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Municipals
Ajutament de Santa Bàrbara ................. 977 717 000 / 977 717 001
Jutjat de Pau .....................................................................977 719 339
Piscines i Estadi Municipa ..............................................977 717 090
La Plana Ràdio .................................................................977 719 220

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social, Centre Obert, 
l’Oliveta, Aula Adults, Centre de Suport Diürn) ... 977 718 816 / 977 718 479
Infocentre .........................................................................977 717 732
Centre Cultural (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer) ....977 719 136
Vigilant Municipal ...........................................................649 381 826
Llar de Jubilats .................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu .........................................................618 552 150
Llar d’Infants “Les Beceroles” .........................................977 719 781
Escola “Jaume Balmes” ....................................................977 718 029
IES “Les Planes” ................................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara ..........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua) ...................................................977 717 001
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” ....977 718 358
Caixa Tarragona ..............................................................977 718 066
Farmàcia ..........................................................................977 718 331

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

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.40 h. .......................................... 10.40 h.
07.55 h.  ......................................... 10.45 h.
15.40 h.  ......................................... 18.15 h.
17.50 h.  ......20.45 h. (Només dies festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. .......00.05 h. (Només dies festius)
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Havíem anunciat que l’any 2010 seria un any clau 
en quant a inversió a Santa Bàrbara. Els fruits del 
treball constant donen els resultats esperats i 
projectes importants que canviaran la fisonomia de 
Santa Bàrbara, els seus serveis i noves potencialitats 
comencen a veure la llum.

El Passeig de la Generalitat: un cop acabada la 
primera fase i adjudicada la 2a fase a l’empresa 
ampostina Contregisa, hi ha la previsió d’acabament 
de les obres i inauguració del passeig per Festes 
Majors, culminant una obra de gran pressupost que 
donarà dignitat, amb la presidència del monument 
“De la Terra, un Poble”, al tercer eix viari principal 
planer i entrada al barri de la barceloneta.

La Carretera Barcelona-Madrid (travessera): 
després de les negociacions establertes entre 
l’Ajuntament i el Departament de Carreteres, 
començaran les obres tan bon punt entri en 
funcionament la variant el mes d’abril. L’actual 
travessera que suporta un volum de 6.000 vehicles 
diaris passarà a convertir-se en un passeig que 
garantirà un  augment considerable de la qualitat 
de vida de les famílies que hi viuen.

La variant a Santa Bàrbara: s’estan complint els 
terminis previstos, tot i el mal temps que hem 
passat a l’hivern i que, sens dubte, ha condicionat 
l’avançament de les obres. Hi ha previsió d’obertura 
de la variant al trànsit rodat aquest mes d’abril i 
l’acabament de les obres, si no sorgeixen més 
complicacions, per a l’estiu.

Museu de la vida a la plana: s’està acabant 
la primera fase del projecte, executada per la 
brigada municipal i consistent en el sanejament de 
l’edifici, la construcció dels forjats i realització de 
l’estructura. Aquest mes d’abril es traurà a concurs 
públic la construcció de la 2a fase amb l’objectiu de 
finalitzar l’arranjament a finals d’any, perquè entri 
en funcionament el 2011.

Centre de Dia per a la gent gran: el projecte més 
important d’aquesta legislatura i el més desitjat a 
nivell de poble veu la llum un cop acabat el projecte 
i adjudicada la seva construcció aquest mes d’abril. 
Hi ha previsió d’acabament de les obres el primer 
trimestre de 2011, si no hi ha complicacions 
d’importància, creant un dels serveis, a Santa 
Bàrbara, que ens garantirà una millor qualitat de 
vida.

Nova depuradora d’aigües residuals a Santa 
Bàrbara: els treballs de redacció per part de la 
enginyeria redactora del projecte segueixen a bon 
pas i inclouran el canvi de l’antic col·lector.

Aquest és un petit resum que fa referència a 
l’urbanisme planer, però paral·lelament, s’està 
treballant des de les diverses regidories per tirar 
endavant actes, activitats, serveis i suports que dia a 
dia es presten des de l’ajuntament de la nostra vila, 
intentant millorar la nostra qualitat de vida que, en 
definitiva, és el que ens ajuda com a comunitat a ser 
una mica més feliços, lluny de polèmiques estèrils 
interessades que sols pretenen crear malestar entre 
els convilatans.

Jordi
Boronat Ferré
Alcalde

Editorial

3



Governació i Urbanisme

El passat mes de febrer ens 
deixava el regidor de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 

Ignasi Caballé, després de què el mes 
de novembre prengués possessió del 
seu càrrec en substitució de la cap de 
llista d’Esquerra Republicana Maria 
Josep Cid.
Ignasi Caballé, que degut a la malaltia 
no va poder desenvolupar el seu càrrec, 
s’havia caracteritzat al llarg de la seva 
vida pel seu tarannà col·laborador, 
sobretot en l’àmbit municipal i més 
concretament en el món del futbol. Va 
exercir de president del CF Santa 

Bàrbara en el període de 1991 a 1994, 
va ser entrenador i coordinador també 
del futbol base, soci del Barça i membre 
de la Plataforma pro Seleccions 
Catalanes.
L’actual portaveu del partit i també 
regidor a l’ajuntament, Marc March, 
s’hi va referir públicament com un 
home molt actiu i implicat en la vida 
del poble.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi 
Boronat, lamenta profundament 
aquesta pèrdua alhora que fa palès en 
nom del consistori de Santa Bàrbara el 
dol a tota la família. 

Ens deixa Ignasi Caballé, regidor de l’Ajuntament

Nova normativa de construccions rurals
a Terres de l’Ebre

El director general d’Urbanisme, 
Pere Solà, confia que la nova 
normativa que ha de regular les 

construccions agrícoles en sòl no 
urbanitzable específicament per als 
municipis de les Terres de l’Ebre pugui 
començar a ser aplicada abans de 
l’estiu. Solà ha avançat que el pròxim 
22 de febrer la Comissió d’Urbanisme 
de les Terres de l’Ebre (CUTE) rebrà un 
primer esborrany del text.
L’objectiu d’aquesta normativa, 
adaptada específicament per a 
cadascuna de les quatre comarques, és 
unificar criteris entre els diferents 
municipis a l’hora d’autoritzar 
edificacions per a ús agrícola en zones 
no urbanitzables. Actualment, ha 
indicat, es donen casos de diferències 
substancials entre termes municipals 
veïns.
L’objectiu és fixar una mateixa 
normativa pel mateix problema. 
L’agrupació serà comarcal perquè cada 
comarca té unes condicions diferents: 
les construccions tradicionals són 
diferents. Per a petits magatzems al 
servei de l’agricultura, a cada àmbit la 
tipologia, la necessitat o la mida són 
diferents’, ha recordat el director 
general d’Urbanisme.

Un cop consensuada i aprovada per 
Urbanisme, la normativa se situarà per 
sobre les normes de planejament 
municipal, modificant les existents si 
pertoca, comprenent els municipis de 
cada comarca, segons ha remarcat 
Solà. ‘Parlem de construccions 
agrícoles i no d’habitatges’, ha advertit. 
Així, aquesta homogeneïtzació 
establirà criteris constructius per 
aconseguir una ‘tipologia uniforme’ en 
funció del lloc d’implantació, l’activitat 
de la finca i unes dimensions 
‘proporcionades a l’explotació’.
Tot plegat també ha de permetre evitar 
les actuals diferències en aquesta 
matèria segons el terme on se sol·liciti 
la construcció. ‘Un municipi i el del 
costat tindran la mateixa normativa. 
No passarà com ara passa: al límit del 
terme municipal amb les mateixes 
característiques de sòl a un lloc 
s’autoritza 40 metres quadrats i l’altre 
60 o que el pla parcial exigeixi 1.000 
metres quadrats i l’altre 3.000 o que les 
construccions siguin en coberta plana i 
a l’altre inclinada. Hi haurà una 
tipologia uniforme’, ha assegurat.
La redacció d’aquesta proposta 
normativa va començar durant l’últim 
trimestre del 2008 i Solà calcula, ara, 

que un cop passi per la CUTE pugui ser 
aplicada sobre el terreny abans del 
pròxim estiu.
L’alcalde de Santa Bàrbara se sent 
satisfet per la regulació supramunicipal 
d’aquesta temàtica urbanística que 
havia ocasionat històricament 
múltiples problemàtiques, no tan sols 
a Santa Bàrbara sinó a molts termes 
municipals, i que, en definitiva, ha de 
posar ordre i sentit identitari a les 
petites construccions en sòl rústic. 
Santa Bàrbara va ser el primer municipi 
de les Terres de l’Ebre en aprovar un 
catàleg municipal de masades 
rurals. 

*Notícia extreta de La Plana Ràdio
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Governació i Urbanisme

Durant el mes de gener van co-
mençar les obres del Museu 
que reproduirà la vida a la pla-

na amb un apartat específic al món de 
l’oli. 
El projecte de museu que l’ha redactat 
l’arquitecta local Mireia Cid contempla 
la distribució en tres espais museístics 
principals d’exposició, sobre els quals 
s’articularà la rehabilitació de l’edifici. 
La planta baixa de la masada acollirà 
l’espai museístic de la reproducció de 
la vida a la plana, la recepció, una peti-
ta agrobotiga, els wc i un magatzem. 
L’entrada del museu estarà encarada 
al passeig de la Generalitat amb un pe-
tit espai ajardinat que ha de servir com 
aglutinador dels visitants del centre 
abans i després de visitar el museu.
La primera planta comprendrà dos es-
pais ben diferenciats, per una banda, 
una sala on s’ubicarà la Col·lecció 
d’Història Natural Joan Antoni Valls, 
un espai que donarà dignitat i definiti-
vitat a la col·lecció més important de 
Catalunya de troballes fòssils, fruït 
d’una vida entregada a la recerca de 

Joan Antoni Valls i que va fer lliura-
ment a Santa Bàrbara anys enrera; i 
per l’altra banda, una sala equipada 
audiovisualment per acollir esdeveni-
ments diversos del municipi com con-
ferències, presentacions, exposicions 
temporals i actes culturals diversos.
La construcció de l’equipament s’ha 
previst en dues fases: una primera en 
la qual intervé la brigada municipal i 
que ha constat en el sanejament de 
l’edifici, tot el procés de fonamentació i 
estructura, així com la previsió de ser-
veis per a la instal·lació de telecomuni-
cacions, xarxa de sanejament, llum o 
climatització, així com els pilars i una 
segona fase que constarà de l’execució 
de tots els acabats de l’edifici i la crea-
ció dels diversos espais de museïtzació.
Cal recordar que aquesta obra ha estat 
subvencionada pels fons europeus (FE-
DER) i compta amb un pressupost 
aproximat de mig milió d’euros i en el 
qual hi intervenen principalment 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, el De-
partament d’Administracions Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya, la 

Diputació de Tarragona, el Museu del 
Montsià i el Centre d’Estudis Planers i 
la seva previsió de finalització està 
marcada per a les acaballes de l’any 
2010. 
L’alcalde de Santa Bàrbara Jordi Boro-
nat i el regidor de cultura Alfred Blanch 
es mostren orgullosos d’haver pogut ti-
rar endavant aquesta obra que s’ha de 
convertir en símbol de la identitat pla-
nera, alhora que dinamitzador princi-
pal de l’activitat turística de qualitat al 
municipi. 

Una reunió entre l’alcalde de 
Santa Bàrbara, Jordi Boronat, els 
responsables del CODE i el di-

rector de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, Sr. Manel Hernàndez acompanyat 
pel director dels Serveis Territorials de 
Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, Sr. 
Víctor Gimeno, i el Sr Carlos Loaso, ex-
pregoner planer i responsable de 
l’agència a les Terres de l’Ebre, analit-
zant l’estat actual dels treballs de re-
dacció de la nova depuradora de Santa 
Bàrbara, ha servit per incorporar al 
projecte el canvi del col·lector que ini-
cialment no estava contemplat en el 
projecte. 
En l’actualitat s’estan enllestint els tre-
balls de redacció de la nova depurado-
ra que té previsió de situar-se prop de 
l’actual i amb aquest trasllat i nova 
construcció se solucionaran els proble-
mes estructurals de l’antiga depurado-

ra alhora que es millorarà a través d’un 
altre sistema els processos de depura-
ció de les aigües brutes del municipi.
L’alcalde de Santa Bàrbara felicita a 
l’ACA perquè fi-
nalment s’ha im-
posat el sentit 
comú, tot addu-
int que no era lò-
gic construir una 
nova depuradora 
tenint un col-
lector amb un alt 
estat de degrada-
ció i pèrdues, al-
hora que també 
els estimula a se-
guir treballant 
perquè el més 
aviat possible els 
planers veiem 
aquesta nova in-

frastructura en marxa al nostre muni-
cipi, que per altra banda fa anys que es 
reivindicada per l’Ajuntament. 

El museu de la vida a la plana, en marxa

La nova depuradora de Santa Bàrbara
inclourà el col·lector
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Recta final per al passeig de la Generalitat

El passat mes de gener van co-
mençar les obres de la 2a Fase 
del Passeig de la Generalitat, des-

prés del procés administratiu per a 
l’adjudicació de la seva construcció a 
l’empresa comarcal Contregisa, que ja 
havia executat les obres de la 1a fase.
Amb el suport econòmic de la Diputa-
ció de Tarragona, la Generalitat de Ca-
talunya, l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra i els veïns afectats, es finalitzarà du-
rant aquest 2010 la urbanització del 
tercer eix viari que distribueix el tràn-
sit en el nucli urbà i que es convertirà 
en un passeig que, se’ns dubte, donarà 
dignitat a l’accés del barri de la barce-
loneta.
Aquesta segona fase i definitiva per al 
seu acabament contempla el rebaix del 
cos central del passeig, l’aportació 
d’una base ferma, l’alquitranat, la 
instal·lació de tots els serveis, la pavi-
mentació de les voreres, l’enjardina-

ment i la instal·lació del mobiliari urbà.
Al final del passeig de la Generalitat i a 
l’entrada de l’actual casc urbà es crea-
rà una rotonda, que té la previsió futu-
ra de distribuir el trànsit cap a l’interi-
or del municipi i en el centre de la qual 
hi anirà instal·lada una escultura al-
legòrica que farà referència a les arrels 
de la identitat planera: la pagesia, dis-
seny de l’artista local Regina Pla.
El Passeig de la Generalitat, l’arranja-
ment del qual as-
cendeix en 
aquesta segona 
fase a 817.327 
euros, connecta-
rà amb el futur 
passeig que re-
correrà l’actual 
travessera de 
Santa Bàrbara, 
un cop urbanit-
zada i quan entri 

en funcionament la circumval·lació de 
Santa Bàrbara. 
L’alcalde de Santa Bàrbara i responsa-
ble del urbanisme local, Jordi Boronat, 
es mostra satisfet per tot el treball rea-
litzat a la primera i segona fase i per la 
paciència, el suport i l’acceptació que 
ha tingut tot el veïnat de la barceloneta 
envers aquesta obra que, sens dubte, 
ha de dignificar un eix viari clau per a 
Santa Bàrbara.

Governació i Urbanisme

La plana del Montsià comptarà amb itineraris 
entre els diversos pobles

A iniciativa dels alcaldes dels po-
bles de l’interior del Montsià i a 
través de les subvencions dels 

Fons Europeus LEADER 2010, els alcal-
des proposen la creació d’una xarxa 
d’itineraris interpretatius que trans-
corri entre els pobles de la Plana i que 
en potenciï els seus recursos turístics i 
culturals. Aquests itineraris transcor-
reran per les antigues rutes de comuni-
cació entre els pobles de la comarca, i 
en concret de la Plana.
La temàtica de les rutes versarà a l’en-
torn del món rural i del medi natural, i 
de la relació de l’home amb el seu en-
torn com a element modelador del pai-
satge.
Com s’ha exposat, els municipis de 
l’àmbit d’actuació tenen encara una 
important activitat rural, i no menys 
important és el seu patrimoni natural.
La Plana esdevé una immensa àrea do-
minada pel conreu tradicional de l’oli-
vera, trencada pels barrancs que bai-
xen dels Ports per desembocar a l’Ebre. 

El barranc de la Galera n’és un dels 
més importants.
Per l’extrem nord-est, Masdenverge, hi 
haurà la possibilitat d’enllaçar amb el 
futur camí natural de l’Ebre i d’aquest 
amb la via verda de la vall de Zafán.
A la part central, als municipis de la 
Galera i Santa Bàrbara, hi creua trans-
versalment l’itinerari de la Via Augus-
ta, una ruta de gran recorregut que fins 
i tot supera els límits Catalunya cap al 
sud, i de l’Estat cap al nord.
A Godall hi haurà la possibilitat d’en-
llaçar amb l’itinerari de les Oliveres 
Mil·lenàries, que en sentit sud es pro-
longa cap a Ulldecona, al mateix temps 
que d’altres itineraris locals per la ser-
ra de Godall com el del barranc de la 
Caldera.
Santa Bàrbara amb el projecte es ga-
rantirà la urbanització dels exteriors 
del nou Museu de la vida a la Plana, 
que constituirà, en un futur, el punt 
clau referencial i dinamitzador del tu-
risme d’interior a la població. 

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boro-
nat, dóna recolzament al projecte im-
pulsat pels diferents alcaldes de l’inte-
rior del Montsià per tal d’aconseguir 
iniciatives que canalitzen i articulen el 
turisme a l’interior en un projecte que 
quasi al 100% anirà finançat entre els 
fons LEADER de la comunitat europea, 
la Diputació de Tarragona i un roma-
nent per part dels diversos Ajunta-
ments. 
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L’homenatge a les nostres arrels pren forma

La urbanització de l’antiga carretera
Barcelona-Madrid més a prop

L’Ajuntament de Santa Bàrbara en 
el marc de la urbanització del 
Passeig de la Generalitat va fer 

l’encomanda a la dissenyadora local i 
membre activa des de fa molts anys de 
l’associació d’artistes planers, Regina 
Pla, que dissenyés una escultura per si-
tuar en el bell mig de la rotonda del fi-
nal del Passeig. La comanda que tenia 
per objectiu plasmar en l’obra la im-
portància de la terra en les nostres ar-
rels pageses, després d’uns mesos de 
treball ja ha agafat forma. 
Las Formas del Hierro de l’Hospitalet 
de l’Infant, a través dels escultors Ra-
mon Duran i Ildefonso López (DL) se-
ran els encarregats de materialitzar en 
ferro l’escultura dissenyada per l’artis-
ta local, un cop l’Ajuntament i la prò-
pia dissenyadora han donat el vist-i-
plau a la maqueta inicial.

Sota el títol “DE LA TERRA UN POBLE”, 
l’escultura, combinació figurativa i 
abstracta, expressa a través d’unes 
mans que neixen de la terra i abracen 
unes branques d’olivera que es per-
llonguen indefinidament cap al cel, el 
treball del nostres avantpassats nascut 
de la terra que van haver de desermar i 
que ha configurat al llarg dels anys la 
nostra identitat planera, a través de 
l’activitat principal 
al poble que ha estat 
la lluita per la terra i 
els fruïts que ens 
han alimentat i ens 
alimentaran en un 
futur indefinit. Un 
homenatge a la pa-
gesia passada, pre-
sent i futura sobre la 
qual s’ha edificat un 

model de societat i de poble que gene-
ració darrera generació s’ha tramés ar-
ribant a crear de la terra un poble.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boro-
nat, i tot el consistori planer valoren 
molt positivament la temàtica escolli-
da per l’escultura alhora que feliciten a 
la dissenyadora per l’excel·lent disseny 
escultòric realitzat. 

Les reivindicacions de l’alcalde de 
Santa Bàrbara i la bona predispo-
sició del cap del servei territorial 

de carreteres de la Generalitat de Cata-
lunya, Lluís Lacruz, han donat els seus 
fruïts i aquest primer semestre de 2010 
els veïns de la zona de les quatre carre-
teres i els que viuen a la travessera, 
que han hagut de patir durant anys el 
trànsit de vehicles per davant de les se-
ves cases, veuran un dels seus desitjos 
complits, l’entrada en funcionament 
de la variant de Santa Bàrbara i conse-
qüentment la urbanització de tota la 
travessera que després de què la Gene-
ralitat de Catalunya la cedeixi a l’Ajun-
tament quedarà integrada dins al mu-
nicipi com un passeig més de la vila.
Els terminis marcats per l’execució de 
l’obra d’arranjament de la carretera 
d’Ulldecona a Tortosa, en els quals 
s’incloïa la variant de Santa Bàrbara, 
s’estan complint i el tram de Santa 
Bàrbara a Ulldecona ja està obert al 
trànsit rodat pel nou traçat i les obres 
de Santa Bàrbara a Tortosa avancen a 

bon ritme. Respecte a l’obertura de la 
variant, dintre de poc temps es proce-
dirà a la seva obertura. 
La urbanització de la travessera in-
clourà el rebaix de la calçada existent 
amb aportació de sahorres, la instal-
lació de pluvials i les seves correspo-
nents reixetes de desaigües, així com la 
connexió als respectius tubs d’evacua-
ció, la creació d’una vorera peatonal, el 
canvi d’il·luminació a tota la travesse-
ra, la instal·lació de 
serveis d’aigua, gas i 
telefonia, creació de 
zones d’aparcament, 
eliminació dels semà-
fors actuals, pintura de 
la calçada i instal·lació 
d’elements de mobilia-
ri urbà.
L’alcalde de Santa Bàr-
bara, Jordi Boronat, es 
mostrava altament sa-
tisfet per la bona ente-
sa que des d’un bon 
principi han tingut 

l’Ajuntament i el Departament de Car-
reteres a les Terres de l’Ebre, així com 
en tots els agents tècnics implicats en 
el disseny del projecte, SAEM enginye-
ria i Rubau, alhora que felicita a tots 
els veïns de les quatre carreteres per 
l’èxit aconseguit. L’alcalde demanava 
també al veïnat un xic més de pacièn-
cia durant les obres que se’ns dubte els 
portaran a guanyar en qualitat de vida 
en un futur molt proper. 
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Nova senyalització informativa als camins 
municipals arranjats per mig del conveni de 
camins de la Mancomunitat Taula del Sénia 

Premi al millor oli verge extra DOP
Baix Ebre-Montisà del 2009

A través del conveni signat entre 
el Ministeri d’Agricultura i la 
Mancomunitat de la Taula del 

Sénia, s’han posat uns cartells infor-
matius als camins arranjats durant 
aquests dos anys: camí partició amb la 
Galera, camí del Canal, camí de les Co-
ves – Pelós, un tram del camí de Mitan-
plana – trulls d’en d’Aume i camí de 
Soquet.
La tasca ha consistit en posar, al princi-
pi i al final dels camins, uns senyals 
verticals on figura el terme municipal i 
vàries recomanacions: velocitat reco-
manada i tonelatge recomanat. El mo-
tiu pel qual s’ha arribat a aquesta se-
nyalització ha estat el fet que 22 pobles 
de la Mancomunitat han detectat in-
fraccions realitzades en aquests ca-
mins i, per tant, el que es vol és evitar 

mals majors posant aquestes recoma-
nacions de 40 km/h i 20 T. 
Encara que els camins estiguin en molt 
bon estat, aquestes recomanacions són 
els límits que determina el codi de cir-
culació vigent en aquest tipus de vies, 
ja que com molt bé diu el senyal, es 
tracta de camins rurals. A més a més, 
també s’han posat els senyals d’STOP 
per facilitar la circulació i saber qui té 
prioritat de pas.
El regidor d’Agricultura de l’Ajunta-
ment planer remarcava que aquesta 
senyalització feia falta, ja que a la reu-
nió que es va tenir amb tots el regidors 
d’agricultura de la Mancomunitat, era 
un tema que preocupava, ja que els 
usuaris anaven a més velocitat i, en al-
gun cas, a altres poblacions, ja hi havia 
hagut algun petit incident. Al mateix 

temps, comentava que des d’algun 
Ajuntament estaven controlant els ve-
hicles que utilitzen els camins perquè 
hi ha desperfectes ocasionats per 
aquests vehicles de gran tonatge que 
no estan preparats per anar pels ca-
mins rurals, cosa que ha fet incloure 
als senyals aquestes dues recomanaci-
ons. 

El dijous 25 de març, la Diputació 
de Tarragona, conjuntament 
amb el Centre de Desenvolupa-

ment de l’Oli, atorgaven els Premis als 
millors olis verges extra del 2009. 
Aquest any, el certamen tenia una vari-
ant que consistia en l’elecció del millor 
oli de cada Denominació d’Origen Pro-
tegit. Per tant, aquest any, la DOP Baix 
Ebre – Montsià tindria un oli premiat.
La Cooperativa Agrícola del Camp de 
Santa Bàrbara va participar amb l’oli 
envasat amb el nom “Iberolei”. Aquest 
oli és el que envasen amb la DOP Baix 
Ebre – Montsià i té les següents carac-
terístiques:
Perfil fruitat mig-alt de tipus verd.
Amarg i picant en boca.
Cert nivell de dolçor.
Aromes secundaris a herba molt clara, 
carxofa i ametlló, amb tocs de nous 
verdes.

Molt intens en nas i en boca.
Amb totes aquestes característiques, el 
panell de cata va atorgar el PREMI AL 
MILLOR OLI VERGE EXTRA DE LA DOP 
BAIX EBRE – MONTSIÀ a l’oli IBEROLEI 
de la Cooperativa Agrícola del Camp de 
Santa Bàrbara.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, co-
mentava que com a planer està orgu-
llós de què una de les dues cooperati-
ves del poble se’n porti un guardo 
d’aquesta importància, ja que és molt 
important per a la població perquè re-
flexa que, a banda de saber fer molta 
quantitat d’olives, els agricultors pla-
ners, també poden fer un molt bon oli. 
Al mateix temps, es lamentava que la 
producció d’oli verge extra, a les dues 
cooperatives olivareres de la població, 
és molt inferior al que és podria arribar 
a fer. 
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Manteniment dels vorals dels camins

Dintre del pla municipal de man-
teniment de camins, durant la 
4a setmana del mes de març, es 

va realitza el manteniment dels vorals 
dels camins municipals planers.
Aquest any, des de la regidoria d’Agri-
cultura, es va optar per fer un mante-
niment a diferents camins del terme. 
Aquest manteniment consta de des-
broçar tots els laterals de camins que 
tenen vegetació espontània i també ar-
bres que dificulten la visibilitat i el pas 
dels veïns per tal de facilitar la circula-
ció. Aquest desbroçat que es realitza 
aquest any és més intens del que es ve-
nia fent fins ara, ja que al realitzar-se 
amb una desbroçadora acoplada a una 
màquina giratòria els permet desbro-
çar a més altura i crea una sensació de 
què el camí és més ample.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, ma-
nifestava que aquest nou sistema ens 
permet tenir una desbroçada que per-
dura amb més temps i que a les bran-
ques els costa més a créixer. També 

comentava que aquest any solament 
es realitzarà a un seguits de camins, 
que són els que més falta els fa i que 
durant aquest hivern passat han ocasi-
onat més problemes de circulació. Al 
mateix temps comentava que desgra-

ciadament la partida econòmica que 
disposa per realitzar aquesta feina no 
permet fer tots els camins, però que 
aquest any és l’inici i que en posteriori-
tat es realitzarà a tot el terme munici-
pal. 

Agricultura i Medi Ambient

Més de 400 planers fan ús de la deixalleria municipal

Des de l’entrada en funcionament 
de la deixalleria municipal, fa 
uns 5 mesos, més de 400 

planers han fet ús d’aquest servei. Les 
planeres i planers estan utilitzant molt 
positivament aquest servei, ja que des 
de feia temps que a la població feia 
falta i ho demostren els convilatans 
que en fan ús. 
El més positiu de la deixalleria és que 
els objectes que tenim a casa i dels 
quals ens volem despendre, els podem 
portant a la deixalleria, així, d’aquesta 
manera, ens assegurem que se’ls dóna 
el tractament corresponent perquè no 
contaminin el medi ambient, cosa que 
sí que passa quan, comportaments in-
cívics, ho deixen tirat per qualsevol 
lloc, provocant contaminació mediam-
biental i, a més, exposant-se a poder 
ser sancionats, ja que s’està realitzant 
un delicte.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Roé, 
explicava que en aquests mesos de 

funcionament, ha tingut molt bona 
acollida pels veïns de la localitat plane-
ra i, a més, manifestava que, a poc a 
poc, la gent se consciència més amb el 

medi ambient. També argumentava 
que des de l’Ajuntament planer, sem-
pre s’està pensant com millorar el ser-
vei que es dóna. 
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XIX Concurs literari Sant Jordi
vila de Santa Bàrbara

Aquest any 2010, se celebrava el 
XIX concurs literari Sant Jordi 
vila de Santa Bàrbara. Els 

premis que es van convocar van ser:
PREMI DE POESIA, dotat amb 450 € i 
donat per CAIXA TARRAGONA, a un re-
cull 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 pàgi-
nes, de tema lliure; i un accèssit de ca-
ràcter local de 90 €, donat per l’AJUN-
TAMENT.
L’entrega de premis serà el dia 17 
d’abril a les 19 hores, al centre cultural. 
Al proper número del Magazín us co-
municarem quines han estat les obres 
guanyadores de cada modalitat.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
creu que, aquest concurs, que ja fa 19 
anys que s’organitza des de l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara, dóna prestigi a 
la cultura planera, però sobretot dóna 
a conèixer el nostre poble a l’exterior, 
ja que hi ha molts participants d’arreu 
de Catalunya.
També es va convocar el XIX CONCURS 
LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràc-
ter local, destinat als alumnes de l’Es-
cola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
El dia 23 d’abril es coneixeran els tre-
balls guanyadors de cada un dels cicles 
d’Educació Primària i d’Educació In-
fantil, als quals se’ls atorgarà un premi 
consistent en un lot de llibres, donat 
per l’AJUNTAMENT. A més a més, tots 
els participants rebran un record com-
memoratiu. 

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Entrega de diplomes i obsequis de la bibliocursa 2009

La biblioteca José Escudé Albesa 
de Santa Bàrbara va organitzar 
l’activitat anomenada bibliocursa 

que es va portar a terme durant els tres 
últims mesos de l’any 2009. 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.
Un total de 26 participants van ser els 
que la van acabar i els qui el dia 18 de 
gener van assistir a l’acte d’entrega de 
diplomes i obsequis. L’acte va comen-
çar 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 qui havien aconseguit su-
perar la cursa. L’acte es va acabar amb 

la presentació del conte, Jo sóc la cu-
ca-fe-ra, que va anar a càrrec de les se-
ues autores Txell Aixarch i Marisa 
Valls. Els assistents s’ho van passar 
molt bé amb el conte ja que, a més de 
gaudir de la representació del conte 
van poder ballar un conjunt de danses 
populars.
Aquesta és una activitat que anava di-
rigida a tots els usuaris de la biblioteca 
ja que l’únic requisit era que cadascú 
escollís els llibres en relació a la seva 
edat. Tot i així els més menuts van ser 
els més participatius i els que van gau-
dir de l’activitat.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
comentava que a més de posar en con-
tacte el llibre amb els infants i fomen-
tar l’hàbit de la lectura als més me-
nuts, l’acte va ser molt interessant, ja 
que el conte pretenia donar a conèixer 
els elements destacats del folklore de 
les Terres de l’Ebre per tal d’entendre 
com i perquè han passat a formar part 
del nostre imaginari festiu més imme-
diat. 
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Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Visita dels Mossos d’Esquadra a la Llar d’Infants

Una de les visites més esperades 
a la Llar d’Infants “Les Becero-
les” va fer-se realitat el dia 3 de 

febrer, amb la visita d’una unitat dels 
mossos d’esquadra, especialment de-
dicada per als més grans de la nostra 
llar d’infants; els de P2.
En arribar els mossos, els nens/es es 
van quedar molt sorpresos, ja que no 
esperaven aquella visita i molts d’ells 
no havien vist mai tan de prop un poli-
cia.
Després de fer una mica de presentació 
bàsica de la seva feina, observar el seu 
uniforme, explicar-los algunes anècdo-
tes; els nens/es van sortir al carrer de 
la llar on estava estacionat el cotxe de 
policia al qual van poder pujar tots i 
veure com és per dins. Els nens/es van 
poder engegar els llums i fer sonar la 
sirena breument.
També, els infants van poder posar-se 

la gorra que portaven els mossos i fer-
se’n una fotografia com a record del 
moment viscut.
Iniciatives com aquesta, són les que la 

nostra llar d’infants intenta fomentar 
per poder donar una visió general, a ni-
vells adequats, de diferents aspectes 
de la nostra societat actual. 

Vestidors nous per arrodonir la transformació de les 
instal·lacions esportives municipals
L’any 2009 serà recordat a Santa 

Bàrbara per la reforma i millora 
de les instal·lacions esportives 

municipals. Es va començar amb el 
canvi de la gespa al camp de futbol, la 
reforma de la pista multiesport, les 
dues pistes de tennis, la construcció de 
dues pistes de pàdel, la construcció 
d’una grada a tot el lateral del camp de 
futbol, la construcció d’un gimnàs, així 
com l’enllumenat, l’ajardinament i la 
pavimentació de tota el complex poli-
esportiu, a més d’un parc infantil i una 
taula de tennis d’exterior i, finalment, 
la construcció d’uns vestidors multifu-
cionals per a tota la zona.
El total de l’obra està format per 6 ves-
tidors d’equip, equipats amb banque-
tes, dutxes i serveis, 3 vestidors indivi-
duals, 6 magatzems petits, 1 sala de 
control, 2 sales de reunions (multifun-
cionals) i 2 WC per a donar servei a tots 
els actes i esdeveniments que al llarg 
de l’any es duen a terme a la zona poli-
esportiva.
L’obra ha finalitzat amb la connexió a 

la xarxa municipal d’aigua, clavegue-
ram i gas; i amb la pavimentació i reto-
lació de tota la zona perifèrica de l’edi-
ficació.
El total de l’obra ha pujat un total de 
305.00 euros, finançats al 100% pel FEIL 
i executada per l’empresa tortosina 
Güeche Encofrats, S.L. i amb la partici-
pació de diferents empreses locals.
El regidor d’esports, Alfred Blanch, se’n 
sent molt satisfet, ja que aquests vesti-

dors representen la culminació de tot 
un seguit d’actuacions a nivell d’infra-
estructures esportives, que s’han dut a 
terme el darrer any.
Així mateix, els futurs usuaris habitu-
als d’aquesta nova instal.lació, també 
mostren la seva satisfacció, ja que la 
veuen com el final d’una llarga reivin-
dicació i acaben de dignificar unes ins-
tal.lacions pioneres a les Terres de 
l’Ebre. 
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Subvencions a les entitats planeres

En data 12 de febrer de 2010, es 
van publicar al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona les 

bases específiques reguladors per a la 
concessió de subvencions a entitats 
culturals, educatives i esportives que 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara atorga 
per a la realització de programes i 
activitats de promoció i difusió 
esportiva, cultural i festes populars i 
tradicionals, any 2010.
Van poder acollir-se a aquestes bases, 
totes les entitats culturals, educatives i 
esportives de la nostra 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 de-

senvolupat per personal qualificat.
• L’interès social, cultural o esportiu del 

programa o projecte.
• El nombre de participants.
• L’eficàcia manifestada quant a la pro-

moció i desenvolupament cultural i 
esportiu en anys anteriors per l’Enti-
tat sol·licitant.

• Que el programa o projecte sigui obert 
a la participació de qualsevol edat, en 
especial en les categories de promo-
ció.

• Pressupost anual de l’Entitat sol-
licitant.

• També es valora positivament la par-
ticipació de l’entitat en els actes orga-
nitzats per l’Ajuntament durant l’any 
anterior.

El termini màxim per presentar la do-
cumentació justificativa de les despe-
ses d’acord amb la concessió de la sub-
venció i ajut va acabar el 30 de març i a 
partir d’ara s’estudiaran les sol·licituds 
presentades per fer l’atorgament per a 

la realització de programes i activitats 
durant aquest any 2010.
L’acceptació d’aquesta subvenció tam-
bé pressuposa que l’entitat estigui re-
presentada en aquells actes que, orga-
nitzats per aquest Ajuntament, se’ls 
convoqui oportunament.
El regidor de Cultura i Esports, Alfred 
Blanch reconeix el paper cabdal que 
les entitats desenvolupen en l’estímul 
social i la vida esportiva i cultural de la 
població i per això les anima a seguir 
realitzant activitats amb l’ajut econò-
mic de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
a través de la concessió d’aquestes 
subvencions. 

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Exposició a la biblioteca

De l’abs a l’sms és el títol de l’ex-
posició monogràfica, emmarca-
da dins de la 9è setmana del 

llibre infantil i juvenil a les Terres de 
l’Ebre, que es va poder visitar a la Bibli-
oteca José Escudé de Santa Bàrbara, del 
9 al 29 de març.
L’exposició parla de què amb l’aparició 
de l’escriptura, la humanitat va trobar 
la manera de comunicar-se més enllà 
de l’espai i del temps. Vol ser un recor-
regut a través de la literatura infantil i 
juvenil per tot el procés d’aprenentatge 
de l’escriptura i de la lectura, però 
també de com aquesta forma part de 
les nostres vides. Començava parlant 
d’imatgiaris i abecedaris, perquè és 
gràcies a ells que els infants aprenen a 
posar nom a les coses i a identificar els 
signes alfabètics que d’una forma tan 
arbitrària les representen. Donava a 

conèixer llibres on l’escrip-
tura es converteix en un joc 
boig que ens fa riure o som-
niar. També es complemen-
tava amb contes que ens 
demostren com n’és d’im-
portant aprendre a escriure: 
per treballar, per estudiar, o 
per enamorar-se. I acabava 
presentant una selecció de 
les millors novel·les juvenils 
de cartes, diaris, mails o 
xats.
En motiu d’aquesta exposi-
ció, els alumnes de 6è de 
primària de l’Escola Jaume 
Balmes, el dimarts 9 de març, van rea-
litzar un taller al voltant de l’exposició 
dinamitzat per l’escriptor Andreu Car-
ranza.
El regidor de cultura Alfred Blanch, 

considera que qualsevol activitat que 
s’organitza a la biblioteca es fa amb 
l’objectiu principal de fomentar la cul-
tura i el gust per la lectura, a més d’al-
tres objectius de caire cultural educa-
tiu i lúdic. 
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El taller d’ocupació “Terra d’Encontres”,
novament a Santa Bàrbara

El dilluns 15 de febrer, un nou grup 
del taller d’ocupació “Terra d’En-
contres”, de la Mancomunitat de 

la Taula del Sénia, va iniciar les classes 
al punt de Santa Bàrbara Activa, situat 
als baixos del Centre Cultural. Aquest 
segon grup està format per dones que 
realitzen el taller d’ocupació d’auxiliar 

d’ajuda domiciliària i el componen, ex-
clusivament, alumnes de Catalunya, 
concretament d’Alcanar, Ulldecona i la 
Sénia. L’anterior grup, que va realitzar 
les classes al llarg de l’any 2009, estava 
format per alumnes de Catalunya i la 
Comunitat Valenciana.
El grup realitzarà les classes a Santa 

Bàrbara fins el mes de maig on, a ban-
da de realitzar les tasques pròpies del 
taller, portarà a terme activitats paral-
leles amb protagonisme del nostre mu-
nicipi, com sortides als punts de major 
interès de Santa Bàrbara o visites do-
miciliàries a diferents llars del nostre 
poble. 

Conveni de pràctiques amb
la Fundació Privada Montsià
L’Ajuntament de Santa Bàrbara i la 
Fundació Privada Montsià van signar 
un conveni de pràctiques per oferir als 
seus alumnes la possibilitat de realit-
zar les seves pràctiques.
Al mes de febrer, va iniciar les seves 
pràctiques Josep Mars, procedent del 
curs d’Auxiliar Administratiu en tas-
ques informàtiques per a discapaci-
tats, organitzat per la mateixa funda-
ció. Les tasques que realitza l’alumne 
se centren, principalment, en adminis-
tració electrònica, on un dels apartats 
més importants és la construcció d’una 
base de dades completa i funcional per 

desenvolupar, posteriorment, la futura 
pàgina web del nostre municipi. Aques-
tes tasques seran el trasllat de la infor-
mació de l’actual pàgina web a una 
base general que serà el fonament bà-
sic per desenvolupar la futura web de 
Santa Bàrbara. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, d’anys 
enrere, col·labora amb diferents pro-
jectes de formació per tal de donar 
oportunitats a estudiants que vulguin 
realitzar les seves pràctiques externes 
i, així, poder adquirir coneixements 
pràctics i experiència per a un major 
nombre d’oportunitats en el futur.



Àrea de Promoció Económica
Aquest primer trimestre, l’Àrea 

de Promoció Econòmica ha con-
tinuat treballant pel reforça-

ment del paper del Punt d’assessora-
ment i orientació per emprenedors/es, 
amb el paper dels tècnics per tal de do-
nar el màxim suport a totes aquelles 
persones que tinguin inquietuds per 
iniciar nous projectes empresarials. In-
closos dins la Xarxa Inicia, per la crea-
ció d’empreses, actualment ja s’han 
assessorat 9 projectes empresarials a 
diferents punts del nostre territori, in-
clòs Santa Bàrbara, amb una repercus-
sió directa de creació d’ocupació. És un 
dels punts de màxima importància i 
que, d’altra banda, es segueix treba-
llant per seguir reforçant el paper de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en el 
suport a nous projectes empresarials.
Aquest any també, l’Àrea de Promoció 
Econòmica s’ha encarregat de gestio-
nar les diferents subvencions que es 
demanen anualment a diferents orga-
nismes i institucions. Actualment, ja 
s’han sol·licitat un total de 15 subven-
cions per diferents conceptes (desen-
volupament local, cultura, comerç, tu-

risme...), amb un pressupost previ de 
397.000 euros i un import sol·licitat de 
150.000 euros, per finançar les dife-
rents actuacions i activitats que es rea-
litzen al llarg de l’any.
Un altre dels objectius, aquest any, és 
continuar el suport amb diferents or-
ganismes per al suport formatiu mit-
jançant els diferents convenis de pràc-
tiques signats. Així, durant aquest tri-
mestre, L’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra i la Fundació Privada del Montsià 
han signat un conveni de pràctiques  
perquè, alumnes del curs d’Auxiliar 
Administratiu realitzen diferents tas-
ques, en aquest cas el trasllat de la in-
formació de l’actual pàgina web a una 
base general que serà el fonament bà-
sic per desenvolupar la futura web de 
Santa Bàrbara. 
També durant aquest trimestre s’han 
presentat les memòries valorades de la 
Fira de l’Oli Novell, Cítrics i Comerç 
dels darrers tres anys, presentant els 
resultats a nivell de participació i im-
pacte socioeconòmic de la fira al nos-
tre municipi, i sent el document marc 
per realitzar, de cara al futur, un infor-

me exhaustiu de la fira des dels seus 
inicis. 
Finalment, s’ha presentat el projecte 
Xarxa TIC d’empreses, cooperatives, 
comerços i viver d’empreses, un pro-
jecte que té com a objectiu establir una 
xarxa telemàtica per al suport institu-
cional i empresarial al nostre poble. 
S’ha sol·licitat, en el marc del Pla d’ini-
ciatives comarcal 2008-2010, un ajut al 
Departament de la Presidència de 
30.000 euros per finançar les despeses 
d’un projecte ambiciós que té com a 
objectiu trencar amb l’escletxa digital 
de Santa Bàrbara i facilitar l’accés web 
a tots els usuaris implicats. 
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Capacitat per a 8 persones
Servei especialitzat per a minusvàlids
Servei d’acompanyament a hospitals
Centres de dia (residències d’avis)

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

Pr use  mo t leconòmics

977 704 422
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Programa Thao – salut infantil

Dijous llarder i carnaval al Centre Obert l’Oliveta

Des del mes de setembre de 2009, 
Santa Bàrbara ha establert un 
conveni amb el Programa Thao-

Salut Infantil, que proposa posar en 
marxa accions concretes i de proximi-
tat dirigides a la col·lectivitat, amb la 
finalitat de prevenir l’obesitat infantil.

En el context d’aquesta campanya, al 
nostre municipi, es posaran en marxa 
nombroses accions d’informació i sen-
sibilització a l’entorn de l’alimentació 
saludable i l’activitat física.
Amb l’objectiu de mesurar l’impacte 
d’aquestes accions volem avaluar l’ín-
dex de massa corporal de tots els nens i 
nenes del nostre municipi, des de 3r de 
preescolar fins a 6è de primària.
Per això, un cop l’any, un membre de 
l’equip municipal del Programa Thao-
Salut Infantil, es desplaçarà a l’escola 
del vostre fill o filla i en prendrà el pes, 
la talla i la circumferència de cintura. 
Per a la recollida d’aquestes dades, el 

nen/la nena no s’haurà de despullar. 
Únicament s’haurà de treure les sa-
bates, el jersei o la jaqueta. Se us farà 
arribar un informe amb les dades del 
vostre fill o filla, en el cas de detectar 
un possible pes superior o insuficient 
al que li correspondria per edat i talla, 
amb la recomanació d’anar al seu pedi-
atre o metge.
A més de prendre aquestes dades de 
pes, talla i circumferència de cintura, 
als alumnes de 4t de primària se’ls farà 
un qüestionari sobre el nivell d’activitat 
física i un altre sobre els seus hàbits de 
consum alimentari.
Cada any, l’Ajuntament ha de formalit-
zar un fitxer anònim, és a dir, les dades 
no s’identifiquen ni amb el seu nom ni 
amb els seus cognoms, sinó amb un 
codi de recopilació de les dades  esta-
dístiques de cada nen o nena relaciona-
des amb els elements següents: data de 
naixement, sexe, origen del nen o nena, 

temps de residència a Espanya, pes, ta-
lla, IMC (índex de massa corporal).
Durant el mes de gener, a tots els nens 
i nenes de l’escola els van repartir, mit-
jançant la col·laboració de l’escola, una 
carta amb una autorització perquè se’ls 
pugui pesar i medir.
La Regidora de salut, Montse Rodríguez, 
es mostra esperançadora amb aquesta 
ambiciosa campanya de salut  públi-
ca, amb l’objectiu de poder ajudar a 
modificar l’estil de vida de les famíli-
es, inculcant hàbits saludables, tant 
en l‘alimentació com en la pràctica de 
l’activitat física i anima a tothom a par-
ticipar-hi. 

El dijous 11 de febrer, els xiquets i 
xiquetes del Centre Obert l’Olive-
ta i l’Espai Juvenil van celebrar el 

DIJOUS LLARDER donant pas així al co-
mençament de les festes de Carnaval 
on, el divendres 12 de febrer de 2010, es 
van vestir de festa per tal de celebrar el 
CARNAVAL.

Els xiquets i xiquetes del Centre Obert 
l’Oliveta i de l’Espai Juvenil, el dijous 
11 de febrer van deixar de banda una 
tarda de rutina i van sortir a celebrar 
el Dijous Llarder. Tot i que el fred no 
els va permetre poder anar d’excursió 
per l’aire lliure, tal i com estava previst, 
van poder fer una petita caminada al 
parc municipal de Santa Bàrbara. Van 
berenar el que és típic d’aquest dia: en-
trepà amb truita, salsitxa o botifarra. 
Després, tots gelats de fred, van tornar 
amb pas ràpid cap al Centre Cultural 
per fer dinàmiques i passar una tarda 
divertida.
El divendres 12, els xiquets i xiquetes 
del Centre Obert l’Oliveta i de l’Espai 
Juvenil es van disfressar ambientats 

entorn al món de personatges de con-
tes, com el de la caputxeta vermella, 
el llop, Peter Pan i campaneta que dei-
xava entreveure la diversitat de colors 
de les disfresses. Cal destacar que les 
disfresses van ser elaborades pels pro-
pis xiquets i xiquetes del Centre Obert i 
l’Espai Juvenil.
Després de sortir al carrer, van visitar 
els avis del Centre de Suport Diürn, per 
c a n t a r- l o s 
una cançó de 
Carnaval. Els 
avis els van 
rebre amb 
alegria i ves-
tits amb una 
disfressa de 
c a p u t x e t e s 
vermelles.
I per acabar 
la festa, es 
van dirigir al 
Centre Mu-
nicipal de 
Serveis Soci-

als, on van poder berenar, realitzar di-
ferents dinàmiques i gaudir així d’una 
tarda de Carnaval.
La regidora de Serveis Socials, Montse 
Rodríguez, destaca la importància de 
potenciar i mantenir la celebració de 
les festes tradicionals i agraeix així la 
participació de tots els xiquets i xique-
tes. 
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Aguaita 2010

Jornada de cohesió del Grup Joventut

L’aguaita és el programa d’activi-
tats infantils i juvenils que s’ela-
bora des de les regidories de Jo-

ventut i Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara i que el Grup Joventut 
s’encarrega de portar a terme, tant el 
programa en sí com la realització de to-
tes les activitats que conté. 

Totes les activitats que apareixen al 
programa estan detallades de tal ma-
nera que els planers i les planeres pu-
guin tenir tota la informació que preci-
sen: una explicació de l’activitat en sí, 
els seus objectius, qui en són els des-
tinataris, les places ofertades, les dates 
previstes de realització i els seus hora-
ris, així com el preu de les mateixes i el 
lloc de realització. Per tant, la finalitat 
de l’Aguaita és poder visualitzar totes 
les activitats que es duran a terme, du-
rant l’any, per als infants i joves i fer 
previsions per a l’hora de participar i 
inscriure’s.

Les activitats de l’Aguaita 2010 són les 
següents:
• Centre Obert l’Oliveta i Espai Juvenil 

(de gener a desembre)
• Tallers diversos per a infants (febrer 

i novembre)
• Activitats conjuntes en pares, mares i 

fills (febrer i novembre)

• Calçotada jove (març)
• Cap de setmana de formació (abril)
• Fotoluxe (maig)
• Torneig esportiu (juny)
• Casal d’estiu els Ballarics (juny, juliol 

i setembre)
• Cursa enigmàtica (juliol)
• Tronomòbils (juliol)
• Colònies infantils (juliol)
• Colònies d’estiu (juliol)
• Via verda (setembre)
• Curs de formació bàsica (octubre)
• Cuina jove (octubre, novembre i de-

sembre)
• Parc de Nadal (desembre)
• Túnel del terror (desembre)
• Activitats de cohesió del Grup Joven-

tut (febrer, maig, setembre i novem-
bre)

Aquest any, s’ha ampliat el nombre 
d’activitats, ja que també s’han incor-
porat nous joves al Grup Joventut amb 
ganes de col·laborar i organitzar no-
ves activitats per als infants i joves del 
municipi. De totes aquestes activitats, 
n’hi ha que ja fa anys que es realitzen 
i que degut al seu èxit es continuaran 
organitzant durant el 2010, altres que 
fa més pocs anys que es fan i que tam-
bé es continuaran fent degut a l’accep-
tació que van tenint i, finalment, hi ha 

un grup d’activitats noves que s’espera 
que motiven i s’omplin de participants.
Durant l’any s’anirà fent difusió de 
cada activitat en concret, però ara ja 
es podrà disposar de totes elles amb 
l’Aguaita 2010 que s’està distribuint per 
totes les llars planeres.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut 
i Serveis Socials, recomana a pares, ma-
res, joves i infants que facin ús d’aquest 
programa d’activitats infantils i juve-
nils i es remarquin aquells esdeveni-
ments als quals els interessi participar 
perquè no se’ls passin les dates progra-
mades. 

Durant l’any, el Grup Joventut, a 
banda d’organitzar activitats 
per als infants i joves del 

municipi, també organitzen tallers i 
sortides per als propis membres del 
grup, ja que degut a l’alt increment de 
voluntaris els últims anys, el Grup 
Joventut va haver de reorganitzar-se 
apareixent una nova estructura 
formada per quatre subgrups que 
s’encarreguen de realitzar activitats 
per als diferents col·lectius d’edats 
diferents. Aquesta nova estructura té el 
perill de què els membres dels diferents 
subgrups no es relacionen entre ells i 
per aquest motiu es realitzen activitats 
per fomentar la cohesió de grup.

El dissabte dia 20 de febrer i al Centre 
Cultural es va realitzar un taller de 
risoteràpia amb aquesta mateixa 
finalitat de foment de la participació 
entre tots els membres del Grup 
Joventut. Un total de 20 joves i guiats 
per una tècnica especialitzada amb 
la temàtica van realitzar diferents 
activitats amb l’objectiu de passar una 
bona estona i afavorir la interrelació de 
tots els membres.
La regidora de Serveis Socials es 
mostrava molt satisfeta per la 
participació dels membres del grup 
i animava als que no hi van poder 
assistir a què ho facin en els propers 
tallers i sortides. 
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Santa Bàrbara tindrà centre de dia

Amb la publicació del FEIL 2009, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
va aconseguir dur a terme la 

segona fase de l’enllumenat públic i la 
construcció dels nous vestidors per al 
camp de futbol, a més de les millores 
presentades per les empreses que van 
guanyar el concurs públic. Ara amb la 
publicació del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
prioritza que la construcció d’un Centre 

de Dia de 30 places al municipi, amb un 
pressupost de quasi 430.000€, sigui, per 
fi, una realitat.

En els últims plens duts a terme s’ha 
aprovat la sol·licitud del nou Fons 
Estatal, el projecte tècnic i l’expedient 
de contractació de les obres del Centre 
de Dia. El projecte de construcció 
del nou centre de dia, que suposa 
la rehabilitació de l’actual centre 
municipal de serveis socials, antiga 
“Miniclínica”, per acollir a la planta 
baixa el centre de dia i, a la primera 
planta, els serveis socials bàsics i el 
centre obert l’Oliveta.
Aquesta serà una obra importantíssima 
per al municipi, però sobretot per a les 
persones més grans, que finalment 
podran comptar amb un servei adaptat 
a les seves necessitats i que farà 
possible que molts avis i àvies que 
en aquests moments han de fer ús 
dels centres de dia d’altres municipis, 
puguin quedar-se a Santa Bàrbara; i el 

que és més important, continuar vivint 
a casa seva. 
L’experiència que en l’última dècada 
hem aconseguit amb el centre de 
suport diürn, i la bona acceptació que 
les famílies planeres han mostrat en 
relació a aquest servei, ens serveix 
ara de base per estar plenament 
convençuts de la necessitat de poder 
comptar amb aquest nou servei, molt 
més complet i adaptat a les necessitats 
de les nostres persones grans. El nou 
equipament permetrà, en primer lloc, 
ampliar l’horari del servei, la seva 
capacitat i també els serveis que en el 
mateix es podran oferir.
Des de la regidoria de serveis socials 
s’afirma que aquesta és una important 
fita per al municipi, però a la vegada 
es referma en l’esforç de continuar 
treballant perquè, en un futur, el 
municipi de Santa Bàrbara també 
pugui comptar amb un equipament 
residencial per a la gent gran. 
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Febrer infantil

Per segon any consecutiu, durant el 
mes de febrer es van realitzar 
activitats infantils per als més 

menuts. El divendres 6 de febrer, es va 
organitzar un conta contes destinat a 
xiquets i xiquetes entre 0 i 8 anys. Va 
tenir lloc a les 18.00 h a la Biblioteca 
municipal José Escudé. El conte que es 
va explicar s’anomenava Música 
dibuixada i, aquesta vegada, el va 
dinamitzar Lluís Bosch, una persona 
externa al Grup Joventut.

Va ser un conte molt original, ja que 
constava de diferents cançons, on els 
participants durant la representació 
anaven cantant, sortien a fer teatre, etc.
Els xiquets i xiquetes van participar 
activament i s’ho van passar molt bé.
Seguint amb les activitats del mes 
de febrer, el Grup Joventut i més 
concretament el subgrup 0-8 anys, el 

dissabte 6 de febrer a les 11.00 h i a 
l’Edifici Municipal de Serveis Socials, va 
organitzar manualitats i aprofitant la 
festivitat de Carnaval es van elaborar 
màscares per als més petits.
Ells mateixos podien decorar com més 
els agradava la seva pròpia màscara.
Finalment, el dissabte 27 de febrer, es va 
realitzar per primera vegada l’activitat 
per a pares, mares, fills i filles. Va tenir 
lloc a les 11.00 h al mateix edifici.
Es van organitzar diferents manualitats, 
on s’utilitzava bàsicament plastilina, 
perquè fossin elaborades entre pares, 
mares, fills i filles; per així fomentar 
aquest vincle.
Amb aquesta activitat es donen per 
finalitzades les activitats infantils 
programades per al mes de febrer 
realitzades pel Grup Joventut.
Des de la regidoria de Joventut, més 

concretament del grup responsable 
d’aquesta activitat, s’està pensant en 
reestructurar aquestes activitats. No 
s’ha concretat quin tipus de canvi, 
si serà de temporalització o de tipus 
d’activitat, però tant la regidora de 
Joventut, Montse Rodríguez, com el 
Grup Joventut aposten per donar-
li un gir a l’activitat per l’escassa 
participació. Tot i que, sempre hi ha una 
part de la població, encara que minsa, 
que participa i agraeix la programació 
de les activitats. 
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Per sisè any consecutiu l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara s’adhereix 
al conveni signat entre l’Associa-

ció Catalana de Municipis (ACM), la Fe-
deració de Municipis de Catalunya 
(FMC) i el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, que permet 
que persones condemnades puguin 
executar les penes en l’entorn de la co-
munitat com a alternativa a l’ingrés a 
presó. 

En la primera junta de govern del mes 
de febrer, l’Ajuntament planer va reno-
var aquest conveni, ja que amb ell es 
dóna la possibilitat als veïns i veïnes 
penats del municipi a complir la reso-
lució judicial en el seu propi medi, con-
vertint-se en una mesura que fa possi-
ble la conciliació del règim penal o civil 
al que s’han de sotmetre amb la seva 
vida familiar, laboral i social, en concor-
dança amb l’orientació reeducativa i de 
reinserció social que atorga la Constitu-
ció a les penes. 
Una de les formes més aplicades d’exe-
cució són els treballs en benefici de la 
comunitat, mitjançant els quals els pe-
nats reparen a la comunitat els danys 
causats pels fets delictius que han co-
mès a través de la seva col·laboració 
de manera voluntària amb institucions 
públiques o entitats privades sense 
ànim de lucre. 
Entre els tipus d’activitats que es realit-
zen hi ha, per exemple, la col·laboració 
en serveis d’atenció a les persones i en 
programes formatius; tractaments de 
deshabituació; la col·laboració en tas-
ques de medi ambient i cura d’animals 
(recollides selectives, protectores d’ani-
mals...); col·laboració en actes cívics 
(campanyes solidàries, activitats espor-
tives, diferents actes públics...), suport 
a activitats de manteniment (com ara 
cura d’espais públics, arranjament, ar-
brat, neteja, emmagatzemant...) i su-
port a activitats administratives (arxiu, 
missatgeria, informàtica...). 
En el conveni signat s’estableixen una 
sèrie de compromisos tant per part de 
l’administració local com per part del 
Departament de Justícia. 

Així, l’Ajuntament s’obliga a facilitar 
als col·lectius de persones que estiguin 
sotmeses a mesures o resolucions judi-
cials dictades per la jurisdicció penal o 
de menors, o en el procés de reinserció 
que se’n derivi, l’accés als serveis soci-
als municipals, com també als serveis 
de formació, d’inserció laboral, de salut, 
de cultura, de lleure, o d’altres que si-
guin necessaris, a proposta dels tècnics 
assignats per la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Ju-
venil. Així mateix, a facilitar a aquests 
tècnics la utilització de despatxos, amb 
equipament bàsic de mobiliari, infor-
màtica i de comunicacions. 
Per la seva banda, el Departament de 
Justícia destina una part del pressu-
post a finançar la col·laboració amb 
els Ajuntaments. A 
més, col·labora tèc-
nicament oferint 
assessorament, in-
formació i forma-
ció en temes que 
són competència 
de la Secretaria de 
Serveis Penitencia-
ris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil, així 
com a proporcio-
nar la informació i 
el suport tècnic ne-
cessari per a la una 
millor intervenció 
envers les persones 
ateses.
Durant l’any 2009, 
s’han dut a terme 
un total de 456 jor-
nades de treball, 
i per a l’any 2010 
ja hi ha prevista 
la incorporació de 
noves persones. 
Entre les tasques 
realitzades, les 
més destaques són 
tasques de suport 
a la brigada mu-
nicipal, activitats 
de manteniment i 

neteja d’edi-
ficis i espais 
municipals, 
i inclusió a 
programes de 
formació.
Segons Mont-
se Rodríguez, 
regidora de 
Serveis Socials, aquest conveni, a més 
a més de convertir-se en un exemple 
de responsabilitat compartida, es confi-
gura com un servei que facilita que les 
persones condemnades puguin execu-
tar les mesures a prop del seu lloc de 
residència, alhora que pretén impedir 
la impunitat de la persona que hagi co-
més un delicte. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara torna a renovar el 
conveni amb el Departament de Justícia



Joventut, Serveis Socials i Salut

La igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones és un dels eixos 
fonamentals de les reivindicaci-

ons socials en les societats modernes. 
És cert que en la nostra societat exis-
teix cada cop una major acceptació 
d’aquesta igualtat i que són molts els 
avenços realitzats. No obstant això, 
encara queda un llarg camí per fer. 
Actualment, situacions de discrimina-
ció, violència i desigualtat per raó de 
gènere són encara molt presents en 
les nostres societats.
Santa Bàrbara, des de finals de no-
vembre de 2007, compta amb el Pla 
Local de Polítiques d’Igualtat d’Opor-
tunitats de Gènere 2008-2011, per tal 
de fer front a les diferències a nivell 
de gènere.
A partir de les dades extretes en l’anà-
lisi quantitatiu de la situació del mu-
nicipi, en quant a igualtat d’oportuni-
tats de gènere, i de les demandes ex-
pressades i detectades pels membres 
del Consell Consultiu per a la Igualtat 

de Gènere, així com de les aportacions 
dels membres de la Comissió Tècnica 
de Seguiment del Pla es varen extreu-
re les primeres conclusions, que van 
servir de base per a la priorització de 
les accions que han emmarcat els pro-
jectes de l’any 2008, Dona, participa!, 
del 2009, Dona, activa’t, i del 2010, Si-
gues tu!
El projecte Sigues tu!, que ja s’ha pre-
sentat a l’Institut Català de les Dones, 
es portarà a terme amb uns objectius 
clars i unes accions encaminades al 
desenvolupament d’una ciutadania 
que es construeix des d’una perspec-
tiva de gènere.
Durant l’any 2010 es duran a terme un 
seguit d’actuacions per a la població 
en general i en particular a les dones, 
com poden ser campanyes de sensibi-
lització, jornades d’informació i for-
mació, aplicació del protocol de pre-
venció i abordatge de l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe, 
fòrum de participació ciutadana cap a 

la convivència, programa de coeduca-
ció per als infants, curs de cuidadores 
informals... 
Totes aquestes accions es duran a ter-
me, des de la regidoria de Serveis Soci-
als i amb la implicació i col·laboració 
de la resta de regidories de l’Ajunta-
ment, emmarcant-se en diferents ei-
xos de treball: organització municipal, 
participació ciutadana, sensibilització, 
conciliació i corresponsabilitat, edu-
cació i formació, treball, salut, territori 
i qualitat de vida.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, es mostra satisfeta perquè 
creu en la importància de desenvo-
lupar les polítiques d’igualtat de gè-
nere i a més a més està segura que 
s’aconseguiran uns bons resultats a 
través d’aquest projecte, a la vegada 
que espera rebre una bona resposta, 
en quant a finançament, per part de 
l’Institut Català de les Dones. 

Projecte sigues tu! Pla Local d’Igualtat 
d’Oportunitats de Gènere

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

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

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

Materials Roé



INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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

Durant el mes de febrer, les 
alumnes i professores del taller 
d’ocupació “Terra d’Encontre” 

III, que organitza la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia, van dur a terme, a 
Santa Bàrbara, un taller de memòria i 
de desenvolupament cognitiu. 
Una de les professores, amb formació 
en psicologia i processos cognitius 
bàsics, i les 8 alumnes del taller, 
foren les encarregades de preparar i 
implementar aquest taller, que estava 
dirigit a persones interessades en 
millorar la seva capacitat mental.
Les alteracions cognitives de les 
persones grans estan rebent cada cop 
major atenció. La més evident i que 
més preocupa és la que afecta a la 
memòria i, especialment, l’alteració de 
la memòria per als fets quotidians.
El deteriorament de la memòria 
causa alteracions significatives en 
el funcionament normalitzat de la 
persona, donat que és essencial per a 
tots els aspectes de la vida diària i la 

seva anomalia en qualsevol de les seves 
formes afecta l’aprenentatge i el record.
A la memòria hi emmagatzemem 
records, coneixements, sentiments, etc. 
És a dir, hi guardem tot el què ens ha 
succeït al llarg del cicle vital.
Per tot això, en aquest taller es pretenia 
que les persones gran aprenguessin a 
valorar, millorar i desenvolupar la seva 
memòria.
Els objectius d’aquest taller, de caire 
teòric i pràctic, van ser:
Potenciar el coneixement de si 
mateixos, en referència als processos 
cognitius bàsics, entre ells la memòria.
Distingir entre els lapsus de memòria 
patològics dels “normals” associats a 
l’edat.
Conèixer les causes del deteriorament 
de la memòria i altres processos 
cognitius i factors protectors.
Aprendre estratègies per a millorar 
la memòria en relació a les activitats 
quotidianes, recordar noms, etc, i la 
resta de processos cognitius.

Conèixer activitats que permetin 
exercitar la memòria i altres processos 
cognitius.
Conèixer regles mnemotècniques per a 
millorar la memòria.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, agraeix a les alumnes i a la 
professora, la iniciativa d’organitzar 
activitats d’aquest tipus, encaminades 
a millorar la qualitat de vida de les 
persones grans del municipi i a dotar 
dels recursos i tècniques necessàries 
per aprendre a exercitar la memòria i 
els processos cognitius.

Taller activa la teua ment

Joventut, Serveis Socials i Salut



Festes, Fires i Turisme

Carnaval a Santa Bàrbara
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Festes, Fires i Turisme

Santa Bàrbara a la fira de l’oli de Jesús
El cap de setmana de la Fira de l’oli 

de Jesús, que es va celebrar els 
dies 27 i 28 de febrer, Santa 

Bàrbara va tenir la seva participació, 
com a municipi organitzador de fira de 
l’oli a les Terres de l’Ebre. En el marc de 
la quinzena edició i per celebrar 
aquesta efemèride, l’organització de la 
Fira de l’oli de Jesús va facilitar un 
estand a tots els municipis que 
organitzen fires relacionades amb l’oli 
a les nostres terres. Aquests municipis, 
a banda de Santa Bàrbara, foren: la 
Fatarella, Pinell de Brai, Rasquera, el 
Perelló i Godall, qui van aportar una 
petita representació de cadascuna de 
les seves fires i, lògicament, de l’oli que 
es produeix als seus molins i 
cooperatives.
Aquesta participació mostra la 
voluntat entre tots els municipis de les 
Terres de l’Ebre d’integrar i no excloure 
la participació de tots els integrants en 
les fires temàtiques de l’oli, una mostra 
de la nostra identitat més arrelada i de 
la col·laboració entre municipis. Segons 

la regidora de Fires i Festes, Judith 
Lleixà, “la participació en aquests 
esdeveniments, ajuden a la nostra fira 
a promocionar-la a tot el territori i 
demostra que la relació entre tots els 
pobles de les Terres de l’Ebre és forta, 
sense cap tipus d’exclusió i buscant 

totes les estratègies possibles per 
promocionar les nostres fires més enllà 
del nostre territori”. També va 
assegurar que iniciatives com la de 
Jesús són un bon exemple a seguir i a 
tenir present de cara al futur. .





Festes, Fires i Turisme
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XIX Jornades Culturals
Santa Bàrbara 2010
ABRIL
Dissabte, 17

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES 
CULTURALS 

17.45 h  Ruta historicoetnològica per 
l’interior d’algunes cases benestants de 
principis del segle XX, que culminarà 
amb la visita a casa Federico Espuny, 
que enguany arriba a centenària.

 Màxim de places: 25 (cal inscriure’s fins 
al dia 16 a l’ajuntament o la biblioteca)

 Inici de la ruta: plaça de l’Alcalde Cid i 
Cid

 Organitza: Centre d’Estudis Planers

19.00 h  Inauguració  de les XIX 
Jornades Culturals i de l’exposició 
Camins històrics i tradicionals de les 
Comarques de Tarragona.

 A continuació, lliurament dels premis 
del XIX Concurs Literari Sant Jordi Vila 
de Santa Bàrbara, amb la col·laboració 
de Caixa Tarragona.

 Presentació de l’espectacle musical 
“Joan Rovira Acústik” artista i músic 
ebrenc.

 Lloc: Centre Cultural 

Diumenge, 18
10.45 h Ruta historicoetnològica per 

l’interior d’algunes cases benestants de 
principis del segle XX, que culminarà 
amb la visita a casa Federico Espuny, 
que enguany arriba a centenària 
(repetició de la ruta del dia anterior).

 Màxim de places: 25 (cal inscriure’s fins 
al dia 16 a l’ajuntament o la biblioteca)

 Inici de la ruta: plaça de l’Alcalde Cid i 
Cid

 Organitza: Centre d’Estudis Planers
 

Del 21 al 23 d’abril
Jornades Culturals de l’Escola Jaume 

Balmes.

Divendres, 23
DIADA DE SANT JORDI

10.00 h Venda de roses.
 Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
 Organitza: Mans Unides 

12.00 h Lliurament dels premis de l’XII 
concurs literari de l’IES les Planes.

 Lloc: Sala Polivalent de l’IES les Planes
 Organitza: IES les Planes
 Col·labora: Ajuntament de Santa 

Bàrbara

16.00 h Entrega del XIX Premi Literari 
Rogeli Farnós. 

 Lloc: Centre Cultural
 Organitza: Escola Jaume Balmes
 Col·labora: Ajuntament de Santa 

Bàrbara.

17.00 h Activitat de Sant Jordi. Els 
xiquets i xiquetes podran pintar 
dibuixos de Sant Jordi i els seus 
acompanyants fer un tast de mistela i 
pastes.

 Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
 Organitza: Associació Aragonesa 

Planera

20.00 h Presentació del llibre “La 
Pastora. Del monte al mito” a càrrec 
del seu autor José Calvo Segarra.

 Lloc: Centre Cultural

Dissabte, 24
16.00 h Tallers infantils: treballs 

manuals, pintura, figures, modelatge 
de fang, etc.

 Lloc: Escola Jaume Balmes
 Organitza: APA de l’Escola Jaume 

Balmes

18.00 h Conferència “El paper de la dona 
en les diferents etapes del cicle vital” a 
càrrec de la Doctora en psicologia M. 
José Cid.

 Organitza: Associació Dones Planeres
 Lloc: Biblioteca José Escudé

19.30 h Contacontes i Presentació dels 
contes de Muniatto.

 Lloc: Centre cultural

Diumenge, 25
11.00 h Inauguració de les noves 

instal·lacions esportives a càrrec de 
l’’Il·lm. Sr. Josep Poblet, president de 
l’Excma. Diputació de Tarragona. 

14.00 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

19.00 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

Dilluns, 26
18.30 h Trobada del club de lectura amb 

la presència de Francesca Aliern per 
comentar el seu llibre Aigües fondes. 
Amb la col·laboració de la Institució de 
les Lletres Catalanes.

 Lloc: Biblioteca José Escudé

Divendres, 30
16.00 h Festa de la primavera de la Llar 

d’Infants les Beceroles.
 Lloc: Llar d’Infants les Beceroles.

20.00 h Xerrada sobre la xarxa WiFi 
oberta de Santa Bàrbara. A càrrec de  
membres del col·lectiu Guifi.net a 
Terres de l’Ebre (http://guifi.net) entre 
els que hi ha l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.

 S’explicarà com es pot formar part de 
la xarxa, l’equipament necessari, etc.

 Lloc: Biblioteca José Escudé
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MAIG
Dissabte, 1

10.00 h Romeria amb carruatges i 
cavalleries. Recorregut pel terme 
municipal. 

 Dinar de germanor.
 Organitza: Penya Amics dels Cavalls
 Lloc de concentració: Magatzem 

Municipal

20.30 h Concert de corals amb la 
participació de la Coral Sant Marc de 
Xert, l’Orfeó Vinarossenc de Vinaròs, 
el Cor Iúbilo d’Alcanar i la Coral Santa 
Bàrbara.

 Lloc: Església Arxiprestal
 Organitza: Coral Santa Bàrbara

Del 3 al 9 de maig
De 19.00 a 21.00 h Exposició sobre totes 

les gravacions de Guillermo Gaya 
Andrés.

 Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament

Dimecres, 5
18.00 h  Conte sobre Sant Jordi a càrrec 

de la companyia VADECONTES.
 Lloc: Biblioteca José Escudé

Divendres, 7
20.00 h Presentació dels actes de 

celebració del 15è aniversari de la 
Plana Ràdio.

 A continuació, A continuació Xerrada-
Pregó d’Aniversari: La ràdio, els mitjans  
locals i les Terres de l’Ebre, a càrrec del 
periodista planer,  Josep Maria Arasa, 
llicenciat en Ciències de la Informació 
i director executiu del GRUP  L’EBRE i 
de l’EBRE TV.

 L‘acte es clourà amb la presentació de 
la nova imatge de la pàgina web de la 
Plana Ràdio, a càrrec del seu creador 
i dissenyador Albert Simó.

 Lloc: Biblioteca José Escudé

Dissabte, 8
10.00 h Tir i arrossegament de 

cavalleries, de caràcter local. 
 Lloc:  Al costat de la plaça de bous
 Organitza: Penya Amics dels Cavalls

19.30 h Vermut a la plaça Cid i Cid.

20.30 h Inauguració del nou enllumenat 
públic.

 Punt de trobada: Ajuntament

Diumenge, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI

Durant tot el dia, la Unió de Comerciants 
instal·larà les seues botigues al carrer.

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 2009, 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.

16.30 h Concentració a la plaça Cid i 
Cid. Les comitives i els convilatans, 
vestits segons el costum tradicional, 
recorreran el poble acompanyats pel 
grup de dolçainers i pels Amics dels 
Cavalls, per anar a les cases de les 
pubilles 2010 i fer-ne la petició als 
pares. 

18.30 h Concentració al parc municipal 
de tots els grups que intervenen a la 
festa.

18.45 h Desfilada des del parc municipal 
fins a la plaça Cid i Cid.

19.00 h Escenificació a càrrec del Grup 
Teatral Planer.

19.30 h Proclamació oficial de les 
pubilles de l’any 2010 a la manera 
tradicional. 

20.00 h Anunci de l’estand comercial 
guanyador.

20.15 h Ballada de jotes i fi de festa 

Dimarts, 11
17.30 h Taller de ioga o biodansa.
 Lloc: Centre Musical Els Flarets
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

Dimecres, 12
17.30 h Taller de pintura.
 Lloc: Centre Musical Els Flarets
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

Dijous, 13
17.30 h Conferència sobre els beneficis 

de l’activitat musical.
 Lloc: Centre Musical Els Flarets
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

Divendres, 14
17.30 h Projecció d’una pel·lícula 

d’informació musical i taller 
d’informàtica musical.

 Lloc: Centre cultural
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

20.00 h Concert “Los tremendos de les 
Terres de l’Ebre”, amb la Unió Musical 
Jaume Balmes de Santa Bàrbara i 
la Societat Musical Espiga d’Or de 
Deltebre.

 Lloc: Centre cultural
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

Dissabte, 15
19.30 h Presentació i venda del llibre 

Santa Bàrbara en imatges (fins la dècada 
de 1970), que conté un important fons 
de fotografies antigues sobre la vida 
del nostre poble.

 A continuació, concert de música 
tortosina, a càrrec del prestigiós 
acordionista Josep M. Chavarria i 
estrena mundial en concert de la 
jota composada pels Flarets de Santa 
Bàrbara, recuperada i arranjada pel 
propi concertista. Lloc: Centre cultural

 Organitzen: Centre d’Estudis Planers i 
Ajuntament de Santa Bàrbara

Diumenge, 16
9.00 h Ruta per Tortosa: Visita a la 

Catedral i Museu, casc antic, Reials 
Col·legis, jardins del Príncep, Castell 
de la Suda i Call Jueu.

 Les persones que hi vulguin anar 
s’han d’apuntar a les oficines de 
l’Ajuntament. Places limitades.

 Preu: 8 €  (Inclou les entrades als 
diferents llocs i el viatge)

 Lloc de sortida: Centre Cultural
 Inscripcions: 10, 11 i 12 de maig a les 

oficines de l’Ajuntament

Divendres, 21
20.00 h Presentació de l’últim volum i 

obra completa de “Plantes del Port” a 
càrrec d’Álvaro Arasa, Lluís de Torres 
i Ferran Royo. Lloc: Biblioteca José 
Escudé

Dissabte, 22
18.00 h Concert de Jornades Culturals 

amb la participació de la Banda Jove de 
l’Escola Unió Musical Jaume Balmes, 
la Banda Unió Musical Jaume Balmes 
i l’Agrupació de Teatre de la SERC de 
l’Ametlla de Mar qui col·laborarà amb 
la banda per interpretar la peça amb 
narrador “Pere i el Llop”.

 Lloc: Centre cultural
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

20.00 h Presentació del Llibre Esmorzars 
de l’Ebre a càrrec d’Ignasi Revés.

 Lloc: Biblioteca José Escudé
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MONTEBRE S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS
SOLDEBRE, SCCL

AGRÍCOLA SANT ROC, SCCL

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS

• Dins el mes de febrer de 2010 MONTEBRE ha assistit a la Festa de LA 
GALERA I OSTRÓ a SANT CARLES DE LA RAPITA, també a la FIRA DE 
JESÚS i a la Festa de LA CARXOFA a AMPOSTA.

• AGRÍCOLA DEL CAMP ha realitzat un pagament a compte d’aquesta 
Campanya 2009/2010 el 8 de febrer. Olives entrades fins el 31 de gener.

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

• A partir de gener de 2010 es poden realitzar els traspassos de Drets per 
la PAC 2010 i fins el 2 d’abril. L’ajut de la PAC 2010 es pot signar fins el 
14 de maig de 2010.

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

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



La Cuina de La Plana 

Carme.Ferré.Subirats
FAVA CLARA

Preparació:

1.. En. un. bol. posarem. les. faves. en. remull. durant. 24. hores..A.
continuació.les.pelarem.

2.. Sofregirem.els.alls.filetejats.i,.a.continuació,.hi.afegirem.les.
faves.per.també.sofregir-les.un.xic.

3.. A.posteriori,.cal.afegir.l’aigua.i.deixar-la.coure.en.una.cassola.
aproximadament.durant.30.min.

4.. Finalment,.tirar.l’arròs,.un.gra.d’all.trinxat.i.el.julivert.i.coure.
fins. que. l’arròs. agafi. el. punt. adequat,. en. el. cas. que. quedi.
espès.afegir.una.mica.d’aigua.

5.. Emplatar. amb. un. plat. fondo. i. a. gaudir. d’aquest. plat. tant.
calòric.i.regenerador..

Persones:.4.

Temps de preparació:.10.min.

Temps de cocció:.30.min.

Aportació calòrica:.alta

Elaboració:.fàcil

Ingredients:
-.150.gr..de.faves.
-.150.gr..d’arròs.Montsià.
-.4.grans.d’all.
-.Julivert.
-.1,5.l..d’aigua.
-.Sal.
-.Oli.de.Santa.Bàrbara.
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La Cuina de La Plana 

Gerard.Cid.Solà

CONILL I PERDIU A LA CAÇADORA
Preparació:

1.. Sortirem. de. bon. matí. amb. l’escopeta,. començarem. la.
recerca.i,.una.vegada.localitzades.les.peces,.farem.punteria..
A.continuació,.a.esmorzar.

2.. En. arribar. a. casa,. després. d’un. matí. intens. de. caça. pel.
terme,.netejarem.els.animals.de.pèl,.ploma.i.vísceres..Els.
trossejarem.i.els.posarem.a.macerar.amb.el.vi.i.les.herbes.
durant.unes.24.hores.

3.. Transcorregut.aquest.temps,.retirarem.la.carn.i.la.sofregirem.
amb.el.nostre.oli,.l’all.i.el.julivert.i.un.rajolí.de.conyac..

4.. Tot.seguit,.posarem.els.trossos.en.una.cassola,.afegirem.el.
vi.i.les.herbes.de.la.maceració.i.ho.posarem.a.coure.durant.
uns.60.minuts.a.foc.mig..Afegirem,.si.cal,.el.caldo.

5.. Per. acabar,. hi. posarem. les. verdures. trossejades. i. ho.
deixarem.coure.fins.que.queden.cuites..Corregirem.de.sal.
i.pebre.

6.. Servirem.directament.de.la.cassola.i.bon.profit.

Persones:.2

Temps de preparació:.1.hora

Temps de cocció:.2.o.3.hores

Aportació calòrica:.alta

Elaboració:.mitjana

Ingredients:

-.1.perdiu.i.un.conill.de.camp.
-.1.litre.de.vi.de.la.Terra.Alta.
-.1.fulla.de.llorer.
-.1.ram.de.farigola.i.un.de.romer..
-.2.patates.
-.3.carxofes.
-.½.pimentó.verd.
-.½.pimentó.roig.
-.2.tomates.de.penjar.
-.Aigua.o.caldo.de.carn.
-.½.copa.de.conyac.
-.Oli.de.Santa.Bàrbara.
-.All.i.julivert.
-.Pebre.negre.en.gra.
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La Cuina de La Plana 

Àngeles.Segarra.Albesa
COCA DE MASSANA

Preparació:

1.. En.un.bol.barrejarem.tots.els. ingredients. . i. anirem.afegint.
farina. fins. que. ens. quedi. una. massa. amb. una. espessor.
adequada.

2.. A.continuació,.després.de.deixar.reposar.una.estona.la.massa.
la.traslladarem.damunt.una.safata.de.llauna.i.l’escamparem.
homogèniament.fins.que.faci.un.dit.de.grossor.i.l’aplanarem.

3.. Tot. seguit,. col·locarem. les. massanes. de. l’agredolç. tallades.
a. quarts,. una. al. costat. de. l’altra,. fins. cobrir. tota. la. massa..
Regarem. amb. un. polsim. de. farina. i. oli. i,. a. continuació,.
recobrirem.amb.el.sucre.

4.. Finalment,.precalentarem.el.forn.durant.10.min..a.150.graus.i.
introduirem.la.llauna.al.forn.que.courem.durant.45.min.

Persones:.6

Temps de preparació:.30.minuts

Temps de cocció:.45.minuts

Aportació calòrica:.alta

Elaboració:.mitjana

Ingredients:
-.½.kg..de.pasta.de.pa.
-.220.ml..d’oli.de.Santa.Bàrbara.
-.150.gr..de.sucre.
-.50.gr..de.matafaluga.
-.2.kg..de.massanes.de.l’agredolç.
-.Farina.
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La Cuina de La Plana 

Maria.Pla.Curto
PANELLETS

Preparació:

1.. Trencar.les.ametlles,.escaldar-les.i.pelar-les..Deixar.eixugar-les.durant.5.
dies..A.posteriori,.moldre.l’ametlla;.millor.dues.vegades.amb.un.molinet.
manual,.això.ens.permetrà.que.l’ametlla.ens.quedi.més.espumosa...

2.. Cal.bullir.el.boniato.sencer.(45.min.).i.un.cop.bullit.cal.pelar-los..Un.cop.
pelats.aixafar-los.en.un.bol.i.afegir.el.sucre.

3.. Afegir,.a.continuació,.la.llima.ratllada,.l’ametlla.i.el.rovell.d’ou..Mesclar.
tots.els.ingredients.remenant.bé.al.bol..A.continuació,.deixarem.reposar.
la.massa.

4.. Al.dia.següent.ja.podem.donar.forma.als.panellets:

5.. Cal.untar.la.base.de.totes.les.llaunes.(6).amb.oli.d’oliva.de.Santa.Bàrbara.

6.. Anar.fent.boletes.amb.15.gr..de.pasta.donant.forma.rodona.

7.. A.posteriori,.passar.pel.sucre.perquè.quedin.ben.ensucrades.

8.. Abans.d’acabar,.cal.posar. la.decoració.triada.a.cada.grup.de.panellets.
amb. les. ametlles,. els. pinyons,. el. codonyat,. etc.. i. posar. a. la. llauna.
preparat.per.enfornar.

9.. Precalentar. el. forn. durant. 15. min.. a. 150. graus. i. posar. les. safates.
progressivament.durant.5.min..per.coure.

10.. El.panellet.és.un.plat.típic.de.l’època.de.tot.sants.a.Catalunya...

Persones:.150.panellets

Temps de preparació:.3.hores

Temps de cocció:.5.minuts

Aportació calòrica:.alta

Elaboració:.mitjana

Ingredients:

-.1.kg..d’ametlla.marcona.pelada.
-.1.kg..de.sucre.
-.400.gr..de.boniato.(Ipomoea.batata).
-.1.rovell.d’ou.
-.1.llima.
-.100.gr..de.pinyons.
-.50.gr..de.codonyat.
-.50.gr..d’ametlla.
-.100.gr..de.sucre.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUMS DE LES 
SESSIONS DE LA 
JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE L’ANY 
2010
•• Sessió ordinària, realitzada per 

la Junta de Govern Local el dia 7 
de gener de 2010. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords 
següents:
Aprovar l’annex per al 2010 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. Amb una aportació al 
CODE de 3.465,90€.
Aprovar l’esborrany de Conveni marc 
entre el Consell Comarcal del Montsià 
i l’ajuntament de Santa Bàrbara, en 
matèria de serveis socials bàsics, SIAD, 
BAT i d’altres.
Concedir permís al Club Twirling Santa 
Bàrbara, en que sol·licita la cessió de 
la utilització de les instal·lacions del 
Pavelló poliesportiu de Santa Bàrbara 
durant els dies 13 i 14 de març de 2010, 
per a la realització de l’organització 
del campionat de duos i conjunts que 
twirling.
Concedir permís a l’Associació de 
Mestresses de Casa, en que sol·licita la 
cessió de la utilització de la pista del 
Pavelló poliesportiu de Santa Bàrbara 
el mes d’octubre de 2010, per a la 
realització del dinar de germanor dins 
els actes de la XIX Trobada de Dones 
del Montsià.
Acceptar la subvenció concedida 
pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya, per un 
import de 1.000,00€ per tal de sufragar 
les despeses de la XIII Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç i XII 
Jornades Gastronòmiques.
Abonar al concessionari de la gestió 
del servei del Pavelló poliesportiu 
municipal la quantitat de 1.000,00€ 
mensuals, a compte de la utilització de 
les instal·lacions del Pavelló per part 
de les entitats culturals i esportives 
municipals durant el 4t. trimestre del 
2009. 

Aprovar el programa d’actes 
confeccionat per la Regidoria de Fires i 
Festes, per la festivitat de Sant Antoni 
Abat.
En el torn de paraula el Sr. Llorens, 
Regidor de Noves tecnologies dóna 
compte als membres de la Junta de 
Govern Local, que la direcció General 
de la Societat de la Informació 
del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, ha resolt 
autoritzar a l’Infocentre de titularitat 
municipal perquè actuï com a centre 
col·laborador de l’ACTIC, i inscriure el 
centre en el Registre de l’ACTIC, secció 
de centres col·laboradors, subsecció 
de centres autoritzats mitjançant el 
procediment ordinari d’autorització, 
amb el número d’inscripció 0073. 
•• Sessió ordinària, realitzada per 

la Junta de Govern Local el dia 21 
de gener de 2010. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords 
següents:
Aprovar la certificació núm. 7 i última 
de l’obra “Construcció dels vestidors 
del camp de futbol”, per un import de 
161.363,05€ a la mercantil ENCOFRATS 
I SERVEIS GÜECHE, SL.
Aprovar el programa d’actes del 
Carnaval 2010, a celebrar els propers 
dies 13, 20 i 21 de febrer, presentat per 
la Regidoria de Fires i Festes.
Col·laborar amb la Unió Ciclista Santa 
Bàrbara en l’organització de la “II DH 
Godall”.
Aprovar el pagament de 150,00€ 
corresponents al lloguer de les instal.
lacions del Pavelló poliesportiu 
municipal per l’organització de 
l’exhibició de balls de saló.
Concedir permís a la Penya Amics 
dels Cavalls, per a la utilització de 
les dependències del magatzem 
municipal i el material sol·licitat 
per a la realització de l’esmorzar de 
germanor en motiu de la festivitat de 
sant Antoni Abat a celebrar el proper 
dia 31 de gener.
Aprovar la realització directa per 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 
les obres “Treballs previs per a la 
rehabilitació de la Masada de Martí”.
Aprovar l’operació jurídica 
complementària del Projecte de 
reparcel·lació de la Unitat d’actuació 
número 7 de les Normes subsidiàries 
del municipi de Santa Bàrbara.

Aprovar de pagar la quota de membres 
de la Taula del Sénia, en els dos 
terminis proposat efectuant el primer 
pagament abans de 30 de març de 
2010; i el segon abans del 30 de juny 
de 2010. 
Aprovar la facturació corresponent a 
la gestió del servei municipal d’aigua 
del 4t. trimestre del 2009, per un 
import de 44.215,57€.
Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre la Fundació Privada Montsià, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Delegar en el Consell Comarcal 
del Montsià la gestió de presentar 
la sol·licitud d’ajut del programa 
Leader de Catalunya per a la 
mesura 323-Conservació i millora 
del patrimoni rural i presentant el 
projecte Itineraris Històrics per la 
Plana del Montsià que serà redactat 
per l’enginyer agrònom Jordi Valero.
•• Sessió ordinària, realitzada per 

la Junta de Govern Local el dia 4 
de febrer de 2010. 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.
Aprovar inicialment es 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 les Bases del XIX Concurs 
Literari Sant Jordi Vila de Santa 
Bàrbara.
Acceptar el nou repartiment subvenció 
per arranjament i millora de camins 
municipals del Montsià 2008-2009.
Aprovar la relació de liquidacions de 
l’Impost sobre increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, 
presentada per un import de 7.547,12€.
Aprovar l’adhesió del conveni 
marc, amb el Departament de 
Justícia, l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) per 
fomentar i implementar els diferents 
programes d’intervenció en l’àmbit 
de competències de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
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Justícia Juvenil.
Acceptar la subvenció concedida pel 
Consell comarcal del Montsià per 
un import de 3.955,10€ en concepte 
d’ensenyament d’adults.
•• Sessió ordinària, realitzada per 

la Junta de Govern Local el dia 18 
de febrer de 2010. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords 
següents:
Abonar a la peticionària l’import total 
de 116,76€ corresponents al consum 
de l’aigua del període comprès entre 
el mes de gener de 2009 al mes de 
gener de 2010.
Concedir a la Penya Amics dels 
Cavalls, una bestreta a compte de 
la subvenció de l’any 2010, per a fer 
front de les despeses ocasionades per 
l’organització de la festivitat de Sant 
Antoni, per un import de 600,00€
Concedir permís per al tancament del 
carrer Major, en motiu de la celebració 
de la Fira stokcs 2010, en la forma 
sol·licitada així com la col·locació de 
les senyals de prohibit aparcar en el 

tram esmentat.
Donar per rescindit el contracte 
formalitzat en data 2 de juny de 2005 
amb la mercantil “Vilanova de Cafès, 
SL”. 
•• Sessió ordinària, realitzada per 

la Junta de Govern Local el dia 4 
de març de 2010. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords 
següents:
Abonar al CF Santa Bàrbara l’import 
de 300,00€ corresponents a la 
taquilla i a les despeses vàries per la 
participació a la Fira de l’oli Novell, els 
cítrics i el comerç amb l’organització 
d’un partit futbol corresponent a la 
categoria de 2a territorial entre el CF 
Santa Bàrbara i el CF Batea
Concedir un ajut econòmic de 300,00€, 
per a la realització de la tretzena 
edició del Concurs Literari Sant Jordi 
de l’IES Les Planes.
Atorgar els ajuts destinats a minorar 
les quotes per l’assistència a la 
Llar d’infants municipal segons la 
Resolució de la Directora General 

d’Atenció a la Comunitat Educativa 
del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.
Acollir-nos a la Resolució 
ASC/190/2010, de 22 de gener, 
del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya i sol·licitar una subvenció 
per a la realització del projecte abans 
esmentat de 31.002,21€.
Aprovar la compensació del deute 
que aquest Ajuntament manté amb 
el Consell Comarcal del Montsià, per 
la quantitat equivalent del deute 
mantingut pel Consell Comarcal del 
Montsià amb la hisenda municipal, 
per un import de 12.252,70€ restant 
un crèdit a favor del Consell Comarcal 
del Montsià de 9.058,16€
Adherir-se a la celebració el proper 
dia 11 de juliol de la 17a edició de 
la campanya Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple.
Aprovar la contractació del 
d’ambulàncies per a les properes 
Festes Majors 2010, amb la mercantil 
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Transports Col·lectius del Delta, SL, 
per un import de 2.000,00€ IVA no 
inclós.
Aprovar la memòria redactada 
per la Regidoria de Cultura per 
a l’organització de les activitats 
“Festa de Sant Gregori i Petició 

tradicional de les Pubilles”, per un 
import de 11.420,49€ i acollir-nos a 
la Resolució CMC/266/2010, de 25 de 
gener, i sol·licitar al Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, 
una subvenció de 5.710,20€, per 

a la realització de les actuacions 
esmentades.
Aprovar el canvi de tarifa elèctrica per 
als edificis municipals i l’enllumenat 
públic.

RESUM DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES 
DEL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2010
•• Sessió Extraordinària, realitzada 

pel Ple de la Corporació el dia 21 de 
gener de 2010. En el desenvolupa-
ment de la qual es van adoptar els 
següents acords:
Aprovar inicialment el pressupost 
general per a l’exercici de 2010, 
el qual, resumit per capítols, és el 
següent:
Exercici Comptable: 2010

Passant a la votació la proposta de 
l’Alcaldia es aprovada per majoria 
absoluta amb els vots favorables dels 
sis membres de CiU, dues abstencions 
del PSC-PM, una abstenció d’ERC, i 
una abstenció del PPC.
Aprovar inicialment la plantilla 
municipal amb la modificació que té 
per objecte la supressió de la plaça 
següent: Vigilant CAP Santa Bàrbara
Acceptar les ajudes incloses en el 
Programa general del PUOSC per 
finançar l’obra “Dotació de serveis al 
Passeig de la Generalitat i adjacents 
2a fase”. 
Aprovar la realització de la inversió 

a finançar amb càrrec 
al Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, 
integrada per l’obra 
“Centre de dia”, amb un 
pressupost d’execució 
per contracta de 
428.646,00€.
Es dona compte al 
Ple de la Corporació 
de l’escrit presentat 
pel portaveu del Grup 
polític municipal 
a l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara amb la 
denominació de Partit 
Socialista de Catalunya 
– Progrés Municipal 

(PSC-PM), el Regidor Fernando 
Llombart Romeu, en la que comunica 
que a partir d’aquest moment les 
funcions de portaveus les exercirà la 
Regidora Montserrat Querol Garcia.
•• Sessió Extraordinària, realitzada 

pel Ple de la Corporació el dia 18 de 
febrer de 2010. En el desenvolupa-
ment de la qual es van adoptar els 
següents acords:
Aprovar inicialment el projecte bàsic i 
executiu per a la realització de l’obra 
“Centre de Dia Municipal”, redactat 
per l’Arquitecte Josep Lluís Millan Bel, 
amb un pressupost d’execució per 
contracta de 428.646,00€.
Aprovar el plec de clàusules 
administratives i particulars que han 
de regir la licitació del contracte, el 
qual s’haurà d’exposar al públic per un 
termini de 20 dies al BOPT i al DOGC, 
com també en el tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament. Aprovar l’expedient de 
contractació de les obres “Centre de 
Dia Municipal” i disposar l’obertura 
del procediment d’adjudicació, 
convocant procediment obert per 
l’adjudicació de les obres. L’anunci 
d’obertura de l’expedient licitatori 
es realitzarà en el tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el BOPT. Aprovar la 
despesa de 428.646,00€, amb càrrec 
al Fons estatal per a l’ocupació i 
sostenibilitat local. 

NOTES OFICIALS
La regidoria de Serveis Socials informa que degut a les obres de construcció del 
Centre de Dia a les dependències dels serveis socials municipals, 
ELS SERVEIS SOCIALS CANVIARAN TEMPORALMENT D’ADREÇA:

INGRESSOS DESCRIPCIÓ EXERCICI 2010
Capítol.1 Impostos.directes 921.455,00
Capítol.2 Impostos.indirectes 31.000,00
Capítol.3 Taxes.i.preus.públics 864.260,40
Capítol.4 Transferències.corrents 1.118.568,00
Capítol.5 Ingressos.patrimonials 12.400,00

Operacions.Corrents 2.947.683,40
Capítol.7 Transferències.de.capital 858.228,94

Operacions.de.Capital 858.228,94
TOTAL 3.805.912,34

DESPESES DESCRIPCIÓ EXERCICI 2010
Capítol.1 Despeses.de.personal 802.915,82
Capítol.2 Despeses.corrents 1.334.932,00
Capítol.3 Despeses.financeres 6.221,00
Capítol.4 Transferències.corrents 138.326,00

Operacions.Corrents 2.282.394,82
Capítol.6 Inversions 1.434.441,52
Capítol.7 Transferències.de.capital 28.801,00

Operacions.de.Capital 1.463.242,52
Capítol.9 Amortització.de.préstecs 60.275,00

Operacions.Financers 60.275,00
TOTAL 3.805.912,34

- Centre Obert l’Oliveta i Classes d’adults
. Centre.Parroquial.·.c/.De.la.Rosa,.37-39
. Telèfon.977718479
. centreobert@santabarbara.cat

-.Treballadora social i educadora social
. Centre.Cultural.(1a.planta)
. c/.Mare.de.Déu.de.Montserrat,.28
. Telèfon.977718816
. ssocials@santabarbara.cat

Aprofitem.per.agrair.a.la.Parròquia.Santa.Bàrbara.que.ens.acullin.a.les.seves.noves.instal·lacions.
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Breus de La Plana Ràdio

La Banda de música de Santa Bàrbara 
prepara un “musical” per a les Jornades 
Cultruals
A l’ abril, a Santa Bàrbara, començaran 
les Jornades Culturals amb una sèrie 
d‘actes que s‘encarreguen d’organitzar 
les diferents entitats del municipi amb el 
patrocini de l’Ajuntament. Entre els 
actes que ja s’han donat a conèixer hi 
destaca el que organitzarà la banda de la 
Unió Musical Jaume Balmes al mes de 
Maig.
Segons que ha explicat el seu director 
Marc Subirats, es tracta d’un concert que 
lligarà música i teatre amb la 
representació de “Pere i el Llop”, conte 
musical per a nens compost pel soviètic  
Serguei Prokófiev el 1936.
Subirats explicava que l’obra permet 
combinar la narració, la música i la 
plàstica dels actors per desenvolupar 
una història on hi convergeixen els tres 
generes  artístics. Per poder dur a terme 
aquesta experiència, la Unió Musical 
Jaume Balmes comptarà amb la 
participació del grup de teatre de 
l’Ametlla de Mar. Subirats deia que allò 
que pretenen fer és una espècie de 
“musical”.
L’obra de Serguei Prokófiev es va escriure 
solament per narrador i músics, per això  
el fet d’incorporar-hi també actors que 
mimificaran l‘acció de la història, 
converteix l‘experiència dels músics 
planers en tot un repte, especialment en 
les parts solistes del concert.
Subirats també  explicava que ,en un 
principi, s’havia pensat que foren els 
alumnes del col·legi de Santa Bàrbara els 
qui fessin d ‘actors, però el fet de què 
l’Ametlla ja havia dut a terme aquesta 
experiència ajudava a resoldre 
problemes que se’ls plantejaven com el 
dels decorats o vestuari que ja havien 
utilitzat els caleros.
El concert “musical” es farà el dissabte 
22 de maig a partir de les 6 de la tarda.

La Cooperativa de Santa Bàrbara 
guanya el XXVI Concurs al Tast dels 
Olis de les Terres de l’Ebre
La XV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 
de Jesús va tancar, diumenge a la nit, el 
certamen amb la presència d’un gran 
nombre de visitants, possiblement la 
xifra més alta dels últims anys i amb 
una molt destacada participació als 
diferents concursos i activitats que 

configuraven el programa d’activitats. 
Un del actes més destacats de la fira 
jesusenca va ser el tradicional concurs 
de tast d’olis que va tenir lloc diumenge 
al matí, acte que va estar presidit 
honoríficament per l’industrial tortosí 
Paco Baró. El jurat qualificador del 
Concurs de Tast va decidir, entre la 
cinquantena de mostres presentades, 
donar el premi especial al millor oli del 
XXVI Concurs al Tast a l’oli Iberolei, de la 
Cooperativa Agrícola del Camp de Santa 
Bàrbara, que també va guanyar el premi 
al millor oli en la modalitat productors, 
elaboradors i/o envasadors de la DOP 
Baix Ebre-Montsià.
Per a Jaume Roé, president de l’entitat 
planera, aquest premi és un 
reconeixement a la feina ben feta que 
estan fent tant la cooperativa com els 
productors, tot i les dificultats que han 
tingut en una campanya com la 
d’enguany que no ha estat, precisament 
de les millors.
Roé explicava que aquest reconeixement 
és un altra ajuda per promocionar 
mediàticament els olis de la Denominació 
d’Origen Protegit Baix Ebre-Montsià en 
general i els de la Cooperativa Agrícola 
del Camp de Santa Bàrbara en particular, 
al mateix temps que demostra que si es 
fa una bona selecció a l’hora de 
transformar el producte, el resultat pot 
ser tan òptim com l’oli premiat.
El premi DOP Terra Alta se’l va endur la 
Cooperativa Agrícola Terra Alta de la 
Pobla de Massaluca; el premi al millor 
d’oliva verge extra sense DOP, el Molí de 
Sorra de Beltran Carles de Tivenys i el 
premi al millor oli d’oliva de particulars 
en general, Josefa Gisbert Lahosa, de 
Jesús.

L’ IES Les Planes de Santa Bàrbara 
recull diners per als damnificats d’Haití
L’institut Les Planes de Santa Bàrbara ha 
decidit unir-se a les moltes iniciatives 
que es duen a terme per ajudar als 
damnificats pel  terratrèmol d’Haití.
Així, un grup d’alumnes  de 4t d’ESO del 
centre, dirigits per un dels professors, 
Ernest Plans, decidien sumar-s’hi posant 
en marxa la seua per recollir diners i 
ajudar.
La manera en la qual finalment van 
decidir portar l‘iniciativa endavant va 
ser la de fer samarretes amb el logo del 
nom del país damnificat a la part de 

davant i la paraula “pau” escrita en 
diversos idiomes al darrera.
La samarreta va ser dissenyada pels 
mateixos alumnes des del   taller de 
plàstica. De moment,  se n’ha fet una 
tirada de 200 que es venen al preu de 7 
euros la unitat.
Els diners recollits es canalitzaran 
mitjançant una ONG, possiblement 
“Save the childrens” o “Mans Unides” 
perquè puguin arribar als seus 
destinataris. Les samarretes es venen al 
mateix institut i als pobles dels alumnes 
que acull l’Institut, és a dir, a part de la 
pròpia Santa Bàrbara, també a Godall, La 
Galera, Mas de Barberans i Freginals i 
també a l‘emissora municipal La Plana 
Ràdio.

Els Jubilats de Santa Bàrbara, l’entitat 
amb més socis del municipi
L‘associació de Jubilats i Pensionistes de 
Santa Bàrbara, en una entrevista a 
l’emissora municipal, passava balanç de 
les activitats que l‘entitat ha dut a terme 
el darrer trimestre de l‘any de cara a 
preparar l‘assemblea anual que, segons 
el secretari de l ‘associació, Fernando 
Arasa, serà a finals de març.
Entre les dades que donava Arasa 
destaca el fet curiós de què l’entitat, tot i 
el lògic moviment d’altes i baixes per 
incorporacions i decessos 
respectivament, el nombre   d’associats 
es manté exactament igual que l’any 
passat en 747 membres.
D’aquesta manera podem  afirmar que 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Santa Bàrbara és l‘entitat del municipi 
que compta amb el nombre més gran de 
socis i és que, segons explicava també 
Arasa, per tal d’oferir els avantatges que 
suposa ser-ne soci, l’associació està 
oberta a tot el poble, essent per això que 
hi ha dues classes de socis, els de dret 
per edat, és a dir a partir dels 65 anys i el 
socis protectors que ho poden ser a 
partir de qualsevol edat.
Entre els avantatges que comporta el ser 
soci dels Jubilats destaca el poder assistir 
cada diumenge a la, possiblement, 
activitat més popular: el ball, però també 
als viatges amb preus molt  ajustats que 
organitza l‘ens, els dinars o sopars en 
festes puntuals com la Castanyada, 
Nadal o Sant Jordi o utilitzar   diferents 
serveis com els de podologia o gimnàstica 
per a gent gran.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2010
ALEIX CORTÉS LÓPEZ 12/01/2010
Juan Francisco Cortés Fernández
Alexandra López Rodríguez
MARUAN SABOUNI 20/01/2010
El Hassan Sabouni
Abida Belkassmi
CARLA ACCENSI ARASA 25/01/2010
José Luís Accensi Armengol
Maria Elena Arasa Balagué
JOEL ARASA SANZ 19/01/2010
Jose Maria Arasa Bernardo
Olivia Sanz Casanova
MIREIA RIBAS ESPUNY 05/02/2010
Pablo Ribas Armengol
Maria Espuny Barberà
ALBERT ARASA ROÉ 20/01/2010
Olegario Arasa Rodríguez
Bàrbara Roé Muria
AIDA GAVALDÀ CASADÓ 27/01/2010
Jorge Gavaldà Sabater
Dolors Casadó Papiol
IZAN JIMÉNEZ CATALAN 07/02/2010
Daniel Jiménez Belmonte
Vanesa Catalan Montes
MARC SANGÜESA FABREGAT 16/02/2010
Xavier Sangüesa Aixalà
Ana Fabregat Marco
ALEXANDRU SEBASTIAN NICA 24/02/2010
Florin Ion Nica
Mihaela Carmen Fara

PERE MARTORELL OLIVÉ 24/02/2010
Pedro José Martorell Rubio
Maria Cinta Olivé Monllau 
ABDSAMAD HAYATI 09/03/2010
Mohamed Hayati
Kaltoum Grifou
JORDI HERRERO MIGUEL 14/03/2010
David Herrero Guitart
Cristina Miguel  Fàbregas 

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2010
VICENTE GARCIA BEL 29/01/2010
MARIA LOURDES CID ROÉ 29/01/2010
NORBERT CRUZ TOMAS 29/01/2010
JOSEFA BARBERÀ TARÍN 06/02/2010
IGNASI CABALLÉ VERDIELL 11/02/2010
JOSEFA MASCLANS CELLA 20/02/2010
ALVARO VALLDEPÉREZ ARASA 25/02/2010
VICENTE MARTÍNEZ LLETI 28/02/2010
JOSÉ ANTONIO ROIG CID 06/03/2010
JOSEFINA ROÉ BARCELONA 12/03/2010
LOURDES BERTOMEU BERENGUÉ 15/03/2010

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2010
DAVID HERRERO GUITART
CRISTINA MIGUEL FABREGAS 05/03/2010
JORDI MONTERO AURA
MARIA MERCÈ GIMENO AIXENDRI  12/03/2010

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

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

Tels: 977 718 359 - 977 718 230



L’entrevista

Breu ressenya biogràfica:
El nostre entrevistat d’avui es diu 
Emilio Brau. Nascut l’any 1967. 
La seva casa a Santa Bàrbara és 
al número 73 del carrer Ametller, 
prop del dipòsit d’aigua al cap del 
poble.

Els seus pares, Pepita Balagué 
(Rechudeta) i Sebastian Brau viuen 
al domicili familiar. I els seus 2 
germans, Sebastian i Ma José viuen 
al poble. 

Va cursar els estudis de pàrvuls 
i EGB (escola primària) a les 
‘Escoles’ del poble. A l’edat de 14 
anys se’n va anar a estudiar el 
Batxillerat a Tortosa, al Col·legi de 
la Immaculada (lo Seminari). En 
aquells temps calia anar a Tortosa 
o Amposta per fer aquests estudis. 
Una vegada acabats els estudis 
de BUP i COU, se’n va anar cap a 
Barcelona, on va cursar els estudis 
d’Enginyeria Química a l’Institut 
Químic de Sarrià. Obtinguda la 
titulació d’Enginyer Químic i previ 
pas per la ‘mili’, va començar 
a treballar a una empresa 
multinacional Alemanya on, en 
l’actualitat, treballa com a Director 
de Divisió a la filial d’Espanya i 
Director de Producció per la divisió 
a Europa. El seu desenvolupament 
professional el porta a, ubicada la 
seva oficina a  Barcelona, realitzar 

freqüents viatges per tota Europa, 
en particular a França, Itàlia, 
Turquia i Alemanya.

Casat l’any 1999 amb una 
‘masovera absent’, la Rosa, amb 
dos fills, l’Emili i la Gemma, de 8 i 
5 anys respectivament. Viuen tots 
junts a Barcelona, en concret a 
Esplugues de Llobregat.

La marxa de Santa Bàrbara:
El motiu de la marxa de Santa 
Bàrbara va ser professional. Va ser 
un pas natural en la meva vida. 
Acabada la ‘mili’, a l’any 1993, amb 
una forta crisi econòmica, trobar 
feina va ser molt difícil i l’opció de 
‘guanyar-me’ les garrofes la vaig 
trobar a Barcelona, amb lo qual 
no hi va haver massa dubtes. Per 
descomptat m’hagués agradat 
trobar feina a prop de casa però les 
circumstàncies van anar d’aquesta 
manera i no m’ho van permetre.

Després, el casar-me i fixar la nostra 
llar a Barcelona, m’han portat a ser 
un ‘Planer Absent’.

Contacte amb el poble:
Venim bastant sovint a ‘la terreta’ 
(així és com la meva dona i jo 
anomenem a la nostra terra). Hi ha 
dos factors que ho condicionen. El 
primer és venir a veure els meus 
pares. Tots dos estan delicats de 

salut i mos ho anem combinant 
amb els germans per fer-los 
companyia i donar-los suport. Es 
posen molt contents quan anem a 
veure’ls i això no té preu! El segon 
és que la meva dona, la Rosa, és una 
enamorada del Mas de Barberans, 
on tenim casa, amics i, el que és 
més important, amics dels nostres 
fills. Especialment a la primavera 
i a l’estiu ens hi allarguem a la 
més mínima oportunitat. Les 
passejades en bicicleta, les nits a 
la fresca (la gent encara hi surt a 
la fresca!), el silenci, l’ambient del 
poble... ens agrada!

Un tercer motiu de contacte amb 
el poble són les partides de cartes 
amb els amics. Ens trobem, sempre 
que es pot, (per a mi significa els 
dissabtes i a les vacances d’estiu) 
al bar de Marcet per jugar a ‘la 
Potxa’. Tenim muntada tota una 
‘litúrgia’ al voltant d’aquest joc 
que, si més no, ens permet ajuntar-
nos,  mantenir el contacte i saber 
els uns dels altres. Val a dir però, 
que quan es juga no s’està per 
cap cosa que no sigui comptar 
els ‘trunfos’, intentar fer que els 
demés s’equivoquen i, si es pot, 
mirar les cartes al del costat quan 
es despisti i així tenir avantatge 
(aquesta darrera activitat suposa 
fer trampa però es tolera). 

Entrevista al planer absent… 

Emilio Brau Balagué
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L’entrevista

També 1 o 2 vegades a l’any ens 
trobem els amics amb les dones, 
al menys una de les vegades 
coincidint amb la Festa Major.

Tot plegat, puc dir que el meu 
contacte amb el poble és encara 
proper i em permet mantenir-me 
al dia dels temes principals que 
l’envolten.

Records:
Què dir de Santa Bàrbara? Primer 
de tot que a Santa Bàrbara vaig 
passar la meva infantesa, molt 
feliç. Que, com no pot ser d’una 
altra manera, a Santa Bàrbara 
vaig créixer i fer-me una persona 
adulta. Això fa que tingui del poble 
un record molt bo i d’agraïment.

Remarcar el perfil dels nostres 
pares. Les, avui, persones grans del 
poble. Els meus en particular que 
em van educar i ensenyar, amb 
l’exemple, les principals eines per 
a la vida que resumiria en l’esperit 
de superació, l’esforç i la dedicació 
als demés. Són aquestes eines 
les que, vist en perspectiva, més 
m’estan ajudant en el quefer diari.

La generació dels nostres pares (en 
el sentit genèric, pares i mares), 
grans treballadors, que han aixecat 
el nostre poble des dels temps de 

gana i penúria de la postguerra a la 
situació de benestar que ara tenim 
la sort de gaudir. Mai els hi agrairem 
prou el que han fet per nosaltres, 
almenys jo així ho sento i ho dic. 
Tan de bo els meus fills puguin dir 
de mi i de la seva mare el mateix 
quan siguin persones adultes.

Molts records del poble, impossible 
de descriure’ls aquí tots. La vida 
de carrer, el contacte amb veïns 
i amics, la ‘fresca’ a l’estiu on es 
parlava de tot, els jocs d’infantesa, 
les escoles amb els seus mestres 
emblemàtics, el camp de futbol, 
la banda de Cornetes i Tabals, la 
Festa Major, plegar olives, el repàs... 
molts records que configuren una 
infantesa, adolescència i joventut 
plenament feliç.

Santa Bàrbara a la distància:
Santa Bàrbara, ha canviat molt. 
Sense dubte, baix el meu punt 
de vista, a millor en lo que 
fa referència a lo material, a 
modernització i infraestructura. 
L’accés al poble venint de la Galera, 
per exemple, és impressionant, 
amb el poliesportiu, el nou Institut. 
Fa goig. També el nivell de vida ha 
augmentat, es percep en les cases 
noves que s’han anat fent, tot 
sembla més nou i confortable.

A nivell econòmic, ara immersos 
en aquesta crisi generalitzada i 
tan profunda, fa una mica de pena 
veure que el teixit industrial que 
hi havia al poble (Kanase, Toar, 
petits tallers de fusteria...) ha anat 
desapareixent. No és un tema 
exclusiu del nostre poble, però dóna 
de pensar. Al cap i a la fi, el benestar 
de les persones i les decisions que 
prenem respecte on volem viure, 
depenen, en gran mesura, de les 
oportunitats de ‘guanyar-nos les 
garrofes’ al territori.

Sóc del parer, però, de què mai s’ha 
de tirar la tovallola. De veure el 
got mig ple. Veig en Santa Bàrbara 
condicions suficients per mirar el 
futur amb optimisme. Amb esforç, 
enginy i esperit emprenedor Santa 
Bàrbara se’n sortirà d’aquesta 
situació econòmica tan difícil!

Comiat:
Voldria aprofitar aquestes línies per 
saludar a tots els planers, absents 
o no. Als que em coneixen i als que 
no. Per a mi, ser planer és un grau 
i, com en la vida estem també (o 
potser sobretot) per ajudar-nos, allí 
on em trobeu, a disposar!

Adéu!

43





Entitats Planeres

APA DE L’ESCOLA
JAUME BALMES

Amb el segon trimestre del curs escolar, 
s’han dut a terme les festes de carnaval 
on l’APA va col·laborar amb l’escola 
fen una xocolatada  a tots els xiquets  
i mestres, els quals després de cantar, 
ballar i portar totes les consignes com els 
hi va dir el rei carnestoltes, van gaudir de 
la xocolatada i s’ho van passar molt bé.
Al menjador escolar també es va celebrar 
el carnaval, ja que tots els xiquets/es 
van menjar amb els antifaços posats i la 
feina va ser d’ells per posar-se la cullera 
a la boca, però es tractava de riure.

Aquest trimestre, els assistents als 
tallers lúdics, estan portant a terme 
el Taller de Seguretat Vial, que d’una 
manera senzilla i jugant se’ls hi ensenya 
als xiquets/es la manera de moure’s per 
la via pública i els perills que hi poden 
trobar.

També continuem amb el taller de 
música, ja que als xiquets/es els hi 
agrada molt i es desinhibeixen bastant.
És molt reconfortant veure com xiquets/
es de diverses edats poden jugar i ajudar-
se els uns  als altres simplement amb el 
joc.

PASAR POR EL 
MANTO DE LA 
MARE DE DÉU 
DEL PILAR

És tradicional a l’Aragó, i també en 
algunes regions veïnes com són les Terres 
de l’Ebre, que els nens siguin presentats 
una vegada en la seva vida a la Verge del 
Pilar, el que es coneix com “pasar por el 
manto de la Virgen”. Aquesta tradició 
dóna protecció espiritual a l’infant i 
ha de fer-se abans de fer la Primera 
Comunió, en aquesta etapa de la vida en 
què es considera al nen “innocent”, és a 
dir, que no ha arribat a l’ús de raó. 
Quan els nens la visiten poden besar un 
dels 350 mantos que actualment té la 
Mare de Deu, i que són canviats a diari. 
El més antic va ser donat pel Cabildo el 
1762, i va ser confeccionat per les Mares 
Caputxines de Zaragoza. El més modern, 
fins al moment, és el donat pels nebots 
del matrimoni mort Manuel Estrada 
i Antonia Marc, en compliment de la 

voluntat dels morts. Ha estat donat el 
22 de juny de 2001, és de color blanc i té 
brodada la Santa Columna.

Els horaris actuals per a “pasar por el 
manto” son:
• Dilluns a Divendres de: 9,45 a 14 hores 
i de 17,30 a 19 hores
• Dissabtes: de 9,45 a 14 hores i de 17 a 
19,30 hores. 
• Diumenges i festius: d’11 a 14 hores i 
de 17 a 19,30 hores.
Nota: Aquest servei es suspèn durant els 
actes de culte.
Per a més informació consulteu el 
Cabildo del Pilar (Sacristia) - Tel: 976-
397497

Aprofitem per informar als nostres socis i veïns en general, que des de 

l’Associació Aragonesa Planera volem organitzar un viatge d’un dia per 

la Comarca del Maestrat. Serà durant el mes de juny i ja informarem 

més detalladament quan estigui enllestit.

CLUB BITLLES SANTA 
BÀRBARA

Estem a finals de març i el campionat de 
lliga segueix el seu curs. 
La classificació per equips , a falta de 
quatre jornades per  a la final, és la 
següent:
1r lloc: el Club de Bitlles Vinaròs A
2n lloc: el Deltebre A
3r lloc: el Club de Bitlles Santa Bàrbara
La classificació individual és la següent: 
1r lloc: Ramon Saez de Vinaròs
2n lloc: Josep Maria Martí de Santa 
Bàrbara

3r lloc: Josep Bertomeu de Deltebre
4t lloc: Agustí Barberà de Santa Bàrbara
I així fins a 94 jugadors.
Des d’aquí volem felicitar al jove jugador 
de la Galera, Gerard Albiol, que el dia 
14 de març de 2010, als Valentins, va 
aconseguir 18 de 18, o sigui, 18 fetes de 18 
tirades, cosa que succeeix molt poques 
vegades i solament ho aconsegueixen 
els millors jugadors. A Santa Bàrbara ho 
han aconseguit Òscar Panisello i Josep 
Maria Martí. Felicitats a tots ells.

Rogelio Roé Romeu
President
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CLUB DE BÀSQUET

El Club Bàsquet Santa Bàrbara aquesta 
temporada ha format dos equips en 
categoria aleví i cadet.
L’equip aleví competeix a la Lliga Mini 
de les Terres de l’Ebre de la Federació 
Catalana de Basquetbol, juntament 
amb altres equips com ara la Ràpita, 
Alcanar, Amposta, Ulldecona, la Sènia, 
Móra d’Ebre i Tortosa. Aquest equip 
és el primer any que competeix i, per 
tant, és una temporada d’aprenentatge 
i adaptació. Els xiquets i xiquetes 
mostren molta il·lusió i esforç en tots 
els entrenaments i partits aconseguint 
fins i tot algunes victòries davant equips 

amb més experiència i edat. L’equip 
està format per 14 jugadors/es d’edats 
compreses entre 10 i 11 anys, els quals 
la majoria han començat a entrenar i 
jugar aquesta temporada. L’entrenadora 
de l’equip és Alba Figueroa que també és 
jugadora de l’equip cadet.
L’equip cadet competeix a la Lliga 
escolar del Montsià juntament amb 
altres equips com l’Alcanar, la Sènia, La 
Ràpita i el Vinaròs. Aquesta és la segona 
temporada de l’equip a la categoria 
cadet. Estan demostrant contínuament 
un nivell més alt, lluitant cada partit 
per la victòria. En aquest equip també 
tothom està molt implicat i té molt bona 
actitud assistint a tots els entrenaments 

i partits. L’equip està format per 15 
jugadors/es i l’entrenador és José Juan 
López.
Els entrenaments són al pavelló 
municipal d’esports de Santa Bàrbara. 
L’equip aleví entrena els dimarts i 
divendres de 18 a 19 hores. L’equip cadet 
entrena els dimecres i divendres de 19 a 
21hores.
Tothom que desitgi rebre informació 
per apuntar-se, pot presentar-se els dies 
d’entrenament al pavelló.

Francesc Arasa
President Club Bàsquet Santa Bàrbara

CLUB TWIRLING SANTA 
BÀRBARA

Ja ha començat el 2010 i això vol dir que 
ja al febrer comencen els campionats. 
El calendari de competicions per aquest 
any es el següent:
20 i 21 de febrer a Deltebre, Seminifals 
territorials individuals. Van participar 
unes quantes atletes del nostre club i 
4 atletes de les 6 que participaven han 
passat a la propera final.
Dia 11 d’abril, Copa Catalana equips 
i grups a Tortosa, 1 i 2 de maig, final 
territorial Tarragona-Lleida a celebrar 
a Ulldecona, dies 22 i 23 de maig, Copa 
Federació a Maçanet de la Selva, dia 
29 de maig, diada de les Seleccions 
Catalanes a Tortosa, dies 5 i 6 de juny, 
Campionat de Catalunya a Lleida, dies 
12 i 13 de juny, Final Catalana 2a divisió 
a Amposta i, per finalitzar, l’encontre 

Catalunya-França que es fa tots els anys, 
els dies 26 i 27 de juny, en un lloc encara 
per concretar.
Ara anem a parlar del Campionat 
realitzat fa unes setmanes a la nostra 
població, ja portem amb aquest tres 
campionats fets des de que es va 
inaugurar el flamant Pavelló Municipal, 
al maig del 2006 i 2008 els Campionats de 
Catalunya, i ara els dies 13 i 14 de març 
les Seminifals Territorials de Parelles i 
Conjunts Tarragona-Lleida. 
Hem de dir els membres de 
la Junta, que hi ha molta 
feina a fer quan fem un 
campionat, però que a la 
vegada ens sentim satisfets 
de com s’han desenvolupat 
aquestos dos dies de 
competició i que realment 
ens ho passem molt bé tots. 
Les nostres atletes es senten 

contentes i alegres, al veure que tots els 
seus pares, iaios i iaies i familiars les 
poden veure actuar en una competició 
oficial i al seu poble, amb les graderies 
plenes de tots els acompanyants dels 
clubs participants a la competició. Vam 
calcular que podien haver al voltant de 
500 persones, tot un èxit per al nostre 
poble i per al nostre Pavelló.
Des d’aquesta revista volem agrair 
el suport incondicional del nostre 
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Entitats Planeres

ajuntament per poder desenvolupar el 
campionat, també a la Regidoria d’Esports 
amb el seu responsable al davant, 
així com a tot l’equip humà -brigada 
municipal-, que ens va condicionar el 
Pavelló i que els vam tenir al costat en 
tot el muntatge i desmuntatge. També 
donar les gràcies al Gimnàs Hymnos 
(amb el Toni i els seus col·laboradors/
es), que sempre els vam tenir al costat 
en tot allò que ens va fer falta. I per 
últim una felicitació molt forta a tots 
els col·laboradors del Club de Twirling, 
sense aquestes persones és impossible 
controlar el pavelló, els accessos i les 
entrades, gravar la competició, portar la 
taquilla i el bar durant dos dies de 8 del 
matí a 10 de la nit.  
I ara anem a parlar pròpiament de 
la competició, els/les nostres atletes 
van aconseguir unes molt bones 
actuacions, tot i que la majoria de 
vegades van competir contra altres 
equips amb més experiència que les 
nostres i d’edats superiors, tot i estar a 
la mateixa categoria. Els resultats han 

estat els següents: Categoria Cadet, 
en cinquè lloc van quedar Zaira Cruz i 
Judith Zaragoza (molt a prop del 3r lloc 
i pòdium), i en setè lloc la parella Mireia 
Arasa i Nuria Brau, es classifiquen totes 
per a la següent competició. Categoria 
Juvenil, van competir Montse Ollés i 
Paula Estefania, van quedar novenes, 
i per un lloc no es van classificar per a 
la següent competició. Categoria Sènior 
van competir Irina Albesa i Meritxell Roig 
i van quedar terceres, 
Nerea Homedes i 
Miriam Pastor van 
quedar setenes i les 
dos parelles s’han 
classificat per al 
proper campionat. En 
Equips Infantil, Santa 
Bàrbara va quedar en 
8è lloc i es classifica 
per a la següent ronda. 
En Equips Júnior, van 
quedar en 4t lloc i 
passen a la següent 
ronda. El mateix va 

passar en Equips Categoria Sènior, van 
quedar en 6è lloc, molt a prop del 3r lloc 
(pòdium), i passen a la següent ronda. 
A la categoria Grups Cadet, obtenen 
la segona posició i passen a la següent 
competició.
Bé, res més a dir, i fins a la propera 
competició que es celebrarà a Tortosa 
1’11 d’abril. Felicitats a tot el Grup 
Twirling Santa Bàrbara per continuar 
entrenant i competint.



Completa la graella, utilitzant els números 
de l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap 
número, a cap línia, columna o bloc.

ZONA DE JOCS

Sudoku Sopa 

QUe i QUI
Encerta que és la imatge 1 i qui són els joves de la 
imatge 2.

Busca, a la sopa de lletres, 10 muntanyes 
de Catalunya.

6 4 3

8

4 9 3

7 5 6 1

6 1 9 7 4

5 3 9

3 6 7 9

1 9

J I A K D S F N O E P O U R L

M O F F H A P S N U R Q G A Q

G T B I X J O J I V L D T C F

W T N N Z T I G L Y R R P R X

H B Y E H A M O O C O O I O X

M W A S N A D R S M S V D F Y

V G F T L A R O U N V N H A N

Q H X R X I M O G T R I C R E

U H T E K N B A L E P U B D S

N B B S P E B D G W S F R E T

N W J M O G A U P A R S S P N

F I W U A P S J S D T S A B O

X K M R V W F T R A J S Y B M

M U L W H U R L U B J A J E L

P F M O N T S E R R A T G D H
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Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 9:

Sopa de lletres
Carta als reis
consoles
contes
esports
inflables
internet
jocs i manualitats

Sudoku
Solucions

Sopa 

Embarbussaments 
• En Pinxo li va dir al Panxo: 
Vols que et punxi amb un 
punxó? I en Panxo va dir al 
Pinxo: Punxa’m però a la 
panxa no! Un pinxo pinxet 

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

QUI I QUÈ
Carrer: C/.Indústria
Músics - D’esquerra.a.dreta:.
Pere.Martorell,.José.Cid,.
Domingo.Rodrigo,.Daniel.
Berbegal,.Raga,.José.Sales.

punxava a la panxa d’un 
panxut. El panxut digué al 
pinxo: Pinxo pinxet, no punxis 
brut!

• Duc pa sec al sac, sec on sóc 
i el suco amb suc.

• Un plat pla ple de pebre 
negre està.

PUBLICITAT NEMEA



Biblioteca José Escudé Albesa

El dia 1 de març, la biblioteca José Es-
cudé de Santa Bàrbara va posar a dis-
posició dels seus usuaris i usuàries un 
nou sistema informàtic que permet 
consultar el catàleg de la biblioteca 
d’una forma molt més fàcil, ràpida i 
intuïtiva.

Argus és el nom del nou catàleg que 
gestiona el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Genera-
litat de Catalunya i mitjançant el qual 
es poden consultar els fons bibliogrà-
fics de les 142 biblioteques públiques 
de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de 
l’Ebre: http://argus.biblioteques.gen-
cat.cat

La forma més fàcil de trobar infor-
mació:

Argus incorpora un potent cercador 
de darrera generació similar als cer-
cadors d’Internet com Google o Bing 
que permet la consulta dels fons docu-
mentals de la biblioteca de forma molt 
senzilla. És així que podreu consultar 
els 4.285.037 exemplars disponibles 
(corresponents a més de 726.000 títols) 
d’aquestes 142 biblioteques incloses a 
Argus.

A partir d’una senzilla interfície, Ar-
gus permet la consulta per paraules 
claus, idees o frases. A partir d’aquesta 
primera informació, el sistema presen-
tarà una sèrie de resultats i un seguit 
de suggeriments de millora de la cerca 
que ajuden l’usuari a localitzar els do-
cuments que més s’ajusten a les seves 
necessitats.

- Molt més que un catàleg:

El nou sistema permet també la cre-
ació d’un perfil personal a partir del 
qual és possible: 

•	 Conèixer els documents que 
es tenen en préstec i la data de 
retorn

•	 Crear llistes de documents 
preferits

•	 Exportar llistes de documents 
preferits

•	 Reservar documents de la bi-
blioteca

•	 Realitzar comentaris i valorar 
un document concret de la bi-
blioteca

- Més informació per a l’usuari:

Argus ofereix també la imatge digital 
de la coberta d’una important part del 
fons de les biblioteques conjuntament 
amb les dades descriptives del docu-
ment. El conjunt d’imatges s’anirà in-
crementant paulatinament. 

El sistema permet també informar 
l’usuari per correu electrònic del ven-
ciment dels documents que té en prés-
tec. 

També des del dia 1 de març, les bi-
blioteques públiques integrades en el 
catàleg Argus estan aplicant un seguit 
de canvis en la gestió dels préstecs de 
documents i comptes dels usuaris i 
usuàries registrats a la base de dades 
del Sistema de Lectura Pública de Ca-
talunya:

•	 Nombre de documents en 
préstec i dies de préstec

Els usuaris i usuàries de totes les 
biblioteques públiques integrades 
al catàleg ARGUS podran endur-se 
en préstec un màxim de 20 docu-
ments en préstec durant 30 dies si 
així ho desitgen. Com a mínim, 3 
documents podran ser DVD/VHS, 3 
CD, 4 revistes i 10 llibres.

•	 Renovacions de documents

En cas de ser necessari, els usua-
ris i usuàries podran realitzar fins 
a 2 renovacions sempre i quan el 
document no tingui cap reserva 
prèvia a la sol·licitud de renovació.

•	 Reserves de documents

Cada usuari o usuària podrà rea-
litzar fins a 5 reserves. A l’usuari o 
usuària se li comunicarà l’arribada 
del document i disposarà de fins a 
5 dies per passar a recollir el do-
cument, termini a partir del qual 
s’anul·larà la reserva i es procedirà 
a satisfer la sol·licitud següent.

En el cas que s’informi a la biblio-
teca d’una adreça de correu elec-
trònic, la comunicació es realitzarà 
mitjançant aquest sistema.

•	 Penalitzacions per demores 
en el retorn dels documents 
prestats

Per tal de garantir el correcte fun-
cionament del servei i l’accés de 
tots els usuaris i usuàries als do-
cuments que necessiten es prega 
tenir especial cura en les dates de 
devolució dels documents pres-
tats.

En el cas de demores en la data de 
devolució del document, el siste-
ma informàtic aplicarà automàti-
cament una penalització d’1 punt 
per document i dia de retard a 
partir de la data de venciment del 
préstec.

Per cada 60 punts de penalització 
acumulats s’aplicarà una exclusió 
temporal del servei de préstec a 
totes les biblioteques públiques de 
15 dies. 

•	 Sistema de recepció d’avisos 
per correu electrònic

En cas de facilitar a la biblioteca 
una adreça de correu electrònic 
serà possible de rebre de forma 
automàtica avisos de propers ven-
ciments de terminis de préstecs, 
terminis vençuts i avisos d’arriba-
da de documents reservats. 

Inauguració del nou catàleg de la Biblioteca
José Escudé de Santa Bàrbara
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La Plana Ràdio

En aquest primer trimestre de l’any, des de 
la Plana Ràdio, la notícia que us volem 
donar a conèixer és que complim 15 anys!
Com a passat el temps! Sembla que va ser 
ahir i ja han passat 15 anys des d’aquella 
tarda de festa major, el 9 de Juliol del 1995, 
quan il·lusionats, amb moltes ganes i amb 
l‘esforç i col·laboració de molta gent, es 
posava en marxa la Plana Ràdio.
Ha passat molt de temps. Molta gent. Molts 
programes, però l‘essència, la raó de ser de 
la ràdio del nostre poble, segueix sent la 
mateixa: oferir un servei públic de 
comunicació, informació i entreteniment 
proper al ciutadà, interactiu i accessible 
per a tothom  i sobretot lliure de cap sospita 
partidista. Les emissores municipals tenen, 
en molts casos, la mala fama de ser 
considerades habitualment com “la veu de 
l‘alcalde”. Jo desconec que passa a les cases 
dels altres, però us asseguro que a la nostra, 
això no ha passat i estic disposat a discutir-
ho amb qui cregui el contrari. Hem tingut la 
gran sort de què tots els governs i oposicions 
que han passat pel nostre Ajuntament, han 
confiat amb la professionalitat i criteri de 
les persones responsables de la direcció del 
mitjà, acudint quan se’ls ha cridat, però 
sense imposar mai. Crec que això val la 
pena destacar-ho perquè se sàpiga i per 
demanar que així continuï. 

Després de 15 anys, com a responsable de 
l’emissora, m’aturo un moment a fer 
balanç i em sento majoritàriament satisfet 
pel camí recorregut i els objectius 
aconseguits, conscient de què tot és 
millorable i convençut de què no sempre 
ho hem fet tot a gust de tothom: això és 
impossible.
Tinc un poc d’enyorança d’aquella vitalitat 
dels primers anys amb la joventut  
disposada a participar activament en la 
programació que us oferíem. Ara, he de 
confessar que això ha minvat i molt, tot i 
això, seguim tenint al voltant del 30 
col·laboradors que fan la seua aportació 
diària o setmanal a la nostra programació. 
Per  un poble com el nostre, no està 
malament, si no fora perquè la mitjana 
d‘edat d’aquests col·laboradors ha 
augmentat paral·lelament a la qualitat dels 
espais que presenten, això sí.  
En aquest anàlisi no puc passar per alt la 
dedicació desinteressada de tots aquests 
col·laboradors. A uns els vull agrair els 5 

anys fent la seua aportació a La Plana 
Ràdio, altres 10, altres 12 o 14 anys com 
Glòria Espuny amb una dedicació diària; 
tots són vitals per a la ràdio, però entre tots 
deixeu-me  destacar els 15 anys de ràdio 
que compleixen  quatre d’ells: Rosa Bonet, 
Guillermo Gaya i Jordi i Aida Roig. Des del 
primer dia d‘emissió que estan amb 
nosaltres, al menys, un cop per setmana. 
Gràcies a tots.

No em passa per alt tampoc un altre tipus 
de recolzament que ha rebut al decurs 
d‘aquets 15 anys la nostra - vostra emissora: 
els anunciants, que han ajudat no solament 
a finançar el cost de manteniment de la 
mateixa, sinó que li han donat aquest valor 
afegit que significa el confiar amb nosaltres 
per promocionar els seus productes. Encara 
que al poble ens coneguem tots, m’enteneu 
que vull dir? Pere Sans, Bodega Nuri, Pere 
Martorell, Carnisseries Albesa, Royo 
Andreu, Càtering i Carnisseria Lisbona  
Múria, Hotel Rt. Diego, Ortopèdia Solé i 
Hotel Rt. Venta de la Punta. Nou  anunciants 
que compleixen amb nosaltres també 15 
anys i això són molts anuncis, molts anys, 
per això crec que també és just aquest 
reconeixement al vostre recolzament. 
Gràcies i feliç aniversari.

Finalment, caldria agrair la confiança 
demostrada al decurs de tots aquets anys 
per part de l‘element més important de 
tots i la raó de ser de tot allò explicat 
anteriorment: tu, l’oient, l‘escoltador, el 
receptor de tot el que s’ha explicat i escoltat 
en aquests 15 que complim. No puc 
personalitzar perquè això és impossible, 
encara que sí que sé que hi ha oients que fa 
molts anys que ens escolten. Potser alguns 
des del 9 de juliol del 1995. La majoria, però 
són escoltadors anònims que dipositen la  
seua confiança amb nosaltres per informar-
se, conèixer, distreure’s, deixar-se 
acompanyar per aquestes veus familiars i 
properes que senten un poc com a seues. 
No sabem qui sou, però sabem que hi sou. 
Gràcies doncs també a aquests gairebé 
2.500 oients que ens dóna un dels darrers 
sondejos del Baròmetre de la Comunicació 
i la Cultura de Catalunya. Vosaltres 
signifiqueu el motor que ens ha d’animar a 
seguir complint aniversaris plegats.

No hi ha espai per a més avui. Si que us puc 
avançar, però que juntament amb la 
regidoria estem preparant alguns actes per 
commemorar l‘efemèride. Actes que 
presentarem el 7 de maig, però als que ja 
t’hi pots considerar invitat.
Per molts anys, en un aniversari que 
complim tots!!!
 

Agraïments pels 15 anys de recolzament
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Centre Obert l’Oliveta

En aquesta edició del Magazín, el 
Centre Obert l’Oliveta, us vol explicar 
algunes de les activitats que es 
realitzen al Centre. Es realitzen tallers 
molt diversos, voldríem destacar el 
programa-taller que es porta a terme 
de coeducació, aquest taller té com 
a principal objectiu promoure una 
educació que potenciï la igualtat real 
d’oportunitats i l’eliminació de tota 
mena de discriminació per raó de 
sexe. Actualment, encara hi ha moltes 
dones que per raó de sexe segueixen 
menyspreades en àmbits com la feina, 
la societat i també en l’àmbit domèstic. 
Els objectius que ens vàrem marcar 
d’aquest taller són: utilitzar un 
llenguatge no sexista, educar en els 
nous rols de masculinitat i feminitat, 
fer visible el treball de les dones i 

fomentar la cura d’un mateix, de 
l’entorn i de les relacions. Les activitats 
que es treballen en aquest taller són 
contes tradicionals adaptats al tema 
a tractar i activitats on gran part 
de les classes versen sobre el que 
pensen els menors sobre aquest tema, 
també activitats on hauran de parlar 
principalment sobre els oficis asexuats.
Amb aquest taller, al Centre, 
pretenem que els menors des de ben 
menuts puguin treballar les diferents 
situacions on les dones es poden sentir 
menyspreades i afavorir que aprenguin 
a valorar a les diferents persones sense 
discriminació per raó de sexe. Aquest 
programa-taller està emmarcat en 
el Pla Local de Polítiques d’Igualtat 
d’Oportunitats de Gènere des de finals 
del 2007 fins l’actualitat.
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Infocentre

El dia 28 de gener, va tenir lloc a l’Escola 
Jaume Balmes, la implantació del 
projecte TIC educat dut a terme des de 
l’Infocentre de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara amb el suport i supervisió de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
i la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació (STSI) de la 
Generalitat de Catalunya.
Els alumnes del cicle superior de 
l’Escola Jaume Balmes i pares i mares 
d’alumnes de l’escola van participar 
en una xerrada informativa sobre les 
noves eines de comunicació i la seva 
seguretat. 
Per una part, gràcies a la col·laboració 
de l’escola, els alumnes van realitzar 
les sessions formatives dins el seu 
horari escolar i gràcies a la col·laboració 
de l’APA, per la tarda, a la sala multi 
usos de l’Escola Jaume Balmes, va tenir 
lloc una sessió informativa sobre la 
seguretat d’Internet i les seves eines 
per als pares i mares dels alumnes de 
l’escola. La xerrada va anar a càrrec 
de Mercè Fort, dinamitzadora del Punt 
TIC de Santa Bàrbara (Infocentre) de 
l’Ajuntament de la mateixa població.
Cal treballar tots els camps en 
l’educació dels infants i com a nadius 
digitals que són, han d’aprendre a 
fer un bon ús de les eines amb les 
quals juguen, aprenen i en un futur 
hi treballaran, per això des del Punt 
TIC de Santa Bàrbara es treballa per 
arribar a tothom i oferir recursos i 
formació a tota la ciutadania segons 
les necessitats de cada col·lectiu.

ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMARI 
LLIURE AL PUNT TIC DE SANTA 
BÀRBARA.
El programari utilitzat en l’àrea de 
connectivitat del Punt TIC de Santa 
Bàrbara, ha estat actualitzat a l’última 
versió del Linkat per poder oferir 
un servei més complert als usuaris 
i que aquests puguin treballar amb 
les últimes versions del programari 
instal·lat..
La Linkat és la distribució educativa 
de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix 
el Departament d’Educació a la 
comunitat educativa. Es tracta d’un 
projecte de programari lliure que 
permet als centres educatius, però 
també a tota la societat, tenir accés 
de forma legal, gratuïta i amb suport 
tècnic professional, a un conjunt 
molt ampli d’aplicacions: educatives, 
d’ofimàtica, d’Internet, multimèdia...
Aquesta actuació s’està duent a terme 
des de la Direcció General de la Societat 
de la Informació del Departament 
de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de 
Catalunya als Punts TIC que es troben 
repartits per tot el territori català i 
que compten amb la instal·lació d’un 
servidor basat en el programari lliure.

El PUNT TIC DE SANTA BÀRBARA ÉS 
CENTRE COL·LABORADOR ACTIC 
La Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació ha autoritzat 
al Punt TIC de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara com a centre col·laborador 
de l’acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i la 
comunicació (ACTIC), el certificat 
que dóna a conèixer a qualsevol 
empresa o administració el nivell de 
coneixements en l’ús de les TIC.
El certificat ACTIC acredita les 
competències digitals i, tot i que no és 
obligatori, és molt útil i pot arribar a 
ser un requisit necessari per accedir 
a determinats llocs de treball públics 
o privats, com pot ser un carnet de 
conduir o un determinat nivell de 
llengua”.
En aquest sentit, l’ACTIC permet a 
qualsevol persona de més de 16 anys 
demostrar les seves competències TIC 
mitjançant una prova per ordinador. 
Tant la prova com l’obtenció del 
certificat seran telemàtics i les persones 
que superin satisfactòriament la prova 
tindran un certificat acreditatiu que 
emet la Generalitat de Catalunya i que 
els possibilita acreditar un determinat 
nivell de competències (bàsic, mitjà o 
avançat) en TIC davant de qualsevol 
empresa o administració.
Les persones interessades poden 
demanar informació a l’Infocentre (977 
71 77 32, infocentre@santabarbara.cat) 
i consultar la pàgina web http://actic.
gencat.cat.

Implantació del projecte TIC Educat
a l’Escola Jaume Balmes
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Llar d’Infants Les Beceroles

ANEM AL TEATRE
El dia 10 de febrer els nens i nenes de 
P2 van anar a veure l’obra de teatre 
“La princesa i la formiga” a la Lira 
Ampostina. Els infants van anar amb 
autobús amb les seves educadores i 
l’obra els va agradar molt.

CARNAVAL DE BRUIXES I BRUIXOTS
Com que l’any passat ens ho vam 
passar tan bé tots plegats, pares/mares 
i familiars amb els seus nens i nenes, 
aquest any, hem repetit l’experiència 
de disfressar-nos tots junts.
Els pares/mares que es van disfressar 
ens van ajudar a confeccionar la seva 

disfressar, venint una tarda a la llar.
El dia 12 vam celebrar el carnaval. 
Acompanyats de la “xaranga” vam fer 
una desfilada pels carrers del nostre 
poble fins al centre cultural on els 
nens/es de P2 van anar a visitar els 
avis i àvies del centre de dia que ens 
esperaven tots disfressats. Després 

vam tornar al centre on estaven tots 
els demés nens i nenes i vam continuar 
amb la festa ballant. Tot seguit, es 
va oferir un berenar per a tots els 
participants.
Un cop més donem les gràcies a tots els 
pares i mares per la seva participació.

TITELLES PER ALS MÉS PETITS/ES
Els nens i nenes de P1 van conèixer la història d’en Patufet mitjançant una obra 
de titelles que van realitzar les educadores. Els petits de la llar s’ho van passar 
molt bé i es van quedar bocabadats.
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Dossier Esportiu

La sala de musculació i els seus avantatges
Actualment, l’entrenament amb peses 
s’ha convertit en un dels més fàcils, segurs 
i de major acollida per a moltes persones 
que decideixen o ja són practicants 
d’activitats esportives. La seva versatilitat 
en els programes, sense importar l’horari 
o les condicions meteorològiques, fa que 
s’adapti amb facilitat a totes i cadacuna 
de les necessitats de l’individu, veient 
canvis ràpids en la composició corporal, 
la salut i l’estat d’ànim. 
L’entrenament amb peses durant molts 
anys ha tingut controvèrsies i discussions,  
sobretot amb els objectius que es poden 
aconseguir mitjançant un programa 
de musculació, qui no ha sentit parlar 
d’aquesta frase: “ jo no vull agafar volum 
per això no faig màquines”.
Per analitzar aquesta controvèrsia veiem 
10 dels nombrosos avantatges que té un 
programa d’entrenament muscular.
1. Millora la força muscular
L’entrenament millora tot el conjunt 
i la relació dels músculs (coordinació 
intermuscular) i progressant amb la 
intensitat de l’entrenament, els músculs 
aprenen, a més a més, a implicar cada 
vegada un major nombre de fibres 
musculars (coordinació intramuscular). 
Els signes visibles es manifesten en una 
major tonificació i un augment de la 
massa muscular.
2. Major desgast calòric
Quant major sigui el percentatge de 
musculatura, major serà també el 
numero “d’estufes” que cremin l’energia, 
amb cada quilo de més de massa 
muscular augmentem notablement 
el consum de calories durant les 24 
hores del dia (metabolisme bassal). 
3. La musculatura millora la postura
Els músculs tonificats també donen un 
aspecte càlid al cos i la musculatura 
desenvolupada simètricament provoca 
una postura harmònica i amb fortalesa 
que ajuda a mantenir l’estructura del 
nostre cos.
4. Prevenció de lesions
Els músculs ben desenvolupats 
envolten el cos com una armadura 
cosa que fa que el protegeixin de cops, 
caigudes o moviments inesperats. 
5. Evitar els efectes de l’edat 
La massa muscular comença a disminuir 
paulatinament a partir dels 30 anys en 
absència d’un entrenament sistemàtic de 
força. Per tant, un entrenament de força 
correctament dosificat constitueix una 
recepta perfecta per contrarestar els efectes 
de l’envelliment en edats avançades. 
6. Ossos i articulacions estables
L’osteoporosi, és a dir, la degradació 

de la massa óssia s’està convertint 
cada vegada més en una malaltia de la 
societat en la que vivim. Molts estudis 
demostren que l’activitat muscular 
desenvolupa la densitat óssia i fa que 
protegeixi el sistema locomotor, a 
més a més, rehabilita la degradació 
dels ossos reduint el risc d’aquesta 
malaltia i protegeixin les articulacions. 
7. Efectes positius per a la diabetis 
Mitjançant l’entrenament de la força igual 
que amb l’entrenament cardiovascular 
s’obté una millora de la sensibilitat davant 
la insulina cosa que fa que l’augment de 
la glucosa en sang sigui l’adequada.
8. Millor percepció del cos
El treball intens amb el propi cos també 
exercita la percepció corporal. Això es 
posa de manifest en la percepció de 
l’esforç i el control del moviment en 
cadascun dels exercicis.
9.Aspectes positius per gent amb 
problemes coronaris.
Amb l’augment de la força màxima, tant 
els esforços quotidians com els esportius 
resulten més fàcils. Això té especial 
interès per a pacients coronaris en el 
sentit que tardaran més en arribar als 
seus límits d’esforç.
10. Capacitat general de rendiment
Si ja heu realitzat alguna vegada un bon 
entrenament de força, coneixereu la 
sensació de benestar al final de la sessió. 
Tot el cos se sent relaxat i a la vegada 
completament disponible per nous 
esforços. La figura es torna més atractiva i 
la forma de caminar més ergonòmica.

NOUS SERVEIS A HYMNOS SPORT 
Pensant amb tu i amb la temporada 
d’estiu que s’aproxima Hymnos Sport 
t’ofereix nous serveis perquè puguis 
explotar al màxim les teves qualitats. 
Aquests serveis són els següents:

Servei d’estètica i depilació
Servei adreçat a homes i dones, l’objectiu 
del qual és tenir cura i millorar la pell i 
els seus annexos, a més de corregir petits 
defectes i refermar les línies del cos, 
mitjançant tractaments específics.
Electroestimulació
L’electroestimulació és la tècnica que 
utilitza el corrent elèctric per provocar 
una contracció muscular, mitjançant un 
aparell anomenat electroestimulador. 
Aquest aparell t’ajudarà per prevenir, 
entrenar o tractar els músculs, buscant 
una finalitat terapèutica, d’estètica o de  
millora del teu rendiment muscular.
Massatge esportiu
El massatge esportiu es diferencia del 
terapèutic, ja que s’endinsa dins la pràctica 
esportiva, tant a nivell d’entrenament com 
de competició. Aquest tipus  de massatge 
va encaminat a preparar l’activitat física 
intensa, per evitar espasmes musculars o 
lesions esportives, així com per eliminar 
toxines i relaxar després de l’activitat 
esportiva.

CAMPIONAT TERRITORIAL DE TWIRLING
Per últim, esmentar l’agraïment al club 
de Twirling Santa Bàrbara per l’exitós 
treball que va portar de manera conjunta 
amb Hymnos Sport per portar a terme el 
Campionat Territorial de Twirling que es 
va celebrar a la nostra població els dies 
13 i 14 de març. Demostrant així que el 
treball en equip és la font més rica per 
portar a terme esdeveniments d’aquesta 
magnitud. Una vegada més, GRÀCIES 
A TOTES LES PERSONES QUE VAU FER 
POSSIBLE QUE AQUEST ESDEVENIMENT 
FOS UN ÈXIT!
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ÈXIT DELS BALLARINS DE 
L’ESCOLA QUICK DANCE

L’escola de Balls de Saló Quick Dance 
amb la col·laboració de les “Dones 
Planeres” i l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va celebrar el Festival de 
Nadal el passat 10 de gener al pavelló 
poliesportiu. Malgrat les baixes 
temperatures, va ser un èxit amb 
afluència de públic i de participants.
Van participar tots els nens que 
aprenen a ballar a l’escola Quick 
Dance, des dels que comencen, que 
tenen 3 anys, fins els que ja participen 
en Campionats Nacionals. Al llarg de 
l’exhibició, el públic va passar una 
tarda ben distreta veient com ballaven 
balls de saló, balls en línia, country, 
dansa oriental i comèdia musical.
En balls de saló es va poder veure un 
gran nivell, ja que a Santa Bàrbara 
hi ha un gran nombre de nens que 
practiquen aquest esport des de 
ben petits. Cal destacar els últims 
campionats de Catalunya celebrats 
el passat 20 i 21 de desembre a 
Manresa on es van assolir les següents 
posicions:
Agustí Ferré i Sara Roé CAMPIONS DE 
CATALUNYA
Marc Ferré i Carla Arasa (1rs Copa 
Federació Standars i 2ns Copa 
Catalunya Llatins)
Andreu Cabanes i Maria Arasa (5ès 
Campionat de Catalunya Standars)

Roger Franquet i Mariona Ferré (3rs 
Campionat de Catalunya Standars)
Raimon Gómez i Mariona Calvet 
(3rs Copa Catalunya Standars i 5ès 
Campionat de Catalunya Llatins)
Bruno Sánchez i Gemma Alegre (4ts 
Trofeu Nadal)
Alguns d’aquests esportistes també 
van participar als “Campionats 
d’Espanya dels 10 Balls” celebrats 
els passats 6 i 7 de febrer a Alcorcón 
(Madrid). On els resultats van ser molt 
satisfactoris:
Roger Franquet i Mariona Ferré 
SUBCAMPIONS D’ESPANYA DELS 10 
BALLS
Agustí Ferré i Sara Roé van quedar 
en 7a posició d’Espanya dels 10 Balls 
d’Espanya en JÚNIOR II. Cal destacar 
que hi havia un gran nivell en totes les 
parelles que van participar i aquesta 
parella que va quedar Campiona de 
Catalunya el passat mes de desembre 
en JÚNIOR I, va causar una molt bona 
impressió tenint en compte que és el 
seu primer any de la categoria i que 
per molt poc no es va classificar a la 
final.
El cap de setmana, 20 i 21 de marc, es 
van celebrar els Campionats d´Espanya 
de Balls de saló modalitat Standars a 
Torredembarra. 
Des de Santa Bàrbara han participat 
unes parelles, que han aconseguit unes 
molt bones posicions, a més que estan 
aconseguint un bon nivell de ball.

JUVENIL
Roger Franquet i Mariona Ferré (2ns 
d´Espanya)
Andreu Cabanes i Maria Arasa (6ns 
d´Espanya)
JÚNIOR II
Agustí Ferré i Sara Roé (6ns d´Espanya)
Paral·lelament al campionat es 
va celebrar el IV Trofeu Vila de 
Torredembarra, on cal destacar el 
“doblet” que va aconseguir la parella 
formada per Carla Arasa i Marc Ferré, 
on van aconseguir la segona posició 
tant en balls Standars com en balls 
llatins.
Altres satisfactoris resultats van ser 
la segona posició en balls llatins i la 
tercera en balls Standars de Raimon 
Gómez i Mariona Calvet i també la 
tercera posició de Christian Albesa i 
Gal·la Argelaga en Balls Llatins.

Durant aquest proper mes, tant els 
entrenadors Agustí Ferré i Rita Moya, 
com els alumnes, posarem totes les 
nostres forces i il·lusió per preparar 
l’últim Campionat d´Espanya de 
la temporada modalitat llatins 
que se celebrarà el 8 i 9 de maig a 
Castelldefels, per aconseguir els 
millors resultats que puguem, ja que 
hi ha un gran nivell i estem treballant 
per continuar sent una de les escoles 
punteres d´Espanya.
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COMISSIÓ DE BOUS SANTA 
BARBARA 

Les Festes Majors 2010 de Santa Bàrbara 
es van aproximant cada cop més i la 
comissió de bous ja està començant a 
parlar amb els ramaders que estaran 
presents. Aquest passat cap de 
setmana, membres de la comissió de 
bous es van desplaçar al Xaló (Alacant) 
on hi pasturen les vaques i bous de la 
ramaderia de La Palomà, i també fins 
a Quatretonda (València) on es troba 
una de les ramaderies triomfadores 
d’aquest any, Vicent Benavent, 

recentment anomenada millor 
ramaderia de la Comunitat Valenciana. 
Aquestes dos ramaderies, juntament 
amb les més que provables ramaderies 
de Fèlix Ozcoz, Hilario Príncep i Pedro 
Fumadó “Xarnego” estaran presents al 
nostre poble durant el transcurs de les 
Festes Majors. Aquest any, la comissió 
té pensat realitzar algunes novetats 
que esperem que siguin del gust de 
totes les persones del nostre poble i de 
totes aquelles que ens visiten.
Per acabar, agrair el tracte que vam 
tenir per part dels dos ramaders.

Ximo Martí

MANEL ARASA GUANYA EL 
SEGON DH GODALL 

El diumenge 7 de febrer, organitzat 
per la Unió Ciclista de Santa Bàrbara 
i amb el suport dels Ajuntaments de 
Santa Bàrbara i Godall, va tenir lloc, a 
Godall, el segon descens de bicicletes 
de muntanya de la Serra de Godall. 
El guanyador va ser Manel Arasa de 
l’equip 5 Seconds de Santa Bàrbara, 
amb un temps de 2 minuts i 6 segons, 
seguit de Mario Pérez de Burriana a 4 
segons i d’Héctor Gasch de Castelló a 6 
segons de diferència.
Un total de 189 corredors vinguts de 
poblacions situades a 300 quilòmetres 
a la rodona vam prendre par a la 
prova, la qual es va desenvolupar 
satisfactòriament enmig d’un bon 
ambient de competició.

ELECCIONS A MEMBRES DEL 
CONSELL RECTOR DE LA 
COOPERATIVA AGRÍCOLA 
DEL CAMP

TOTAL DE VOTS: ..........................212
Anticipats ......................................130
A l’Assemblea .................................82

TOTAL DE VOTS: ..........................212
Vàlids .............................................212
Nuls ...................................................0
Blancs ................................................0

RESULTATS:
Vocals:
Fernando Valls Simó ....................144
Xavier Vallés Cabellos ..................144
Andrés Muria Albesa ....................142

José Luís Cid Espuny ....................123
Julian Cuadrad Soler ....................108
Raul Balagué Monllau ....................67
 Vocals representants de pobles:
Marc Arasa Masia .........................156
Juan Tomas Valmaña ...................153
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Opinió dels Partits Polítics

Sota el lema “Començar 
il·lusiona”, Convergència i 
Unió ha iniciat una tanda 

de trobades arreu del 
territori català amb l’objectiu 

de parlar de les seves “idees pel canvi”.
Per portar aquestes idees a les Terres 
de l’Ebre i al Montsià va tenir lloc una 
trobada a Amposta, on es va comptar 
amb la presència d’Artur Mas, candidat 
a la presidència de la Generalitat de 
Catalunya en les properes eleccions; 
Josep Poblet, actual president de la 
Diputació de Tarragona i candidat 
per la província de Tarragona; i altres 
dirigents de CIU del territori.
Economia i empresa, immigració, 
infraestructures i agricultura van ser 
els quatre temes que més interès van 
suscitar durant la trobada d’Amposta. 
Paral·lelament, la idea que més es 
va repetir al llarg del col·loqui en 
tots els temes va ser la demanada de 
reequilibri territorial. Es va destacar la 
manca de suport al sistema productiu, 
a la creació de noves empreses i la 
generació de nous llocs de treball com 
la principal prioritat que cal afrontar. 
En aquest sentit, es va reclamar més 
atenció, especialment a les pimes i 
una política industrial que tingui en 
compte l’equilibri territorial.
La idea central de CIU per a les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya 
és la necessitat i les ganes de canvi a 
Catalunya. I per què volem un canvi? 
El canvi que CIU proposa vol fer front a 
tres grans reptes de la Catalunya actual: 
la crisi econòmica, i la necessitat de 
passar de parlar de subsidis a parlar 
de com crear ocupació ajudant els 
emprenedors i emprenedores petits, 
mitjans o grans; el dret a decidir de la 
nostra nació, per tal d’aconseguir que 
el límit a l’autogovern no el marqui 
una constitució mal llegida a Madrid; 
i la batalla dels valors, la necessitat de 
potenciar la moral de l’esforç, el treball, 
el compromís, la responsabilitat, el 
rigor i la feina ben feta, valors que en 
els últims temps s’estan començant a 
perdre. 
A Catalunya hi ha ganes de canvi i 
l’objectiu de Convergència i Unió per 
a l’any 2010 és fer possible aquest 
canvi. CIU vol liderar un nou projecte 
per al país que doni esperança, il·lusió 
i orgull. Vol canviar per superar la crisi 
i aixecar el país, per promoure el dret 
a decidir i per enfortir la democràcia i 
la llibertat.
Sí! Hi ha ganes de canvi. Es palpa arreu. 
Només cal parar l’orella i observar el 
nostre entorn: a Catalunya es demana 
canvi!

A principis d’aquest 
any 2010, es va 
aprovar per Ple de 
l’Ajuntament, els 

pressupostos per a 
aquest exercici.
La veritat és que no hi ha 
molta novetat, ja que com 
sempre, no s’ha fet massa cas 
a les demandes dels grups 
polítics a l’oposició.
El PSC de Santa Bàrbara, 
va demanar que s’estudiés 
la possibilitat d’incorporar, 
en aquests pressupostos, 
el pagament dels llibres de 
text per als alumnes del 
CEIP Jaume Balmes, tal i 
com moltes poblacions de 
la comarca ja fan, per així 
ajudar als pares en la difícil 
costa de setembre.
S’ha de reconèixer que no es 
una gran obra, no comporta 
milions d’euros, però en 
la època de conjuntura 
econòmica en la que ens 
trobem ara mateix, és un 
petit gra de sorra, que moltes 
famílies agrairien.
Doncs bé, val a dir que la 
proposta no va ser ni tan sols 
estudiada, ja que segons el 
seu parer, no entrava dins les 
partides pressupostàries una 
aportació d’aquest capital, ja 
que, com estem en crisis, no 
era viable per a l’Ajuntament 
fer aquesta despesa.
La cosa curiosa, és que hi ha 
oberta una partida simbòlica 
d’1 € per a la remodelació de 
l’edifici de l’Ajuntament.
Us explico, el fet d’obrir 
aquesta partida simbòlica, 
representa que, en el 
moment d’ampliar els costos 
pressupostaris per a la 
remodelació de l’ajuntament, 
no serà necessària la revisió 
total dels pressupostos 
generals, i, amb una simple 
ampliació d’aquesta partida, 
podran tirar endavant les 
obres.
Hem de ser realistes, i 
afrontar que la remodelació 
de l’edifici de l’Ajuntament 
no costarà els màxim 20.000 
€ que demanava els PSC de 
Santa Bàrbara per a fer front 
les despeses dels llibres de 
text.
Així doncs, Santa Bàrbara 
tindrà un Ajuntament nou, 
que serà l’orgull de tots els 
planers i que gaudirà de totes 
les comoditats possibles, però 
al més de setembre, totes les 
famílies amb fills, hauran de 
pagar els libres de text. Que 
en penseu d’això?

Benvolguts ciutadans 
de Santa Bàrbara, en 
aquest escrit no podria 

començar de cap altra 
manera sinó amb el 

record de la mort del companys 
regidor d’Esquerra, Ignasi 
Caballé, tots i totes el coneixen 
era una persona afable, directa, 
molt clara però respectuosa amb 
els demés, quan la companya 
M. Jose Cid va decidir deixar la 
política per qüestions personals, 
la secció local d’Esquerra 
va creure que Ignasi seria la 
persona adequada per continuar 
el mandat, ell ho va agafar amb 
il·lusió i responsabilitat, com era 
ell mateix, i malauradament les 
circumstàncies de la vida ens ha 
portat a aquests final. Un record 
molt gran de tots i descanse en 
pau.
La vida política en aquest darrer 
trimestres ha estat, sobretot, 
amb dos aspectes destacats; 
per una banda l’aprovació dels 
pressupostos municipals que, 
amb una voluntat ferma de 
tots els regidors del consistori 
de mantenir els impostos sense 
cap pujada important, el grup 
d’Esquerra es va abstenir ja 
que , tot i que estaven a favor 
de la contenció dels comptes, 
el capítol d’inversions van 
considerar que no era adequat 
ja l’equip de govern té previst 
fer una forta inversió amb la 
remodelació del nou Ajuntament 
que hipotecarà durant molts 
anys les futures inversions del 
nostre ajuntament; des del 
grup d’Esquerra no estem en 
contra de la remodelació de 
l’Ajuntament sinó creiem que 
ara en un moment de crisi actual 
i de manca de subvencions seria 
millor unes altres prioritats més 
socials i que no hipotequés tant 
el consistori.
Per altra banda altra notícia 
important és el començament 
de l’expedient de construcció 
del centre de dia; Esquerra 
sempre ha defensat que a Santa 
Bàrbara cal un centre de dia, 
és un servei de proximitat en 
que la nostra gent gran està 
ben atesa i a per la nit podem 
gaudir d’ells, nosaltres sempre 
ho hem considerat prioritari; 
el que considerem que no era 
prioritari era el fet de construir 
una residència privada per a la 
gent gran, Esquerra sempre ha 
considerat que una residència 
privada, al contrari d’un centre 
de dia, no es prioritari per al 
nostre poble i el que cal és 
abocar esforços i inversions a un 
centre de dia.
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