramon em va trucar i em va dir si volia fer esports a la
nova emissora de la SER que es creava a Amposta. Allí
vaig coincidir amb un altre planer, Josep Maria Arasa,
Magallanes. Després vaig donar el salt als serveis
informatius de la Ser de Reus. A més, m’he fet càrrec
de la delegació de Televisió Espanyola a Tarragona,
tasca que he desenvolupat durant 12 anys i des del
passat 1 de gener sóc la directora de RTVE a Tarragona.

Vaig marxar del poble pel mateix motiu que molts
altres joves, per estudiar, concretament Ciències de la
Informació, a la Universitat Autònoma de Barcelona,
perquè en aquell temps no s’impartia a la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona. Per tant, vaig anar a viure
a Barcelona. Podria quedar bé dient que em va costar
prendre la decisió, però no és cert. Era un repte des
del punt de vista professional i personal. Professional
perquè volia estudiar allò que em motivava i personal
perquè necessitava independitzar-me. Al meu pare no
li va fer gràcia, ja que ell volia que em dediqués a la
docència. Però sabia que si volia aconseguir el meu
objectiu havia d’arriscar-me. Així que vaig marxar a
la gran capital amb 80.000 pessetes a la butxaca, que
havia aconseguit treballant al camp, concretament a
la taronja i després al préssec, amb Paco (l’home de
Lupe) una persona entranyable. No cal dir que a una
gran ciutat els diners volen, per tant, em vaig pagar la
carrera fent de cangur de dos dimoniets de germanets,
Adam i Eva; i, posteriorment, de tres germanes de l’alta
societat barcelonina, Clara, Lara i Alicia, que vivien en
un àtic amb espectaculars vistes a la Sagrada Família
i el seu avi era el dentista de l’assessor -a l’ombra- del
Barça, Johan Cruyff.
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VISIÓ QUE TINC DEL POBLE
Les primeres imatges que em vénen del poble són
la llibertat que teníem per moure’ns pel carrer i les
pedalades amb la meva bicicleta Rabasa taronja que
encara volta per casa. També les xerrades a la fresca
amb els veïns després de sopar. Ara tot això s’ha perdut
o no té el caliu d’abans. Qui s’atreveix a deixar el seu
crio solt! Gent desconeguda, conductors circulant a
una velocitat desmesurada, sense agents de la Policia
que els sancionen. I parlant d’aspectes negatius, hi ha
poca consciència dels joves a l’hora de mantenir nets
llocs com ara el parc, un pulmó verd, o els espais de
jocs per als menuts. Quan veus com embruten, se’t
passen les ganes d’anar-hi. Però el poble també ha
canviat en positiu. Quan jo vaig marxar ara fa 25 anys,
no teníem, per exemple, un institut, ni un poliesportiu
ben equipat que aixeca l’admiració dels amics i
coneguts que visiten el poble; no teníem tampoc un
pavelló cobert, ni un centre cultural, ni miniclínica. En
definitiva, un privilegi.

hi ha explotat a la cara, perquè, amb la crisi, no gasten.
I com que treballo a Tarragona, tinc la contaminació
de la petroquímica. Així que, agafar el cotxe i marxar
al poble és un alliberament i un entreteniment. Perquè
si una cosa m’agrada és que temps de sortir al carrer ja
et trobes cares conegudes, amb qui parles de qualsevol
cosa. Això és impensable a una ciutat, on sembla que
tothom té pressa per arribar ves a saber on.

RETORN AL POBLE
Si penso tornar? Sempre he pensat que sí, o al menys
vindré més vegades, però això serà quan em jubilin de
la feina, que no sé quan podria ser, encara que ara la
política de l’empresa és fer cada dos per tres un ERO
(Expedient de Regulació d’Ocupació) que fa que gent
de poc més de 50 anys ja s’hagi de prejubilar. En fi,
dependrà de molts factors que ara no podria aventurar.

APUNT FINAL
CONTACTE AMB EL POBLE
Al poble vinc quan la feina m’ho permet, perquè
alguns caps de setmana treballo. També em reservo
alguns dies de vacances per poder gaudir més i millor
de la família, els amics i l’aire lliure. Santa Bàrbara
no és només un lloc privilegiat pels serveis que té,
també ho és per la seva ubicació. Tenim propet els
Ports i el Delta, ciutats de pes com Tortosa i Amposta.
No té mar, com Salou, on visc. Però a l’estiu la capital
de la Costa Daurada és angoixant, amb turistes
que no tenen respecte per res. Culpa del sector i de
l’administració, que no ha apostat pel turisme de
qualitat i sí pel turisme de masses. Ara la fórmula els

Em costa més ser entrevistada que entrevistar. Ara
entenc a aquells que s’amaguen dels periodistes.
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AMPA IES
L’Associació de Mares i Pares de l’IES les
Planes va organitzar un taller pràctic
adreçat als pares per tal de tractar
sobre els nous sistemes de comunicació:
messenger, facebook, metroflog...
Les sessions que sota el títol de “Pares,
mares i TIC” van tenir lloc a l’Infocentre
durant 3 dies,
van comptar amb
l’assistència de 15 participants.
La informació que ens va donar Mercè
Fort va resultar molt actual i profitosa
per tal que puguem conèixer el nou
món de les comunicacions en el qual es
mouen els nostres fills.

Com és habitual, l’AMPA de l’IES
va col·laborar amb la Fira de l’Oli
mitjançant l’organització d’una xerrada
participativa. Aquest any, va estar
dedicada al món de l’esport i va comptar
amb la presència del periodista esportiu
Michel Viñas, director i fundador del
setmanari MINUT 91 i MÉS ESPORT, cap
de redacció d’esports del diari MÉS EBRE
i exjugador de futbol, que va dirigir
una entrevista-debat amb dos experts
en esport de les Terres de l’Ebre: per
una banda, el Sr. Juanjo Rovira director
del micfootball, vicepresident de
Comitè Català d’Entrenadors i membre
del cos tècnic de la selecció catalana

de futbol i, per l’altra, el Sr. Ramon
Sogues, entrenador de futbol i handbol,
coordinador
dels
ensenyaments
d’esports de l’IES Montsià (institut de
referència en ensenyament de l’esport)
Els conferenciants ens van exposar
la seva visió sobre el món actual dels
esports i la seva possibilitat de sortida
professional per al joves d’avui a les
Terres de l’Ebre.
L’acte va comptar amb un nombrós
públic que va omplir la carpa, tant de
pares com de nois i noies interessats en
la temàtica que s’exposava.
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APA CEIP JAUME BALMES
El mes de febrer passat, es van celebrar
els carnavals a l’escola.
Els nens i nenes del col·legi van gaudir
d’una tarda de disfresses i van ballar al
pati, mentre alguns membres de l’APA
els preparaven la xocolata calenta, que
els van donar un cop acabat el ball. Els
nens i nenes s’ho van passar molt bé.
Aquests carnavals les monitores del
menjador, també van col·laborar
pintant-los i ajudant-los a posar-se les
consignes de cada dia i posant-se-les
elles també per fer més festius els àpats.
Els tallers lúdics que es porten a terme
estan tenint molt bona acceptació per
part dels nens i nenes, ja que cada dia
gaudeixen més de l’activitat que fan.
El 25 d’abril, de les 16 a les 19 hores, i

El passat mes
de
Desembre,
l’Associació
Aragonesa Planera
va aconseguir una
fita
important
en la seva curta història al ser
reconeguda pel Gobierno de Aragón
com a una més entre les 63 CASAS Y
CENTROS ARAGONESES del EXTERIOR.
Actualment, existeixen 49 Casas a
Espanya (25 d’elles a Catalunya) i 14 a la
resta del món.
Aquest reconeixement ens ha portat a
assistir, per primera vegada, al Consejo
de las Comunidades Aragonesas del
Exterior celebrat el passat 28 de febrer
a Zaragoza. Es tracta d’una reunió
anual que compta amb l’assistència
d’un representant de cada associació
i membres del Departament de
Vicepresidencia del Gobierno de Aragón
i que va ser presidida pel Vicepresidente
Sr. José Ángel Biel. Per a nosaltres

dintre de les Jornades Culturals, es
faran tallers al carrer del Col·legi Públic
“Jaume Balmes” i des d’aquí, animem
a tots els nens, nenes, pares i mares a
participar-hi.
Amb motiu del 30è aniversari de
l’Associació de Pares i Mares (APA) es
faran diversos actes. Un dels primers
serà el bateig de dos capgrossos, el qual
es realitzarà el dia 9 de maig a la plaça
Cid i Cid, concretament, al segon toc de
les campanades.
Aquests capgrossos seran un símbol
que acompanyaran a les celebracions
que dugui a terme l’APA. En un principi,
seran els nens i nenes de sisè de primària
qui els portaran.
Esteu tots convidats!

és un orgull que el nostre poble de
Santa Bàrbara aparegui al costat de
ciutats tan importants com Barcelona,
Madrid, València, Bilbao, Buenos Aires,
Brussel·les, etc.
Aprofitem per a informar als socis i
simpatitzants que estem treballant per
poder fer possible una trobada de maños
de les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat
a Santa Bàrbara el proper 19 de Juliol
(segon diumenge de Festes). Volem fer

un dinar de germanor, una exhibició de
jota i altres activitats de les quals ja us
n’informarem en les properes setmanes.
També volem donar a conèixer la
posada en marxa d’un nou blog dedicat
a la nostra Associació des del que volem
donar difusió de les nostres activitats a
través d’internet.
A partir d’ara podeu trobar-nos també a:
http://aapsanta.blogspot.com/

EXTRANGER (14)

ESPANYA (49)
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CLUB DE BITLLES SANTA
BÀRBARA
Estem a finals del mes de març i el
campionat de bitlles segueix el seu curs.
A falta de quatre jornades per acabar
el campionat, la classificació, després
de tretze jornades, és la següent:
1r Santa Bàrbara - 37 punts
2n Deltebre A - 36 punts
3r Amposta B - 29 punts
Aquesta classificació no és exactament
la real, ja que el Deltebre A compta
amb una jornada menys que el Santa
Bàrbara, ja veure’m com queda el
nostre club a final del campionat que
serà el dia 24 de maig a Camarles.
Com a fet destacat d’aquest trimestre,
us comentem que el nostre campió
José Maria Martí, el dia 1 de febrer, va
aconseguir un rècord que està a l’abast
de molt pocs, aconseguir 18 “fetes” de
18 tirades. És un fet que, fins ara, que

jo sàpiga, a la nostra lliga territorial, no
ho havia aconseguit ningú en un partit
de campionat (he repassat la memòria
de la lliga territorial des de l’any 1991
fins a l’any 2007 i la lliga 2008 i aquesta
2009).
A Festes Majors, Òscar Panisello , del
Club de Bitlles Santa Bàrbara, també
va aconseguir les 18 de 18. Òscar anava
per a crack, però el futbol va guanyar la
partida a les bitlles.
La classificació individual a la tretzena
jornada és la següent:
1r – Josep Bertomeu
Deltebre A 78 punts de promig
2n - José Maria Martí
Santa Bàrbara 77,42 punts de promig
3r - Agustí Barberà
Santa Bàrbara 76,88 punts de promig
Fins la propera,
Rogelio Roé Romeu
President

Entitats Planeres
FESTA DE SANTA ÀGUEDA
El 8 de febrer, l’Associació de Dones
Planeres va celebrar la festa de Santa
Àgueda que és la patrona. Es va anar
a Missa i després es va fer un dinar al
Restaurant Venta de la Punta.
En aquesta revista volem aportar
uns petits escrits fets per dues de les
nostres sòcies i llegits en aquesta festa:
Ui quantes dones reunides hi ha!
unes són d’aquí, les altres d’allà i les
altres “d’acullà”;
però totes ens considerem dones
planeres –de lo “milloret” que hi ha–.
Formen una Associació amb una
presidenta “guai”
i la junta súper, súper com podem
comprovar.
Jo des d’aquí miro i dic, que guapes!
són les joves,
que bé que estan les de mitjana edat i
de les velles,
“bueno” velles no es diu, se diu les que
tenen anys acumulats,
“pos” mira no estan tan malament,
n’hi ha alguna de mig coixa, per
exemple jo mateixa,
però ho sabem dissimular...
en “lo” carro de la compra, en “lo”
paraigües, en una “gaiata”,
“mana” portem un pas que és
d’admirar!
i en “tacons”, que no tothom hi pot
anar.
La majoria saben fer coses maques de
veritat...
Menjars bons, molt bons i fins i tot
sofisticats;
es fan vestits macos i molt “echurats”...

Mira que pertànyer a esta Associació és
una ganga total.
Jo me n’he fet ja molt tard, però vull
aprofitar al màxim la meva estança,
feina no en faré molta, però parlar, ui
parlar!
Si parlant no se m’acaben les paraules,
puc tocar o no tocar,
però si que us dic en serio, que fer-me
dona planera ha estat de les coses que
millor en la vida m’han passat.
Per això us dono les gràcies
a Carmeta que ja no està i va ser ella la
que em va apuntar;
a totes vosaltres pel bé que em porteu,
em pugeu, em baixeu de l’autocar,
quan anem fora és tota una feina!
primer us dono la “gaiata”, després el
“bolso”, després la jaqueta i jo darrera...
en fi que a tothom tinc empleat.
Prego a Déu que em deixi estar uns
anys més per donar-vos més feina
i jo passar-m’ho súper bé, eh que
vosaltres també ho voleu?
Si és que sí digueu-ho ben fort, i si és
que no, no cal que digueu res
perquè jo tossuda que tossuda, aquí
em quedaré, i això us ho assegura
Glòria Espuny Roé (i com dèiem abans,
per a servir a Dios i a Usted).

PER A LA JUNTA DE LES
MESTRESSES
Felicito a la junta per la tasca que
estan fent
per a què les sòcies ens ho passéssim
bé.
Aquesta última paraula crec que
l’estem aconseguint,

fent-nos aquestes cosetes i les que van
venint.
Són com formiguetes que no paren de
lluitar
per anar buscant cosetes que ens
puguin agradar.
Encara que no ens ho penséssim, s’ha
de perdre molt de temps
i avui, per a moltes, el temps és or, i
elles ho fan amb sacrifici i amor.
Jo sóc una de les mestresses, com
tantes n’hi ha,
i en voluntat de totes, poguéssim tirar
endavant.
Si pot ser no s’ha de perdre, que ens ho
passem molt bé,
de veure totes aquestes activitats que
elles organitzen tan bé.
Crec que les que estem aquí ens teniu
al vostre costat
si en algun moment us podem donar
un copet de mà.
Felicito de tot cor a la junta i les
mestresses,
que passéssim un bon any en
l’harmonia de sempre.
Ja no em vull allargar més, per no ferme el pesat.
Ja anirem contant més cosetes al llarg
de l’any.
Només demano salut per a tothom en
general,
perquè l’any que bé ens poguéssim
tornar a trobar
en aquestes activitats.
Aquests són els desitjos de la vostra
amiga
Àngeles Segarra.
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UNIÓ MUSICAL JAUME
BALMES
Sembla ser que els dies passen a poc
a poc, però en realitat van més ràpid
del que sembla sense donar-nos-en
compte.
La Unió Musical Jaume Balmes, aquest
2009, compleix els 20 anys. El 4 de
desembre de 1989, sortia pels carrers
del nostre poble la banda de música.
Aquest mateix dia es va batejar la
nostra banda, sent els padrins el
Sr. Ricardet Arasa i Eva Arasa. Des
d’aleshores, hem continuat treballant
per la música i continuem fent-ho.
Actualment, la il·lusió que tant
músics com pares tenim és treballar
per poder tenir una Escola de Música
legalitzada i reconeguda. Pràcticament
des del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, ja tenim
aprovades dues de les fases que ens
requereixen. Ara només ens queda la

part del professorat i de l’ensenyament,
que esperem que molt aviat estigui
finalitzat.
La celebració dels 20 anys de la Banda
de Música es durà a terme durant tot
el 2009, començarem les activitats
durant les jornades culturals i les
finalitzarem a finals d’any, tot i això,
a mesura que es duran a terme ja us
n’informarem.
Ara us animem a què participeu
dels diferents concursos que durant

CONCURS DE DIBUIX

aquestes jornades culturals estaran
oberts, l’un és el concurs de logotip
per a l’Escola de Música i l’altre un
concurs de dibuix. A continuació us
mostrem les bases.
Finalment, us volem proposar que si
vosaltres sou socis de Caixa Tarragona,
no dubteu en participar en el Programa
Tu Ajudes, on la Unió Musical Jaume
Balmes ha confeccionat un projecte
en motiu de la celebració del seu 20è
aniversari, amb el codi de votació 342.

CONCURS DE LOGOTIP

20è ANIVERSARI UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES

ESCOLA DE MÚSICA “GERMANS FLARETS” SANTA BÀRBARA

La Banda de Música Unió Musical Jaume Balmes, convoca un Concurs de
Dibuix per commemorar el 20è aniversari de l’entitat. Podran participar
en aquest concurs tots els xiquets i xiquetes que vulguin participar en les
activitats que organitza l’Escola de Música durant les Jornades Culturals amb
les següents bases:
Cada participant podrà presentar un únic dibuix que obligatòriament estarà
relacionat amb activitats o esdeveniments musicals sobre el 20è aniversari de
la Unió Musical Jaume Balmes.
El dibuix s’ha de presentar tancat dintre d’un sobre amb un altre sobre més
petit a dintre que contengui les següents dades: Tema (breu explicació sobre el
sentit del dibuix), nom i cognoms, edat i telèfon de contacte.
Es valorarà molt l’originalitat dels dibuixos i es recomana evitar copiar o
calcar altres dibuixos.
La tècnica pot ser lliure i s’ha de presentar en DIN A4.
Només s’acceptaran dibuixos amb totes les dades correctament emplenades i
que estiguin presentats seguint la normativa de les bases i el termini establert.
El jurat estarà integrat per membres de la junta de la Unió Musical Jaume
Balmes i el Claustre de Professors de l’Escola de Música
El dibuix guanyador quedarà en possessió de la Unió Musical Jaume Balmes i
se’n podrà fer la difusió que es cregui necessària, renunciant el seu creador a
qualsevol dret sobre el mateix dibuix.
Tots els dibuixos presentats que no rebin el premi podran ser recollits durant
tot el mes de juny a l’Escola de Música. Els dibuixos que no siguin reclamats
quedaran a disposició de l’Escola de Música.
El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases.
La data de presentació del dibuix serà fins a les 14 hores del divendres 8 de
maig de 2009. Els dibuixos s’han de portar a les oficines de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara (Plaça Cid i Cid, 1- 43570 Santa Bàrbara).
S’estableix un únic premi que està format per un magnífic lot de productes
escolars valorat en més de 50 €.
El premi es lliurarà el dia 20 de juny de 2009, a l’audició de final de curs de la
Unió Musical Jaume Balmes.

L’Escola de Música “Germans Flarets”, convoca un Concurs per dissenyar un
logotip que la representi, tenint en compte les següents bases:
Aquest concurs està obert i hi pot participar qualsevol persona de qualsevol
edat, ja sigui de forma individual com col·lectiva.
El Logotip s’ha de presentar tancat dintre d’un sobre amb un altre sobre més
petit a dintre que contengui les següents dades: Tema (breu explicació sobre el
sentit del logotip), nom i cognoms, edat, fotocòpia del DNI i telèfon de contacte.
L’original del disseny s’haurà de presentar en format DIN A4 o en format digital
compatible amb el programa COREL DRAW en PC.
Només s’acceptaran dissenys amb totes les dades correctament emplenades i
que estiguin presentats seguint la normativa de les bases i el termini establert.
El jurat estarà integrat per membres de la junta de la Unió Musical Jaume
Balmes i del Claustre de Professors de l’Escola de Música.
El disseny guanyador quedarà en possessió de l’Escola de Música i se’n podrà
fer la difusió que es cregui necessària, renunciant el seu creador a qualsevol
dret sobre el mateix i cedint els drets de reproducció i imatge a l’Escola de
Música.
Tots els dissenys presentats que no rebin el premi podran ser retirats durant tot
el mes de juny a l’Escola de Música.
El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases, així com el veredicte
i les decisions del jurat.
La data de presentació del disseny serà fins a les 14 hores del divendres 8
de maig de 2009. Els dissenys s’han de portar personalment a les oficines de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara (Plaça Cid i Cid, 1 – 43570 Santa Bàrbara).
S’estableix un únic premi de 250€.
L’Escola de Música establirà les mesures de què disposa per al bon manteniment
i la conservació dels dissenys presentats però no es responsabilitza de qualsevol
dany o deteriorament que pugin efectuar-se en cas de pèrdua.
El jurat pot declarar el premi desert si considera que els dissenys presentats
no reuneixen els requisits necessaris. Els veredictes del jurat són inapel·lables.
El premi es lliurarà el dia 20 de juny, a l’audició de final de curs de la Unió
Musical Jaume Balmes.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta què és la imatge 1 i com s’anomenava l’orquestra de la imatge 2.

Sopa

Sudoku
Completa la graella, utilitzant els números de
l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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Busca, a la sopa de lletres, els autors i
autores de les següents obres de la nostra
literatura: La vaca cega, El quadern gris, La
Benplantada, La plaça del diamant, Els fruits
saborosos, Poesia rasa, Poema de la rosa als
llavis, Terra baixa, La renaixensa, L’auca del
senyor Esteve i Pilar Prim.
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Dites populars
• De la mostra de l’abril, no en • Ningú no s’alabi del blat fins • Si plou a primers de juny, el
posaràs oli al setrill.
que el maig no sigui acabat.
bon temps és lluny.

Solucions

Sopa de lletres
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Aquí teniu les solucions als jocs de la revista anteior:
Sudoku
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QUI I QUÈ
Imatge 1: Els rentadors del Galan
Persones de la ima tge 2: José Llatge, Luisa i
Martín Lo del quiosco.

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa

U

n any més, durant el darrer
trimestre de 2008, la biblioteca
José Escudé Albesa de Santa
Bàrbara
va
organitzar
l’activitat
anomenada bibliocursa. Els participants a
aquesta activitat havien de llegir 20 contes
per tal de superar aquesta cursa lectora.
Cada vegada que es llegia un llibre s’havia
d’omplir una fitxa on hi havien preguntes
sobre el llibre i, a canvi, el participant
aconseguia una enganxina. Quan es
tenien 10 enganxines s’havia de deixar
marcada l’empremta digital. Quan es
superava el número 15 s’havia de penjar
una medalla al carnet de concursant i
finalment, quan es llegien 20 llibres es
considerava que el participant ja havia
acabat la bibliocursa i per tant l’havia
superat amb èxit.
Finalment, 32 participants van ser els que
la van acabar. El dia 28 de gener es va
organitzar l’acte d’entrega de diplomes i
obsequis a aquells que havien aconseguit
l’objectiu de l’activitat. L’acte va començar
amb la felicitació que els hi feia el regidor
de cultura, Alfred Blanch, tot explicant-los
la importància d’adquirir l’hàbit de la
lectura de ben menuts i animant-los a
participar l’any vinent. A continuació,
l’entrega de diplomes i obsequis que el
regidor de cultura va fer a tots els que
havien aconseguit superar la cursa. L’acte
es va acabar amb una sessió de contes de
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diferents continents que es van explicar a
la mateixa biblioteca.
Del 10 al 28 de març, la biblioteca José
Escudé Albesa de Santa Bàrbara, va acollir
l’exposició monogràfica: A pencar! El món
del treball als llibres infantils i juvenils.
L’exposició estava emmarcada dins de la
8è setmana del llibre infantil i juvenil a les
Terres de l’Ebre.
L’equip d’exposicions del Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil, va triar llibres
que encaren el tema del món laboral des
d’un vessant més realista que fantàstic o
que, tot i pertànyer a un gènere tan
fantàstic com ho puguin ser les novel·les
juvenils o les rondalles populars, exposen
el treball d’una manera realista.
En motiu d’aquesta exposició, els alumnes
de 4t de primària del CEIP Jaume Balmes,
el dimecres 11 de març, van realitzar un
taller al voltant de l’exposició que va estar
dirigit per l’actriu i narradora Jordina
Biosca.
Aquest trimestre us destaquem els
següents documents:
Alfageme, Susana. El Carné por puntos.
Barcelona: De Vecchi, 2007
Batlle, Pablo. Protocolo y buenas maneras.
Barcelona: Scyla, 2007
Biblioteca
práctica
de
autoayuda.
Barcelona: Oceano, cop. 2007. Conté 8
volums: Combatir el estrés. Vivir en pareja.
Inteligencia emocional en el amor.

Inteligencia emocional en el trabajo.
Programación
Neuro
Lingüística.
Automasaje y yoga. Disfrutar de la
sexualidad. Recursos de medicina
naturista.
Martín, Eva. La Guía de bolsillo de los
teléfonos móviles. Madrid: Pearson
Educación, cop. 2007
Puigdueta, Isabel. Cuinem: tallers de cuina
a l’escola (6-12). Barcelona : Graó, 2008
Tomeo, Javier. Los Amantes de silicona.
Barcelona: Anagrama, 2008
DVD:
Descubrir el hombre y la naturaleza.
Barcelona: EDP editores, cop. 2004. Conté:
Viajeros milenarios. Nómadas y peregrinos.
Guardianes de los mares. Un planeta vivo.
Riesgos y esperanzas. Tierras de contrastes.
América del Norte. América del Sur.
España. Africa continental. Africa y
Oceanía. Oceanía y Asia.
27 vestidos. Intèrprets: Katherine Heigl,
James Marsden, Malin Akerman.
Las Hermanas Bolena. Intèrprets: Natalie
Portman, Eric Bana, Jim Sturgess.

La Plana Ràdio

Destaquem...
Allò que passa al poble, cada dia al blog de
La Plana Ràdio
En aquesta secció voldríem destacar una
vegada més la pàgina web de la Plana
Ràdio, un treball extra perquè la ràdio es
pugui escoltar, però també llegir.
La nostra adreça, recordem que és http://
laplanaradio.cat/. La pàgina s’actualitza
cada dia de dilluns a divendres i publiquem
una noticia de Santa Bàrbara i les 3 o 4 del
territori que considerem de més interès.
Des de la Plana Ràdio estem convençuts
que aquest esforç afegit a la nostra feina
habitual a l‘emissora, es veu compensat
pel servei que pretenem donar a tots
aquells que, vivint prop o lluny de les
Terres de l’Ebre, tenen interès a conèixer
allò que passa a casa.
Així que, una recomanació especial per
aquells planers i planeres i familiars que
viviu lluny del poble i que llegiu aquesta
revista és que cada dia podeu conèixer
allò que passa al poble i al territori des de
la pàgina web de la Plana Ràdio. Informeuvos cada dia a http://laplanaradio.cat/
La Plana Ràdio a l’Ebrebloc
Per tercer any consecutiu, el personal de la
Plana Ràdio assisteix a les jornades
formatives per conèixer com aplicar les
noves tecnologies a la comunicació
audiovisual. Així, a principis de febrer
assistíem a la 3a edició de l’Ebrebloc que
es va dividir en dues jornades.

La primera, el divendres 6 per la tarda a la
Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa,
amb la presentació del nou espai virtual
de Lletra, a càrrec de Teresa Fèrriz; una
taula rodona amb la presència destacada
d’importants escriptors i editors del
territori; i finalment, l’acte central de
l’EbreBloc 2009, una sessió magistral a
càrrec del M. H. Sr. Ernest Benach,
president del Parlament de Catalunya, que
va parlar sobre política i parlament 2.0.
L’endemà, divendres dia 7, i durant tot el
dia, les sessions es van desenvolupar a la
Biblioteca Pública de Roquetes. Ja amb una
clara voluntat didàctica i pràctica, cal
destacar un taller de videobloc a càrrec de
Jesús Ferré; la presentació del primer any
d’existència de TeveON, la televisió per
internet pionera a les Terres de l’Ebre; o ja
per la tarda, una taula rodona sobre blocs
col·lectius a l’Ebresfera o una trobada de
feisbucaires de les Terres de l’Ebre (trobada
organitzada per Atictes).
La Plana Ràdio forma part de l’Associació
l’Ebresfera, una comunitat de blocaires
que ja compta amb més de 400 blocs i que
s’ha convertit en una potent comunitat
virtual de la internet catalana.
Obres a l’emissora
En realitat, més que obres, són feines de
manteniment i és que després de 14 anys
les coses han canviat molt a l’emissora,
especialment en l‘aspecte tecnològic.

La implementació de les noves tecnologies
al treball diari de la ràdio, ha anat deixant
obsolets molts dels aparells que fèiem
servir als nostres inicis. Per exemple, els
cassets, discos, mini discs etc. han estat
substituïts, primer pels compacts i
darrerament pels nous formats d’àudio
mp3, wma i altres.
Això ha provocat que els cablejats de
connexió, en els casos d’ incorporació
d’ordinadors i altres aparells multimèdia,
s’hagin hagut de fer de manera més o
menys provisional i, per altre costat, amb
l‘anul·lació d’alguns aparells, ja que una
sèrie de connexions han anat quedant
sense us.
Tota aquesta evolució tècnica creava una
situació de cablejats complicada i fins i tot
potencialment perillosa que feia falta
resoldre.
La proposta ja es va fer arribar a l’equip de
govern del nostre municipi, ara fa dos
anys. La possibilitat que l‘edifici de
l‘Ajuntament fos remodelat i que aquesta
remodelació
provoqués
un
canvi
d’ubicació dels estudis ha anat retardant
aquesta millora fins ara en què, davant la
impossibilitat, de moment, d’efectuar
aquestes
obres, la
Regidoria
de
Comunicació ha decidit fer aquesta
inversió que ha de revertir no solament en
la practicitat sinó en la seguretat de
l‘emissora
i
dels
treballadors
i
col·laboradors.
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Centre Obert l’Oliveta

Joves i convivència
L’Ajuntament de
Santa Bàrbara en
col·laboració amb
l’àrea d’atenció a
les persones del
Consell Comarcal
del
Montsià,
mitjançant l’àrea
d’immigració, van
crear
el
curs
passat una nova activitat que consisteix
en la consolidació d’un grup de joves
adolescents que treballen amb un objectiu
comú: fomentar la interculturalitat i la
bona convivència al municipi.
El grup Joves i Convivència va nàixer amb
l’objectiu de despertar interès per les
noves cultures que conviuen al municipi a
través
d’activitats
organitzades
i
promulgades pels mateixos joves.

L’any passat es va fer una primera
aproximació al projecte, amb la creació
del grup i la proposta d’activitats per part
dels i les joves participants. Donats els
resultats aconseguits i la valoració que
d’aquest grup se’n poden acabar traient
idees profitoses, tant al Consell Comarcal
com el propi Ajuntament han cregut
oportú potenciar-lo i fer-ne difusió. Amb
aquesta idea, el tècnic d’immigració i
l’agent d’acollida del Consell Comarcal,
que són els encarregats de la coordinació i
dinamització del grup, es van desplaçar a
l’IES Les Planes per exposar als joves
l’existència d’aquesta nova activitat i la
possibilitat d’acollir-hi a tots aquells joves
que estiguin interessats en participar-hi.
La crida feta entre els joves comença a
donar fruits, i tan sols en dues setmanes ja
en són 7 els integrants. Ells es troben al

Centre Obert l’Oliveta tots els dimecres de
15 a 17 hores i els divendres de 17 a 19
hores. L’únic requisit per participar-hi és
tindre entre 12 i 18 anys i moltes ganes de
passar-ho bé coneixent les cultures del
món.

Infocentre

Cursos d’alfabetització digital a
l’infocentre
L’Infocentre de Santa Bàrbara inicia la
seva activitat formativa del primer
semestre de l’any. Un total de 33 persones
han participat als cursos d’iniciació a
l’ofimàtica durant els mesos de febrer i
març.
Com cada any, l’Infocentre ofereix cursos
de formació i alfabetització digital, un dels
objectius principals del nostre telecentre
és oferir un espai a la ciutadania on poder
fer ús de les noves tecnologies i on poder
iniciar-se en el món de les TIC, és per això
que al llarg de l’any organitzem cursos de
formació i cursos d’iniciació per a tots els
col·lectius i per a totes les edats.
Durant els mesos de febrer i març, hem
realitzat el curs d’iniciació a l’ofimàtica,
l’acollida d’aquest curs ha estat molt
bona, i per poder cobrir tota la demanda,
s’han hagut de fer dos grups, així, un total
de 25 alumnes, han participat d’aquesta
activitat formativa.

El passat divendres 13 de març, a
l’Infocentre, va iniciar les seves pràctiques
Patrícia Mesegué, procedent del curs
ocupacional d’administració de bases de
dades que es realitza en aquest centre. El
treball que desenvoluparà Patrícia
Mesegué
a
l’Infocentre
ocuparà
principalment la gestió de dades
comercials, el club de feina o, més
recentment, la gestió de dades per al
projecte de georeferenciació que s’està
portant a terme des de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia i que, Santa Bàrbara,
hi forma també part.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, d’anys
enrere, col·labora amb diferents projectes
educatius per tal de donar oportunitats a
estudiants que vulguin realitzar les seves
pràctiques externes i, així, poder adquirir
coneixements pràctics i experiència per
un major nombre d’oportunitats en el
futur.

També s’ha dut a terme el curs
d’informàtica pràctica, un altra activitat
d’alfabetització digital en la qual han
participat un total de 10 alumnes.
L’objectiu d’aquesta activitat ha estat
oferir una formació amena, atractiva i
molt pràctica als seus participants.
Una de les principals funcions de
l’Infocentre com a punt TIC de la nostra
població, és minimitzar l’escletxa digital,
sobretot aquella que afecta a un
determinat sector de la població amb un
alt risc d’exclusió digital.
CONVENI DE PRÀCTIQUES AMB L’IES
MONTSIÀ D’AMPOSTA
L’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Institut
d’Ensenyament
Secundari
Montsià
d’Amposta han signat un conveni de
pràctiques per oferir als seus alumnes la
possibilitat de realitzar les seves
pràctiques.
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Llar d’Infants Les Beceroles
ANEM AL TEATRE
El dia 18 de febrer els nens i nenes de
P2 van anar a veure l’obra de teatre
“Contencinc” a la Lira Ampostina.
Els infants van anar amb autobús
amb les seves educadores, aquest ha
estat el primer cop que fem la sortida i
l’experiència ha estat molt positiva.
DIJOUS GRAS
Per celebrar el dijous gras, vam anar
a la plaça de bous on els nens i nenes
van poder gaudir del gran espai que hi
ha.
Per berenar, les educadores els van
convidar a galetes amb xocolata.
Tots ens ho vam passar molt bé!
CARNAVAL DE MARIETES
Com a novetat, aquest any, pares i
mares van participar d’una manera
més activa en aquesta festa, ja que es
van disfressar amb els seus fills i filles.
També van col·laborar en la confecció
de la disfressa, venint una tarda a la
llar per poder fer-la.
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Acompanyats de la “xaranga” vam fer
una petita rua pels carrers del nostre
poble fins el centre cultural, on tots
junts vam poder continuar la gresca
ballant i gaudint de la festa.
La llar d’infants va oferir un berenar a
tots els participants.

En finalitzar, vam anar a veure els avis
i àvies del centre de dia, els quals van
estar molts contents de la nostra visita.
Donem, un cop més, gràcies als
pares, mares i familiars per la seva
participació, ja que sense ells aquesta
no hagués tingut tan de color.

LA CULMINACIÓ DEL CAMÍ DE SANT JAUME DE
L’EBRE
L’associació Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre de la comarca
del Montsià, que compta entre els seus membres amb un bon nombre
de planeres i planers, havia anat fent al llarg de diferents sortides
les etapes del camí compostel·là que va entre la desembocadura de
l’Ebre i Saragossa. Recentment, entre el 22 i el 28 de març, s’han fet a
peu els aproximadament 180 quilòmetres que separen Saragossa de
Logronyo, punt en què el camí ebrenc s’unix amb els camins francès
(per Roncesvalles) i aragonès (per Somport). El recorregut s’ha fet
en set etapes, amb finals a Alagón, Gallur, Tudela, Alfaro, Calahorra,
Alcanadre i Logronyo. Entre les vint-i-nou persones expedicionàries
hi havia una bona representació planera: Telma Arasa, J. Luis Bielsa,
Alfredo Blanch, Joan Boronat, Ramon Grangé, Arturo Monllau, Sisco
Montserrat i Màrius Pont.

LA FONT DE GLÒRIA
ESPUNY
Tot va començar un 3 de novembre de
l’any 30 al segon pis del Cafè d’Espuny,
allí naixia la nostra protagonista,
rodona com una boleta i molt desitjada
pels seus pares José i Adela, que un any
abans havien vist morir el seu petit
Emiliet.
La seva infància la recorda a la
perfecció, els reis mags de l’època eren
generosos. Tots els anys li portaven una
Pepona feta de roba i cartró, després
de jugar unes quantes setmanes,
desapareixia per tornar a fer acte de
presència el 6 de gener de l’any vinent.
En començar la guerra la seva mare
l’enviava, amb un tros de carn, al de la
seua iaia Tereseta. La seva mare, Adela,
tenia por que una bomba anés a parar
al campanar de l’església i acabés amb
tota la família.
En aquella època, les tendències
ideològiques de la família i, en especial,
del seu pare (ella era de Franco i no se
n’ha amagat mai) van fer que aquest
hagués de visitar l’il·lustre i recordat
Doctor Emili Sanz, que li va receptar,
perquè la seva úlcera no s’agreugés
pels comentaris dels contraris, que
marxessin a la caseta de camp que
tenien prop del Mas de Barberans.
Glòria recorda molt aquella època,
les recomanacions d’ajupir-se al terra
en veure els avions que es dirigien al
Camp d’Aviació de la Sénia i, sobretot,
haver-se de posar un totxet a la boca.

Un cop a la seua iaia el totxet se li va
encallar entre les dents i la feina va ser
d’ells per treure-li.
Després de la guerra, l’any 40, va fer la
Primera Comunió, com a fidel Catòlica,
Apostòlica i Romana, sempre explica
que al llarg de la seua vida, ha hagut
d’anar més d’un cop a genollons per a
demanar-li favors a l’altíssim. El dia de la
seua Primera Comunió, encara recorda
la mosca que se li va posar entremig
de les faldetes i del vestit, comprat a
Barcelona i fet tot amb organdí i rams
brodats. Sembla que tota la cerimònia
se la va passar buscant treure la mosca
de les faldetes i sent la rialla de tots els
allí congregats. Recorda d’una manera
entranyable el seu iaio “Daniel de Crua”
com d’una manera xistosa el dia de la
comunió es va posar el seu bel i els va
cantar un vers a tots els presents a la
festa. Després de la Comunió, la seva
família, moliners d’oli, van viatjar a fer
millor fortuna a Martos, província de
Jaen. D’allí va heretar part de la seva
vena folklòrica i també una greu sarna
que només va poder curar el metge
Aiguetes de Jesús amb un sabó negre
miraculós i una pomada especial per a
la greu infecció.
Entre els 13 i 17 anys, va estar interna
a les Teresianes, fent teatre i viatjant a
Barcelona amb la seua cosina Lourdes,
per examinar-se de la comptabilitat i
peritatge mercantil, obtenint el famós
“Sobresaliente con Mención Honorifica”
tot i que, no explica si també en aquells
viatges, portaven moltes garrafetes

d’oli per als professors.
Tot i la seua poca estatura de metre
quaranta, la seua salameria, els
ulls intensos i els seus caminars
provocadors van enamorar més d’un.
“Tus” quan ha de parlar dels amors
del poble i no dóna noms per no ferir
sensibilitats. Va estar molt enamorada
d’alguns dels seus pretendents,
especialment d’aquells que els seus
pares no deixaven entrar a casa. “Les
cartes d’amor i fotos trencades es van
quedar dintre una capseta amb pany
i clau que anys més tard va intentar
obrir i ...”
L’amor, per a tota la vida, fou amb José
Cid Pla, un pagès de Tortosa, treballador,
gran aficionat al Tennis, que va ser
“Primera Raqueta” i s’enfrontava
amb Mayor Zaragoza i també amb
l’Arquitecte Franquet. En aquella època
no es perdia cap torneig, era com la
mare de Nadal. Es va casar l’any 56, al
mes de juliol, a l’església del Roser, tot
i que estaven de dol per la mort, vuit
mesos abans, del seu iaio. Van anar a
Tortosa a casar-se, el Canonge Vicente
Monforte va oficialitzar la missa. De la
nit de bodes no cal ni parlar-ne...
Ella diu que si ara la fessin escollir
i li donessin l’oportunitat de viure
a l’actualitat, per res del món ho
canviaria, tot i la guerra, la misèria,
la sarna i d’altres contrarietats, va ser
molt feliç.
Recorda l’època en la qual va néixer
Jose Luís i Glòria. Per aquell temps
tenia molta feina, els pares, els fills i els
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esposos (es refereix a José i Ramon, el
seu germà al qual sempre ha estat unit
com una ànima dins d’un cos).
Darrerament, Glòria ocupa el seu
temps fent “mis labores”, sobretot
parlant, és allò que sempre li ha
agradat, potser si hagués hagut
d’escollir una professió hauria estat
consellera, però no de política, de
donar consells a la gent. La seua vida
en aquesta etapa no hauria estat res
sense la ràdio. Encara recorda quan la
van haver de “contractar” perquè en un
mes va guanyar 13 premis i el director
va pensar que potser millor fitxar-la,
ja que sinó s’ho hagués emportat tot.
La Ràdio li dóna vida, la gent amb la
que parla, les felicitacions, les seues
preguntes indiscretes...
Quan fa recompte de la seua vida,
pensa que ha passat molt ràpida, però
si es para a pensar detingudament,
pensa que ha fet moltes coses: veure

MÒNICA FERNÁNDEZ
FERRÉ
Us volem parlar d’una noia del poble
que es diu Mònica i que segurament
tots coneixeu. Ella sempre ha estat una
persona molt activa i bona noia, i ara
mateix la recordem a la seva joventut
quan feia de majoret a Santa Bàrbara.
La història que volem explicar li va
succeir a ella, va ser una dura prova a la
qual va haver de fer front, però gràcies
a la seua força voluntat i constància va
poder superar-la.
Un bon dia, Mònica va assistir a la
revisió de la mútua de la seva empresa.
Quan es van saber els resultats, la
van enviar al seu metge de capçalera
perquè li repetissin les anàlisis, ja que
els resultats no van semblar correctes.
Al metge del CAP tampoc li van
agradar els resultats que novament
havien sortit i la va enviar directament
a l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa, on li van fer més proves i més
anàlisis que van acabar de concloure
que havia de ser hospitalitzada
perquè presentava un problema de
funcionament de ronyons, donat que
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néixer els seus néts Josep i Jordi,
l’arribada il·lusionada de la seva néta
Mar... Però sobretot, espera poder
arribar a veure’ls, ja no a casar-se, però
sí, a fer la comunió.
Parlar sobre Glòria Espuny ha estat
tant fàcil, com escoltar-la cada matí a
la Plana Ràdio i no poder evitar que te
s’escapi alguna rialla a causa dels seus
comentaris espontanis i sense malícia.
Glòria és tal com la veieu, tal com la
escolteu, tal com ella es mostra, i no
per això la seva vida ha estat exempta
de problemes, però ella ha sabut
capgirar la truita i fins i tot treure’n la
part positiva de les coses.
Gloria, amb carinyo!
Ah!!! Sabeu que Glòria ja ha complert
un dels seus somnis que reivindicava
constantment? Un veí del poble va
portar-li, fins al jardí de casa, la font
que ella sempre havia demanat!!!

solament li funcionaven un 6%. Va
ser aleshores, quan va començar la
lluita per a ella, ja que la diàlisi es va
convertir en el seu dia a dia durant un
any i nou mesos.
Amb la salut bastant feble, però
sempre amb l’esperança que algun
dia li arribaria aquest ronyó que tant
esperava, va arribar el dia 3 de febrer
de 2008 i li van fer el transplantament.
A poc a poc, la nostra amiga s’ha anat
recuperant fins al
dia d’avui que, tot
i els controls que
es continua fent
periòdicament,
ja
pot fer una vida
normal.
Gràcies a la seva
valentia i la lluita
que va mantenir
amb la malaltia, ara
ja ho ha superat. Ella
mateixa ens diu que
si alguna persona
està passant pel
mateix, que el millor
consell que li pot
donar és que agafi

forces i que s’animi i faci allò que
faci falta i que mai perdi l’esperança,
que s’operi i posi tots els mitjans que
tingui a l’abast per recuperar-se i poder
tornar a gaudir de la vida.
Amb aquestes breus línies, volem
encoratjar a Mònica perquè continuï
aquest camí tan exemplar i que mai
es doni per vençuda, ja que la seua
vitalitat ens ajuda a tots.

Opinió dels Partits Polítics
D E S A C C E L E R A C I Ó,
RECESSIÓ,
CRISI...
Probablement, aquestes
són les paraules més
anomenades en el darrer
any i mig. Ni els més pessimistes
es podien imaginar l’abast de
l’actual conjectura econòmica que
ha esquitxat fins a l’últim estrat de
la nostra societat, posant en perill
l’estat del benestar que tant ens ha
costat aconseguir.
En aquest context econòmic es posa
de manifest que el bipartidisme
que ens volen imposar des de
l’estat espanyol, i que té el reflex
més recent en el pacte PP-PSOE al
País Basc, allunya encara més les
reivindicacions nacionals i d’un
just finançament per a Catalunya,
en un moment clau on el nostre
país s’hi juga molt. Quan diem
país, ens estem referint a tots i cada
un dels catalans, a tots i cada un
dels planers i les planeres. Tindrà
diners el Govern de la Generalitat
per finançar l’ampliació del CEIP
Jaume Balmes, la nova depuradora
o els diners promesos per al Centre
de dia? Projectes que afecten a
col·lectius importants de Santa
Bàrbara i altament reivindicats i
treballats pel propi Ajuntament.
Per això, des de CiU Santa Bàrbara,
apel·lem a la responsabilitat de
país, a deixar al marge els interessos
partidistes, a deixar d’obeir ordres,
que tan sols beneficien a aquells
que enquisten el bon nom de la
política, a parar de crear desencís
i desafecció entre la gent que ens
aixequem cada matí per portar les
garrofes a casa, actualment, uns
privilegiats perquè ja estem en els
4 milions d’aturats a Espanya, a
lluitar per cada un dels indefensos
que està deixant aquesta crisi, etc.
Només la unió dels partits polítics
a través dels diversos governs i una
aposta decidida per resoldre una
de les principals vergonyes de la
nostra democràcia, el finançament
de l’administració més pròxima a
les persones, els Ajuntaments, ens
podrà treure d’una crisi que al pas
que anem s’endurà pel davant tota
la nostra economia productiva.
Injectar diners als Ajuntaments és
una bona mesura de rendibilitat, i
si algú no s’ho creu que passi per
Santa Bàrbara que en som un bon
exemple, a través de totes i cada
una de les accions que cada dia
hem portat a terme durant aquest
últim any i mig i sense apujar els
impostos el 2009.

El futur ens presenta
grans reptes i no
poques dificultats; els
problemes que afecten
el medi ambient no són
un tema nou.
La dependència dels combustibles
fòssils ens planteja un interrogant:
amb què substituirem l’energia
que aquests elements ens han
proporcionat durant tants anys?
La manca de treball i de diner, que
ens està afectant aquests darrers
mesos, també és dels problemes
més sagnants que se’ns plantegen,
i per les impressions que tenim, els
que ens governen no saben ben bé
com solucionar-los.
Suposo que estareu pensant “això
és una revista municipal, que
podem fer des d’un àmbit tan reduït
com un municipi per esmenar
problemes tan grans?”. Doncs la
meva opinió és que podem fer molt
per canviar les nostres dinàmiques
de pensament i de consum.
Què proposo:
Individualment:
Que
tots
comencem a pensar què és el que
podem fer per no consumir tants
recursos naturals, no esperar que
ens facin la feina, sinó que ens
fiquem mans a l’obra. Coneixeu la
regla de les tres erres? reutilitzar,
reciclar, reduir, aprofitar al màxim
els articles de consum, roba,
electrodomèstics, vehicles... no us
sàpiga mal que us titllen d’agarrats
per tenir un televisor més vell que
matusalem, algunes coses que
no serveixen per al seu ús inicial
poden servir per a altres coses.
Col·lectivament: Un poble com
Santa Bàrbara es troba en un lloc
privilegiat per aprofitar l’energia
solar. Les autoritats han de facilitar
la instal·lació d’aquests enginys
i practicar amb l’exemple als
edificis públics, es podria crear
una escola taller on ensenyar i
practicar les tècniques necessàries
per fer de Santa Bàrbara un poble
més ecològic, sí, perquè no. Si
l’Ajuntament facilitava les coses,
com ara els projectes tècnics, del
benefici que representaria per a
ells i per a la societat aconseguir
que totes les vivendes tinguessin
la seva pròpia font d’energia,
crearíem
ocupació, reduiríem
l’impacte del nostre modus vivendi.
I encara més, imagineu que aquest
projecte fos un èxit i s’escampés
a la resta del país. Què us sembla,
ens fiquem mans a l’obra?
Andreu Caballé Fernàndez

Comencem un nou
número de la nostra
revista, repassant allò
que municipalment ha
estat interessant en aquest
darrer trimestre.
Per una banda a finals de gener es van
presentar i aprovar els pressupostos
municipals,
els
pressupostos,
austers com el moment que tenim,
tenien una important contenció
de la despesa i una congelació de
la majoria d’impostos municipals,
a ERC li va semblar molt bé ja que,
des de l’Ajuntament, hem de ser
solidaris amb el moment i hem de
fer un pressupost ajustat, per això
Esquerra va donar suport.
Per altra banda es va adjudicar i ja
han començat la creació del camp
de gespa artificial i la remodelació
d’una bona part de les instal·lacions
esportives, ens congratulem molt ja
que, a banda de l’esforç municipal,
la Secretaria d’Esports de la
Generalitat també ha participat amb
una important aportació; esperem
que en poc temps tothom pugue
gaudir de les instal·lacions, tot i
que, creiem que caldrà algun tipus
de regulació per preservar els nous
espais per a què no hagi vandalisme.
També és una bona notícia
l’assignació
de
700.000
€
aproximadament
per
a
l’arranjament d’obres i serveis
del poble, en este cas els dinars
aniran a parar a la segona fase de
la reforma de l’enllumenat públic
la qual ens permetrà un estalvi
important del rebut de l’electricitat
i a més contribuir a la millora del
nostre ecosistema. Dins del mateix
pressupost també es crearan uns
nous vestidors polivalents per al
futbol i totes les activitats esportives
que hi hauran.
Per altra banda també ens
congratulem
que,
des
dels
Departaments
(Governació
i
Administracions Públiques) de la
Generalitat en què ERC té capacitat
de govern, de l’assignació al poble
de la dotació de més de 400.000€
(gairebé 70 milions de les antigues
pessetes) per a la 2a fase del
condicionament del passeig de la
Generalitat.
Creiem que per tirar endavant
un poble necessitem treballar
conjuntament
totes
les
administracions públiques i ERC
des de les seues responsabilitats
de govern tant al Consell Comarcal
del Montsià, com a la Generalitat
de Catalunya, fa tot allò possible
per a què l’Ajuntament pugue tirar
endavant els projectes per a tenir
un poble millor, que és la voluntat
de tots els regidors i regidores de
l’ajuntament de Santa Bàrbara.

Benvolgut poble de Santa
Bàrbara. Suposo que
a hores d’ara, qui més
qui menys nota la crisi,
perquè la veritat és que ja la tenim a
sobre i, pel que es veu, n’hi ha per a
temps. Doncs bé, haurem d’apretarnos el cinturó i afrontar-la. Això
s’aconsegueix estalviant al cèntim,
i no cal dir que d’això, la gent del
món pagès en sabem, perquè estem
acostumats a guardar. Potser és per
això que els qui cuidem la terra
estem preocupats per algunes coses
que s’han analitzat prou i no són
gaire raonables, i dic això pel cas
de l’aigua. Ens diuen que l’aigua
s’ha d’estalviar, que és un bé escàs
i que no s’ha de fer malbé, que
hem de mirar de no malgastar-la
i jo em pregunto: per què des de
l’Ajuntament no han estudiat millor
el consum d’aigua per part dels
pagesos? Jo necessito 500 litres per
fer un tractament, però les fitxes que
ven l’Ajuntament són de 1000 litres i
costen 1 euro; com només necessito
500 litres, els altres 500 els perdo;
premo, això sí, el botó de parar
perquè no ragi més aigua i a mi em
surt l’aigua més cara. Però n’hi ha
d’altres que quan tenen la quantitat
d’aigua necessària, marxen sense
prémer el botó de parada i l’aigua
continua rajant, perdent-se i sense
ser de profit per a ningú. “QUIN
DESPILFARRO”. Sí, ja sé que algú
dirà que no n’hi ha per a tant, que
al cap i a la fi, són 50 cèntims o 500
litres, i no passa res, però si això es
multiplica pels molts pagesos i pels
cops que ho fan al llarg de l’any,
imagineu-vos quants litres d’aigua
i euros es perden. No seria millor
posar les fitxes a 500 litres, o bé fer
una targeta i que cada pagès posés
el que necessita? D’aquesta manera,
tots en sortiríem beneficiats,
estalviaríem diners que ens vindrien
molt bé i també estalviaríem aigua,
aquest bé tant preuat que tothom
vol i que no tothom té.
Aquí queda aquesta petició i
espero que els qui poden fer
alguna cosa, que ho facin aviat.
Voldria donar les gràcies al PP
per deixar-me el seu espai al
full municipal per poder dir una
cosa que tots sabem, que tots en
parlem, però que no s’ha fet res
per a arreglar-ho. A veure si es pren
consciència i s’adopten les solucions
pertinents.
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Agenda
MES

DIA

Calçotada jove del Grup Joventut

5

Diumenge de Rams. Benedicció

abril

Inici del curs d’imatge digital

17

Recollida de voluminosos

17

Inauguració de les Jornades Culturals

17 al 19

Cap de setmana de formació del Grup Joventut

18

Lliurament de Premis als guanyadors del concurs Literari
Sant Jordi

23

Diada de SANT JORDI

23
26
1i2

maig

Setmana Santa

15

23

Lliurament de Premis als participants i guanyadors del
concurs literari Rogelio Farnós
Lliurament de Premis del XII Concurs Literari de l’IES LES
PLANES
XII Transplanes del Montsià
II torneig de Bàsquet Serviplem-Baryval. Participació del
Joventut de Badalona, Pamesa València...

9

Festivitat de SANT GREGORI

10

Festa: SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA

15

Recollida de voluminosos

24 i 31

juny

ACTE

4

10 al 13

Comunions

LLOC
Àrea de mig ambient de Godall
Plaça Masia de la Rúbia
Santa Bàrbara
Infocentre
Santa Bàrbara
Centre Cultural
Poble Nou del Delta
Centre Cultural
Santa Bàrbara
Centre Cultural
Sala Polivalent de l’IES Les Planes
Casetes Velles
Pavelló municipal
Santa Bàrbara
Carrer Major
Santa Bàrbara
Església Arxiprestal

1

Inici del curs de creació i gestió de pàgines web

Infocentre

1

Inici del curs d’nternet

Infocentre

6

II Torneig de Futbol Base Vila de Santa Bàrbara

12

Recollida de voluminosos

Santa Bàrbara

20

Inici de les Jornades Esportives

Santa Bàrbara

23

Revetlla de SANT JOAN

Llar de Jubilats

24

juliol

2n TRIMESTRE 2009

Obertura de les Piscines Municipals.

Camp de futbol

Poliesportiu municipal

25 al 28

Colònies infantils

Xerta

29 al 10
juliol

Casal d’estiu els Ballarics

Centre Obert l’Oliveta

5

Canvi de pubilles 2008-09

Poliesportiu municipal

10 al 19

Festes Majors 2009

Santa Bàrbara

13

Cursa enigmàtica

Plaça Cid i Cid

16

Cursa de Tronomòbils
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Poliesportiu Municipal

