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Editorial

Jordi
Boronat Ferré
Alcalde
Estem a punt de tancar un altre cicle de quatre
anys a Santa Bàrbara i a tots els pobles i ciutats
de Catalunya; la legislatura 2007-2011 acaba i
les Eleccions Municipals de 22 de maig decidiran
l’obertura d’un altre període amb una configuració
política diferent de l’actual.
La gran festa de la democràcia es tornarà a produir
un cop més, i el poble lliurement escollirà els seus
representants i els seus projectes, el grup de persones
que dirigirà els destins de la població a través de la
seva institució més representativa, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.
Des de l’any 1979, quan es va restaurar la democràcia,
s’han anat succeint els diferents comicis amb índex
de participació diversa segons el tipus d’elecció.
Els planers i les planeres sempre hem cregut que
l’elecció dels nostres representants és important
i sempre hem assolit nivells de participació ben
respectables, aquesta vegada no ha de ser diferent i
cal que tots plegats participem, expressem a través
de les urnes, amb la llibertat que ens permet el
sistema democràtic, cap a on volem que es condueixi
el nostre municipi i això només ho pot decidir el
poble, la vertadera sobirania resideix en cadascun
dels planers i planeres que configura l’entramat de
cens electoral.
Les Eleccions Municipals serveixen als diversos
grups polítics municipals per realitzar un anàlisi de
la història passada, de l’evolució dels propi poble,
dels èxits aconseguits i els errors comesos, i amb
aquesta base acabar dissenyant el futur que volem
per a Santa Bàrbara, a través de l’elaboració d’un
programa electoral que ens servirà per establir el
full de ruta sobre el qual treballarem els regidors

que configurem el nou Ajuntament a la pròxima
legislatura.
Els governs locals han de tenir capacitat de lideratge
perquè avui la major complexitat i interdependència
dels problemes exigeix que allò que es faci no només
es faci eficaçment, sinó que cal encertar en l’aposta
estratègica, per això la importància del lideratge a
través d’un programa electoral realista i adaptat als
difícils temps que la nostra societat i evidentment
les institucions estem passant.
L’exercici de responsabilitat i llibertat que com
a ciutadans planers farem el proper 22 de maig,
ens situarà en un plànol de respecte escrupolós i
tanmateix un homenatge constant a tots aquells
avantpassats que van lluitar per recuperar les
llibertats individuals i col·lectives al nostre municipi.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara és un compromís
amb el servei, amb el servei al poble i amb el servei
a les persones i a les famílies planeres, que són i
seran el centre de l’acció política dels diversos grups
polítics i, en definitiva, els destinataris del progrés
econòmic i social. La política municipal és servei a la
societat, a les persones que han dipositat en els seus
representants la confiança i la il·lusió en el futur.
Us invito com Alcalde de Santa Bàrbara i en nom
de tots els grups polítics municipals a participar el
dia 22 de maig a les Eleccions, us invito a exercir la
vostra llibertat, us invito tanmateix a participar una
vegada més d’aquesta festa de la democràcia.
Jordi Boronat Ferré
Alcalde
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Conveni per a la retirada de vehicles
de la via pública a Santa Bàrbara

A

mb el suport unànime de tot
el consistori, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara va aprovar
subscriure un conveni amb el Consell
Comarcal del Montsià delegant-li les
competències municipals relatives a la
retirada de la via pública dels vehicles
abandonats o fora d’ús.
El regidor del Partit Popular, Xavier
Boqué, va expressar els seus dubtes
davant d‘aquesta proposta, ja que va
dir que l’Ajuntament de Santa Bàrbara ja tenia signat un conveni amb els
Mossos d‘Esquadra per a aquest tema.
L’alcalde, Jordi Boronat, va respondre

que el conveni ha de servir per cedir la
potestat administrativa al Consell Comarcal perquè l‘ens pugui incoar tot
l’expedient administratiu. D’aquesta
manera, l‘Ajuntament quan detecti un
vehicle abandonat ho comunicarà al
Consell Comarcal perquè aquest comenci tot el procés, incloent la denúncia davant els Mossos d’Esquadra.
El conveni, que ara ha de ser ratificat
pel Consell Comarcal, inclou també les
competències sancionadores que corresponguin i també especifica que els
costos de la prestació del servei que es
deriven d‘aquesta delegació de com-

petències i que no hagin estat satisfetes pel titular del vehicle, en cas de
ser desconegut o per la impossibilitat
de comunicar-li, seran assumits per
l‘Ajuntament. El conveni se signa per
un període de dos anys prorrogables.

El pont del tren ja és una realitat

E

n començar a planificar l’arranjament de la carretera d’Ulldecona a Vinallop en la qual es va preveure la variant de Santa Bàrbara, ara
ja en funcionament, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara va reivindicar, pel valor
simbòlic que suposava la infraestructura, que es guardés el pont del tren.
Ara quan la carretera ja està en funcionament i s’està executant el projecte
annex d’urbanització i reforestació de
la mateixa, aquella inicial reivindicació
de l’Ajuntament comença a ser una realitat i l’antic pont del tren s’ha reconstruït al bell mig de la rotonda que dóna
accés a Santa Bàrbara.
El projecte annex mediambiental i de
conservació fa referència a la urbanització utilitzant elements característics
de la zona de les dues rotondes noves
que preveia el projecte de la nova carretera, en una de les quals s’ha reconstruït pedra a pedra el que ha estat
classificat pels serveis arqueològics del
Departament de Cultura de la Generalitat com a patrimoni arquitectònic industrial, l’antic pont del tren, testimoni
vivent del que va significar per generacions passades el tren com a mitjà de
mobilitat i connexió de Santa Bàrbara
al món.
Inicialment, l’empresa constructora
4

Estructures Camarles SL es va encarregar de numerar i classificar pedra per
pedra i guardar-les en les antigues dependències de la Nikos Ibérica.
Amb un període d’execució de tres mesos aproximadament s’ha anat reconstruint l’estructura del pont inicial que
contempla tres obertures: les dels dos
extrems del pont que servien com a
desguàs d’aigua de pluja eren més estretes que l’obertura central i es remataven de forma semicircular, també a
posteriori una de les dues va servir per
circular tot i ser més estreta que l’obertura central, de forma quadrangular i
preparada per al pas de matxos i carros, i a posteriori de vehicles a motor.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat donava les gràcies al Departament
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per la sensibilitat mostrada en
la reivindicació del poble de Santa Bàrbara, tanmateix a Jaume Roé president
de la Cooperativa Agrícola del Camp,
per deixar guardar les pedres per a
la seva bona conservació en les seves
instal·lacions i a l’empresa constructora per la bona feina realitzada. L’alcalde planer significava que el pont que
presidirà l’entrada al municipi és una
mostra de respecte a la identitat planera i a la memòria col·lectiva de Santa
Bàrbara.
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Segueixen a bon ritme les obres del cementiri

D

os subvencions atorgades a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
des de la Diputació de Tarragona i des del Servei d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya estan servint
per tirar endavant la rehabilitació de
la part més deteriorada del nostre cementiri.
Després del sanejament de les parets
més deteriorades, l’arranjament i senyalització dels diversos magatzems,
la construcció d’un nou servei per al
públic general, el sanejament del formigonat de la base, el canvi de canaletes i l’aplacat amb gres ceràmic. Actualment, els treballs de rehabilitació se
centren en l’aplacat del gres ceràmic
en els laterals esquerres i el començament dels treballs de sanejament de
la paret de separació amb el cementiri
nou.
Els serveis tècnics del Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament ha rea-

litzat un aixecament topogràfic del cementiri i s’han enumerat els diversos
espais i propietaris actuals dels nínxols.
El responsable d’urbanisme i serveis

de Santa Bàrbara fa una bona valoració dels treballs que s’estan realitzant i
dels que es realitzaran en temps futurs
que donaran lloc a un cementiri nou i
totalment renovat.

Agricultura i Medi Ambient

La brigada de manteniment,
per espais rurals i forestals

D

el 8 al 17 de març del 2011, van
realitzar tasques de neteja, la
brigada de manteniment per
espais rurals i forestals, a diferents
indrets del terme planer.
Aquesta brigada estava formada per
dos operaris que formaven part d’un
pla d’ocupació subvenciona pel Servei
d’Ocupació de Catalunya amb un 70 %
i la Fundació Privada Montsià amb un
30 %. Cada operari estava contractat
35 hores setmanals amb jornada
intensiva. Pel que fa al material, aquest
l’ha prestat l’ADF Serra del Montsià.
L’únic cost que va tenir l’Ajuntament
planer va ser el proporcionar el
combustible de les màquines que
utilitzaven i el manteniment.
Principalment, els treballs s’han
realitzat mitjançant dos desbrossadores
i una motoserra. Han desbrossat zones
amb vegetació herbàcia, amb matolls

i amb arbres. A més, també es van
netejar vorals de camins de residus
urbans que s’hi trobaven.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
comentava que tot i fer una desbrossada
amb maquinària pesada als camins

municipals, hi ha llocs on no es pot
realitzar i, per tant, aquesta brigada ha
hagut de realitzar-la a aquells punts
inaccessibles. També es va desbrossar
la sèquia de la depuradora i algun punt
d’abocament descontrolat.

TAN LLUNY COM
L’AIGUA ENS PORTI

La nostra raó de ser és estar sempre en moviment i arribar més lluny.
Perquè l’aigua ens mou, ens dóna vida.
Des de Sorea, aportem la nostra tecnologia i el nostre coneixement
de l’aigua per fomentar-ne un ús més racional al servei de les persones,
les institucions, la indústria i l’agricultura, en favor del desenvolupament
de ciutats més humanes i sostenibles.
L’any 2010, l’ONU va reconèixer l’accés a l’aigua potable com un dret universal.
Sorea s’anticipa als nous reptes del segle XXI amb nous projectes per satisfer
els seus clients.
Tan lluny com l’aigua ens porti.
www.sorea.cat
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Entrega de diplomes i obsequis de la bibliocursa 2010

L

a 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 2010. Aquest
cop, hi van haver una sèrie de modificacions respecte als anys anteriors, tot
i que es va mantenir l’estructura bàsica de amb la lectura de contes. Entre
les novetats hi va haver la incorporació de material audiovisual a la cursa,
la lectura de llibres no específics per a
l‘edat dels participants, lectura de contes amb un acompanyant o els dibuixos temàtics que havien de fer els participants que servirien, posteriorment,
per crear un conte entre totes les fitxes
dibuixades.
Un total de 27 participants van ser els
qui la van acabar i els qui el dia 21 de
gener van assistir a l’acte d’entrega de
diplomes i obsequis. L’acte va començar amb la felicitació que els hi feia el
regidor de Cultura, Alfred Blanch, tot
explicant-los la importància d’adquirir l’hàbit de la lectura de ben menuts
i animant-los a participar l’any vinent.
A continuació, Una de les participants
a la bibliocursa va explicar el conte que
havia resultat com el que més havia

agradat dels llegits i, després, es va projectar el conte anomenat Ja arriba el
circ que Àngela Espuny i Rebeca Estrada havien creat a través dels dibuixos
que els participants havien realitzat
durant els tres mesos de bibliocursa.
Finalment es va fer l’entrega de diplomes i obsequis que el regidor de Cultura va fer a tots els qui havien aconseguit superar la cursa.
Aquesta és una activitat que anava dirigida a tots els usuaris de la biblioteca
ja que l’únic requisit era que cadascú

Presentació del segon documental:
Testimonis d’una guerra

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
presentar, el dia 26 de febrer, a les
20 hores, al centre cultural el segon volum de la col·lecció audiovisual
que té com a objectiu principal fer memòria històrica i que constitueixi un
projecte de recuperació de la memòria
oral. Aquest segon volum fa referència
a la guerra civil i en concret al testimoniatge que relaten els planers i les planeres sobre les seves vivències durant
la guerra, per això porta com a títol testimonis d’una guerra.
Després de què al desembre del 2010
es presentés el primer volum d’una col·
lecció de tres DVD, que impulsats per
l’Ajuntament de Santa Bàrbara relaten
8

el testimoni de 45 persones grans del
municipi que han volgut compartir els
seus records i vivències del passat i que
durant la primera setmana del mes de
juny van ser entrevistades per l’empresa realitzadora d’aquest projecte
Sabem.com, ara es va presentar aquest
segon DVD que recupera més aspectes
de la història local que no es poden trobar a cap document perquè són fruit
de vivències personals.
Ara solament queda la presentació del
tercer DVD que es farà al mes d’abril,
juntament amb un acte de reconeixement a totes les persones que han fet
possible aquests tres DVD.

escollís els llibres en relació a la seva
edat. Tot i així els més menuts van ser
els més participatius i els que van gaudir de l’activitat.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
pensa que activitats com aquestes fomenten la lectura entre els infants del
municipi i destacava les innovacions
fetes a la cursa, cosa que van ser molt
valorades pels participants i feien l’activitat d’aquest any més atractiva i engrescadora.també ells han fet envers la
seva filla.
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Reconeixement al mèrit planer 2011

E

l Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, a proposta dels presidents (o delegats) de
les diferents entitats planeres, d’un representant de la Plana Ràdio, d’un representant de la Biblioteca Municipal,
d’un representant de Santa Bàrbara
Activa i d’un representant del Consell
Parroquial, i dins el marc de les Jornades Culturals, concedeix cada 3 anys,
en cerimònia pública, el reconeixement al mèrit planer. Aquest any 2011
es convoca una nova edició d’aquest
reconeixement.
Les entitats municipals van presentar
la proposta del seu candidat, que podia ser una persona o entitat, acompanyada d’un raonament de la seva tria
i de les actuacions destacades que ha
realitzat. Una de les novetats que s’han
modificat a les bases per a aquest 2011
és el fet que persones que no pertanyien a cap entitat podien també proposar candidats. Les maneres en què ho
podien fer, de l’1 al 31 de març, eren:

A l’emissora municipal La Plana Ràdio, a través de trucades telefòniques.
El representant haurà de proposar,
obligatòriament, com a candidat, a
la persona o entitat que hagi resultat
guanyador/a.
A la Biblioteca Municipal, a través
d’una bústia de suggeriments. El representant haurà de proposar, obligatòriament, com a candidat, a la persona o
entitat que hagi resultat guanyador/a.
A Santa Bàrbara Activa, a través de la
web santabarbara.cat. El representant
haurà de proposar, obligatòriament,
com a candidat, a la persona o entitat
que hagi resultat guanyador/a.
El Termini màxim de presentació de
propostes per part de les entitats va
acabar el dia 1 d’abril. El lliurament del
guardó es farà de forma pública durant
el transcurs de l’acte de celebració de
la nit del PLANER, dins del marc de les
Jornades Culturals, concretament la
nit del 8 de maig, vigília de la festivitat
de Sant Gregori.

El guardonat serà obsequiat amb un
Pin d’or (24 K.) amb el relleu de l’escut
oficial del poble i l’escut de la vila obra
d’un artista de la localitat.

Exposició Territoris fantàstics

T

erritoris fantàstics és el títol de
l’exposició monogràfica, emmarcada dins de la 10è setmana
del llibre infantil i juvenil a les Terres
de l’Ebre, que es va poder visitar a la Biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara,
del 2 al 17 de març.
La fantasia és un dels principals ingredients amb el qual relacionem la literatura infantil. La seva presència cons-

tant és un dels elements que la diferencia de la literatura per a adults. En
els llibres adreçats als infants que ja
són lectors és on aquests comencen a
trobar mons fantàstics i meravellosos.
Molts d’ells són mons paral·lels al món
real, i el que fan alguns autors és jugar amb tots dos, el real i el fantàstic, i
connectar-los per un lloc de pas o amb
un mitjà de transport. Aquest lloc de
pas o mitjà de transport, que és de vital
importància en les
trames de les novel·
les, sovint el trobem
situat en l’element
més quotidià i proper
que ens puguem imaginar.
Territoris fantàstics
se centrava en aquell
tipus de llibres infantils de caire fantàstic
que juguen amb dos

mons, i en els quals els protagonistes
troben el passadís secret, el mitjà de
transport o el bitllet necessari per accedir al món meravellós que hi ha l’altra banda. Però també se centrava en
tota aquella narrativa que utilitza personatges, escenaris i peripècies que no
pertanyen al món real i que són l’eix
sobre el qual transita el gènere fantàstic, que tan poder de convocatòria ha
tingut els darrers anys.
L’exposició estava estructurada en nou
banderoles i un centenar de llibres,
separats per temàtiques dins del món
dels territoris fantàstics: Llocs de pas,
mitjans de transport, territoris fantàstics, els habitants (dracs, fades, elfs,…),
aventures fantàstiques, la batalla entre
el bé i el mal i la fantasia al cinema.
En motiu d’aquesta exposició, els
alumnes de 6è de primària de l’Escola Jaume Balmes, el dijous 10 de març,
van realitzar un taller al voltant de
l’exposició.
9

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

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

Des de sempre,
oberts al món i
mirant cap al futur

Esforç, afany de superació, compromís i fidelitat a les nostres arrels, però també
obertura al món mirant cap al futur. Són valors que a ”la Caixa” hem impulsat
des de sempre i que fan créixer l’esperit emprenedor dels nostres joves, motor
de la societat del demà.

www.laCaixa.cat
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XX concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara
El termini d’admissió dels originals
va acabar el divendres 11 de març de
2011, a les 13 hores.
El veredicte del jurat es farà públic el
dia 26 d’abril de 2011 i el lliurament
dels premis serà el dissabte 30 d’abril,
a les 19 hores al Centre Cultural.
També es convoca el XX CONCURS LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràcter
local, destinat als alumnes de l’Escola
Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un dels
cicles d’Educació Primària i d’Educació
Infantil se li atorgarà un premi consistent en un lot de llibres, donat per
l’AJUNTAMENT. A més a més, tots els
participants rebran un record commemoratiu.
L’entrega de premis es farà el divendres
29 d’abril a les 16 hores al Centre Cultural.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
creu que, aquest concurs, que ja fa 20
anys que s’organitza des de l’Ajuntament 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.

XX

Concurs
Literari
Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara

Premi de Narrativa: dotat amb 450 €
Premi de Poesia: dotat amb 450 €
Premi assaig: dotat amb 450 €

ROGELIO FARNÓS
(Caràcter escolar i local)
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Escola Jaume Balmes

Impremta Querol, S.L. - 977 597 100 • D.L.: T -138-2010

A

quest any 2011, se celebra el XX
concurs literari Sant Jordi vila
de Santa Bàrbara. Els premis
que es convoquen són:
PREMI DE POESIA, dotat amb 450 € i
donat per CATALUNYA CAIXA, a un
recull d’entre 10 i 25 composicions, de
tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 90 €, donat per l’AJUNTAMENT.
PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 450
€ i donat per l’AJUNTAMENT, a un relat curt d’una extensió mínima de 15
pàgines, de tema lliure; i un accèssit
de caràcter local de 90 €, donat per
l’AJUNTAMENT.
PREMI D’ASSAIG, dotat amb 450 €, a
un estudi d’un mínim de 30 pàgines
sobre un tema relacionat amb qualsevol aspecte del poble de Santa Bàrbara
(tradicions, història, biografies de personatges famosos o populars, costums,
oficis, llegendes i contalles, cuina, cançoners, festes, pagesia, danses, vestuari, dialecte, flora, fauna...) i un accèssit
de caràcter local de 90 €, donats ambdós per l’AJUNTAMENT.

COL·LABOREN

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Subvencions a les entitats planeres

E

n data 18 de febrer de 2011, 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 2011.
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 prioritzaven en funció dels criteris de valoració següents:
Programa d’activitats a realitzar.
Tipus d’activitat a realitzar i durada.
Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat.
L’interès social, cultural o esportiu del
programa o projecte.

El nombre de participants.
L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament cultural i
esportiu en anys anteriors per l’Entitat
sol·licitant.
Que el programa o projecte sigui obert
a la participació de qualsevol edat, en
especial en les categories de promoció.
Pressupost anual de
l’Entitat sol·licitant.
També es valorava
positivament la participació de l’entitat en
els actes organitzats
per l’Ajuntament durant l’any anterior.
El termini per presentar la documentació
justificativa de les
despeses d’acord amb
la concessió de la sub-

venció i ajut va acabar el 30 de març
de 2011.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposava que l’entitat estès
representada en aquells actes que, organitzats per l’Ajuntament, se’ls convoqués oportunament.
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XX Jornades Culturals a Santa Bàrbara

E

l dia 2 d’abril es van inaugurar les XX Jornades Culturals de Santa Bàrbara que comptem amb un ampli
ventall d’activitats que tots els planers i planeres van
poder descobrir al programa d’actes que es va preparar per
a l’ocasió. Si alguna cosa tenen en comú les 20 edicions de
les Jornades Culturals de Santa Bàrbara són les ganes, participació i treball que es dipositen tant des de la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, com de les entitats culturals i educatives i dels planers i planeres que en
gaudeixen. Aquest fet es pot corroborar amb els actes que,
aquest any, no només els caps de setmana centren les activitats culturals sinó que també durant la setmana hi ha un
grapat d’esdeveniments que fan d’aquestes jornades unes
de les més participatives i destacades.
L’exposició Una visió de Gàmbia, la presentació de la plataforma digital surtdecasa.com i l’actuació d’alumnes de l’Escola
de Música Germans Los Flarets van acompanyar la inauguració de les jornades i van donar inici a la resta d’activitats
que són:
- La presentació del 3r DVD sobre la recuperació de la memòria històrica.
- La celebració de la diada de Sant Jordi, amb la venda de
roses.
- Activitats per a xiques i xiquetes: manualitats i tallers infantils de l’APA de l’Escola Jaume Balmes i el Grup Joventut.
- 3 premis literaris: el propi de l’Ajuntament, el de l’Escola i
el de l’Associació Aragonesa Planera.
- 3 xerrades amb temàtiques ben diverses: Astrologia: enfocaments i utilitats, Incontinència urinària i Planeres i planers a
l’exili i als camps de concentració nazis després de la guerra civil
de 1936- 1939.
- 1 festival de Play-back.
- 1 romeria tradicional, amb carros i cavalls engalanats i tir
i arrossegament de cavalleries.
- 3 concerts: Un de la coral, un de la Unió Musical Jaume
Balmes i un concert jove.
- 1 marató de pel·lícules: 30 anys de la Banda de Cornetes i
Tabals Xiquets Grup Balmes, moments històrics de Santa
Bàrbara, última nevada a Santa Bàrbara any 2005, carnavals 2005 i 2011, barrancada a Santa Bàrbara any 2000 i
cursa enigmàtica 2006.
- 5 presentacions de llibres: L’Espiera, Un riu de crims, Mitja
dotzena d’ous, Col·lectius, il·lusions i incerteses i Oli en un llum
- 1 vermut popular el dia de la festivitat del nostre patró
Sant Gregori, amb missa, processó i benedicció del terme
- 2 exposicions: Una visió de Gàmbia i L’Aigua al Segle XXI.
- 4 audicions a l’escola de Música Germans Los Flarets.
- 1 sortida cultural a Barcelona, amb la visita al Parlament
de Catalunya.
- 1 sopar de solidaritat amb Mans Unides.
- 1 gimcana rústica per als valents sense por.
- 1 festa de la primavera a la Llar d’Infants les Beceroles.
- 1 caminada cultural per diferents edificis del municipi.
12

- 1 ruta històrico etnològica:
Recorregut per la línia defensiva de la costa d’Alcanar.
- El reconeixement al mèrit
planer
- I finalment, la Festa Sant
Gregori a Santa Bàrbara, que
aquest any se li ha volgut donar una major rellevància i se
celebrarà durant tot un cap
de setmana, el 14 i 15 de maig
i donarà per acabades les XX
Jornades culturals.
En definitiva, tot un reguitzell d’actes que s’han planificat amb alegria, per a totes les
edats, per tal de potenciar la
cultura, la tradició i la identitat pròpia del nostre territori.
El regidor de cultura, Alfred Blanch, desitja que tothom es
trobi amb l’entusiasme per participar de les Jornades Culturals i mostrar així l’agraïment a la col·laboració de les entitats de la localitat que sempre tenen per part de l’Ajuntament, degut a la implicació que any rere any mostren a l’hora de preparar actes que fan gaudir al poble en general.
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Pla de foment de la lectura 2011

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
dóna importància a la lectura
com a element principal per a
la formació i l’èxit de les persones. Per
això, des de la Biblioteca José Escudé
Albesa s’ha dissenyat un Pla de Foment de la Lectura amb l’objectiu de
millorar l’hàbit lector entre la població,
a la vegada que es dóna suport a les
iniciatives culturals i educatives que
les administracions, entitats i persones
tinguin per tal de millorar aquest factor tan important.
Amb aquest convenciment que la lectura té la capacitat de transformar la
societat i el municipi i esdevé un instrument per a la convivència i el creixement, la biblioteca ha col·laborat amb
els centres d’ensenyament, els centres
socials infantils, d’adults i de la tercera
edat que hi ha al municipi i, juntament
amb els professionals i personal encarregat dels diferents centres, s’ha iniciat
aquest Pla de Foment a la Lectura 2011.
El plantejament es basa, primerament,
en reforçar activitats ja existents que
es promouen des de la biblioteca i, en
segon terme, crear nous programes de
foment de la lectura per mobilitzar als
usuaris reals i potencials al voltant
dels objectius d’aquest pla, comptant
amb la implicació d’administracions,
associacions i organitzacions del mu-

nicipi coordinades des de la biblioteca
José Escudé de Santa Bàrbara.
Partint de la base que l’hàbit de la lectura es pot millorar considerablement
i que existeixen dificultats per tal que
les persones l’adquireixin i detectades
les necessitats de potenciar la lectura
a tots els nivells, es promourà la lectura a través de tres programes:
1 - ATRACCIÓ DE NOUS USUARIS
2 - ADQUISICIÓ DE L’HÀBIT LECTOR
3 - FIDELITZACIÓ DELS USUARIS

Tinc un llop a la tauleta de nit.
Xerrades D’actualitat i d’interès general.
Presentacions de llibres.
El regidor de cultura, Alfred Blanch comenta que les activitats aniran destinades al públic en general, tot i que les
prioritats de cada programa seran diferents i incidiran en aspectes concrets,
tals com el treball en ambients lectors,
estratègies de comunicació i difusió i
sobretot creació de recursos i instruments per al foment de la lectura.

Les accions que es duran a terme seran
s’emmarquen dins de les següents:
Visites a la biblioteca: Llar d’infants,
Escola Jaume Balmes, IES les Planes,
Centre Obert i Entitats Municipals.
Bibliocursa: Cursa lectora i entrega
diplomes i obsequis.
Contes: Escolta i crea.
Foment a l’exterior: Descobreix
d’on vinc (Centre de dia), Contes
viatgers (Centre Obert), Bibliopiscina (Piscines Municipals), Biblioparc
(Parc Infantil i Juvenil de Nadal) i
Pàgina Jove (La Plana Ràdio).
Trobades de clubs: Club de lectura i
Club de notícies.
Exposicions: Setmana del llibre Infantil i Juvenil, l’aigua al segle XXI i

Vols estar al dia de les notícies del teu municipi?

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

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

234 persones han obtingut el
certificat ACTIC a Santa Bàrbara

L

a Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
va autoritzar a finals del 2009
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.
Durant l’any 2010, un total de 234 persones, d’arreu de les Terres de l’Ebre i
algunes de la Comunitat Valenciana,
han passat pel Punt TIC de la nostra

població per realitzar la prova per obtenir el certificat ACTIC.
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 són telemàtics i
les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, i que
els possibilita acreditar un determinat
nivell de competències (bàsic, mitjà o
avançat) en TIC davant de qualsevol
empresa o administració.
Al Punt TIC Santa Bàrbara, no només

es poden realitzar les proves, sinó que
també oferim cursos de formació i preparació per a l’obtenció d’aquests certificats. Des de què el Punt TIC va ser
acreditat com a centre ACTIC, els continguts formatius de totes les activitats
que es duen a terme, estan adaptats
als temaris ACTIC de la Generalitat de
Catalunya.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi Llorens, es mostra molt satisfet de
poder oferir aquest servei a tota la població i apropar i facilitar a tothom a
l’accés de les noves tecnologies.

El programa INICIA tanca l’any 2010
amb més de 40 projectes assessorats

L

’any 2008, l’Ajuntament de Santa Bàrbara passava a formar part
de la xarxa Inicia, per a la creació
d’empreses, un projecte que incorporava punts de suport a l’emprenedoria a
tota Catalunya essent l’Ajuntament de
Santa Bàrbara el municipi més petit de
la província de Tarragona en disposar
d’aquest servei.
Aquest any 2010, el punt de suport
Inicia ha doblat el nombre de projec-

tes assessorats, tant de Santa Bàrbara
com d’altres municipis de la comarca
del Montsià, com Godall, Ulldecona,
Sant Carles de la Ràpita o Sant Jaume
d’Enveja entre altres. Majoritàriament,
es tracta d’emprenedors i emprenedores que volen crear una empresa
individual, principalment del sector
serveis. Dels 42 projectes assessorats,
13 corresponen a l’emprenedoria local;
paral·lelament, de tots els projectes as-

sessorats s’han establert 34 empreses
arreu de la comarca amb un impacte
d’ocupació de més de 50 ocupats/des.
S’espera que la xarxa continuï operant
durant l’any 2011 com a punt d’orientació inicial per a la creació d’empreses. Segons Jordi Llorens, regidor responsable, els resultats que està donant
el punt superen amb escreix les expectatives generades l’any 2008, quan el
servei va començar a funcionar.

S’aprova la renovació de l’AODL del montsià interior

D

esprés de sis anys, els Ajuntaments de Santa Bàrbara, Masdenverge, la Galera i Godall
continuaran amb el conveni signat
l’any 2004 per a la contractació d’un
Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local per a la realització de tasques de
promoció econòmica, suport a l’emprenedoria i accions de desenvolupament local al territori, un cop aprovada
la subvenció que el Servei d’Ocupació
de Catalunya dóna als Ajuntaments
implicats per la seva continuació.
Després d’aprovar el nou pla de treball
2008-2012, en què es van traçar les línies mestres del projecte de l’AODL, s’ha

renovat, cada any, el conveni que van
signar els quatre Ajuntaments. Durant
aquests darrers anys, s’ha treballat,
entre altres, en la promoció de l’emprenedoria (xarxa Inicia, per la creació
d’empreses) en el foment de l’ocupació
(projecte Impuls), en la dinamització
de les fires locals, promoció i difusió
turística (Ruta de l’oli i l’olivera per la
comarca del Montsià, guies turístiques,
àlbum fotogràfic de la Mancomunitat
Taula del Sénia...), coordinació de projectes supralocals (Pla Operatiu d’Ocupació Turística, Treball a les 7 comarques, Projecte de georeferenciació de la
Mancomunitat Taula del Sénia...), etc.

D’altra banda, un dels punts de major
repercussió en el treball és la recerca
de finançament per a projectes d’interès ciutadà. Aquest any, s’han coordinat projectes per a la sol·licitud de
subvencions per més de 600.000 euros
al territori d’actuació dels quals, aproximadament, el 50% han estat per al
municipi de Santa Bàrbara.
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Dia d’internet segur al punt TIC Santa Bàrbara

E

l Punt TIC Santa Bàrbara va
celebrar el dia d’Internet Segur
2011. Aquest any el lema va ser
Internet és alguna cosa més que un
joc, és la teva vida.
El dia d’Internet Segur se celebra, cada
any, el segon dimarts de febrer per
promoure l’ús responsable i segur de
les noves tecnologies, especialment
entre els més joves. La vuitena edició
va tenir lloc el 8 de febrer de 2011.
Aquest esdeveniment, organitzat per
Insafe, mitjançant la seva organització
a Espanya, anomenada Protéjeles, se
celebrava a més de 60 països en tot

el món. Un dels principals objectius
d’aquesta edició va ser demostrar com
la nostra presència a la web, les xarxes
socials, jocs en línia, etc. poden influir
en la nostra vida real.
Des del Punt TIC Santa Bàrbara, es
va fer una especial menció a tots els
usuaris, i en especial als infants que
realitzen activitats al mateix Punt,
de les mesures i precaucions que cal
aplicar perquè la nostra navegació
sigui segura.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi
Llorens, com a expert en TIC, remarcava
la importància d’informar i educar als

usuaris i, en especial, als més joves,
per evitar els perills i els riscos als que
s’exposen al fer ús d’Internet.

S’inicia el conveni de contractació de titulats

E

l dia 1 de març es va iniciar el
Convenio Desarrollo Rural Sostenible, impulsat pel Ministerio
de Medio Ambiente, Rural i Marino i
coordinat per la Mancomunitat de la
Taula del Sénia. El projecte en concret,
un dels que s’inclouen en un paquet de
mesures de desenvolupament del món
rural, consisteix en la contractació de
persones amb titulació universitària
del territori del Sénia per a desenvolupar tasques assignades a empreses i
ens locals del mateix territori.
En el cas de Santa Bàrbara, s’han contractat a tres treballadors titulats per

tres punts que, es consideraven primordials: TIC, enginyeria agrària i inventari de béns de l’Ajuntament. Els
contractats treballaran durant sis mesos en la realització de diferents projectes inclosos en els tres àmbits citats
d’interès ciutadà.
Per a l’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, aquests projectes són una
gran oportunitat perquè joves amb talent i amb estudis universitaris no hagin d’abandonar el seu poble per poder
trobar una feina d’acord amb les seves
aptituds.

Nous ajuts a emprenedors/es,
agrobotigues i reindustrialització

E

n el marc del Convenio Desarrollo Rural Sostenible, impulsat
pel Ministerio de Medio Ambiente, Rural i Marino i coordinat per la
Mancomunitat de la Taula del Sénia al
nostre territori, es va presentar una segona fase del programa, que inclourà
ajuts a persones que hagin iniciat i/o
ampliat un projecte empresarial, ajuts
a les agrobotigues i a la reindustrialit-
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zació dels territoris inclosos a la Mancomunitat.
L’objectiu és, per una banda, promocionar l’ocupació i la creació d’empreses
al territori del Sénia. Al mateix temps,
també s’espera promoure els productes de qualitat de tota la zona a partir
d’una línia d’ajuts per agrobotigues i
tendes especialitzades en productes de
la zona amb un distintiu de qualitat.

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

Promoció econòmica

D

es de l’Àrea de Promoció Econòmica, aquest primer trimestre,
s’ha iniciat amb la voluntat de
continuar el treball realitzat els darrers
anys. En moments on la crisi econòmica
segueix sent una llosa que costa superar, s’intenten buscar els mecanismes i
estratègies per intentar minimitzar-ho.
En aquest sentit, se segueix treballant
dins del punt de suport INICIA, PER LA
CREACIÓ D’EMPRESES. Actualment,
ja s’han assessorat 11 projectes empresarials dels quals 4 corresponen a
emprenedors/es del municipi i 2 d’ells
ja estan en funcionament. A més, s’ha
aconseguit un acord de col·laboració
amb serveis d’assessorament empresarial professional gratuïts per tal de
reforçar el suport a la creació d’empreses i d’ocupació, per tal de realitzar el

seguiment a noves empreses des de la
primera idea fins a la consolidació.
Dins de la recerca de finançament per
actuacions d’interès general, s’han gestionat els expedients de subvencions a
la Diputació de Tarragona per aquest
any 2011 per un import total sol·licitat
de més de 63.000 €.
Al mateix temps, s’ha seguit amb la
col·laboració directa amb la Unió de
Comerciants, realitzant el pla de dinamització comercial anual i la recerca
d’estratègies de desenvolupament de
l’associació com a eix central del comerç local. Un dels objectius era recuperar el dinamisme de l’entitat i, en
aquest moment, es pot parlar d’una
bona predisposició per part de la mateixa.
A nivell d’ocupació, s’ha continuat tre-

ballant amb la resta d’administracions
públiques per aprofitar els diferents
programes de contractació. Per una
banda, s’estan gestionant els sis plans
d’ocupació restants que es preveuen
executar durant aquest any 2011 dins
del Projecte Impuls del Servei d’Ocupació de Catalunya i, per l’altra, s’ha
treballat per la contractació de tres titulats/des en el projecte desenvolupat
pel Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino i la Mancomunitat de la
Taula del Sénia en l’anomenat Convenio Desarrollo Rural Sostenible.
Finalment, també cal esmentar que
s’està treballant actualment en la renovació de la guia turística Santa Bàrbara, un mar d’oliveres per tal de tenirla enllestida abans de l’estiu.

Joventut, Serveis Socials i Salut

Programa Aguaita 2011

E

l dissabte 22 de gener, els membres del Grup Joventut de la Regidoria de Joventut van dur a terme
la seva reunió anual per tal de confeccionar la programació de les activitats
per a l’any 2011. Aquest any, la reunió
es va dur a terme a l’Ermita de la Pietat
d’Ulldecona, on un cop acabada la reunió, es va fer un dinar de grup per tal de
fomentar la cohesió del mateix.
L’Aguaita és un programa d’activitats
infantils i juvenils, on apareixen detalladament totes les activitats, de tal
manera que els planers i planeres puguin tenir tota la informació que necessiten: una breu explicació de l’activitat en sí, els seus objectius, qui en són
els destinataris, les places que hi ha,
les dates previstes de la realització, els
horaris, així com també el preu i el lloc

de realització. Per tant, la finalitat de
l’Aguaita és poder visualitzar totes les
activitats que es duran a terme aquest
2011, per als infants i joves, i d’aquesta
manera poder fer previsions per a l’hora de participar i inscriure’s.
Les activitats de l’aguaita 2011 són les
següent: centre obert l’Oliveta, tallers
infantils, geocaching, jornada jove,
gimcana rústica, cap de setmana de
formació, torneig esportiu, casal d’estiu els Ballarics, colònies infantils, cursa enigmàtica, colònies d’estiu, curs
de formació bàsica, cuina jove, parc
infantil i juvenil de Nadal, túnel del
terror, fotoluxe i activitats de cohesió
del Grup Joventut. De totes aquestes
activitats, n’hi ha que ja fa anys que es
realitzen i que degut a l’èxit que tenen
es continuaran fent, altres que fa més

Tallers infantils i conta contes

E

l mes febrer van començar les
anomenades activitats infantils
que són activitats destinades per
a infants de 0 a 8 anys. Escolta i crea és
una activitat que es durà a terme un
dissabte al mes, des del mes de febrer i
fins al mes de juny.
El subgrup encarregat de dur a terme
l’activitat i juntament amb la Biblioteca José Escudé, han cregut convenient
fomentar la lectura, els hàbits d’escolta i de creació, per aquest grup d’infants.

Cada participant té una fitxa que
s’anomena Escolta i crea amb 5 caselles, cada dia que vinguin a fer l’activitat, la qual consisteix en un conta contes i un taller relacionat amb aquest,
se’ls dóna un gomet de color que han
de pegar a la casella corresponent fins
acabar completant totes les caselles.
Per tal de poder obtenir un diploma,
cada participant haurà de completar
com a mínim tres de les caselles.
El dissabte 19 de febrer es va dur a
terme la primera sessió, explicant el

Acte de cloenda del curs de català

E

l dimecres 16 de febrer, en el
marc del Pla d’Acolliment Lingüístic de les Terres de l’Ebre i com
a acte de cloenda del curs de català de
nivell inicial, es va realitzar l’entrega
dels certificats.
A l’acte, que es va realitzar al Centre
Obert de Santa Bàrbara, hi van assistir
Jesús Auré, representant de l’Àrea de
Serveis Socials i Immigració, Jordi Duran, director del Centre de Normalització Lingüística, Àngels Castellà, tècnica de Programes d’Immigració, Isabel
Obradós, responsable del Servei de
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Català del Montsià i Montse Rodríguez,
regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
El curs es va impartir pel Consorci per
a la Normalització Lingüística amb la
professora Paula Llambrich. La durada del curs va ser de 20 hores, de novembre fins al gener, amb continguts
bàsics per poder utilitzar el català com
a eina de comunicació. Un total de 21
persones van rebre els certificats com
a resultat de l’esforç i interès mostrat
durant el curs.
Tant Montse Rodríguez com Jesús Auré,

pocs anys que es fan, però es continuaran fent degut a la bona acceptació i
d’altres noves que s’espera que agradin
i motivin als participants.
Tot i això, durant l’any s’anirà fent difusió de cadascuna de les activitats que
es realitzarà, però a través de l’Aguaita,
es pot esbrinar quines novetats hi ha
per a aquest any 2011.

conte que porta per títol El millor pretendent del món i realitzant el taller de
disfresses que va consistir en l’elaboració d’una disfressa temàtica, en aquest
cas, xinesa.
El dissabte 26 de març es va realitzar
la segona sessió explicant el conte Els
patins del Sebastià i, seguidament, la
realització de diferents dinàmiques
acabant l’activitat gaudint d’una estona de relaxació.

quan es van adreçar a les alumnes, van
destacar la importància d’aprendre la
nostra llengua, el català, per poder
utilitzar-la com a llengua vehicular
que és del nostre territori.
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La diabetis tipus 1

E

l divendres 25 de febrer,
l’Associació de Diabètics de
Catalunya, en col·laboració amb
la Regidoria de Salut de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara van organitzar una
xerrada
informativa
relacionada
amb diferents temes al voltant de la
diabetis tipus 1, que és aquella que
majoritàriament pateixen els nens i
nenes en edat pediàtrica.
La xerrada, organitzada per les famílies
planeres que formen part d’aquesta
associació, anava dirigida a familiars
i amics d’infants i adolescents que
pateixen aquesta malaltia. L’objectiu de
l’organització de la mateixa era donar a
conèixer alguns aspectes importants i
bàsics relacionats amb el coneixement
i acceptació de la malaltia, tant per
part dels afectats com de les persones
que en són més properes.
La xerrada, duta a terme per la Dra.
Isabel Cortés, va versar sobre aspectes
com els sentiments que tenen els pares
i mares en saber que el seu fill/a pateix

una malaltia crònica que no té cura, però
que sí que té tractament; de la reacció
dels propis nens i nenes en saber-ho;
de la importància de l’adaptació a la
malaltia; o dels seus símptomes i la
forma de tractament de la mateixa,
basant-ho en quatre eixos principals:
alimentació saludable, administració
d’insulina, monitorització de la glucosa
i el tractament en moments de crisi.
La part pràctica de la mateixa
va consistir en la mostra de com
administrar el glucagon als menors
quan tenen un episodi d’hiperglucèmia,
o crisi provocada per l’augment dels
nivells de glucosa en sang.
L’èxit d’assistència a la mateixa anima
els seus organitzadors a realitzar-ne
d’altres en un futur. De fet, ja s’han
plantejat la possibilitat de realitzarne una dirigida a professionals i
agents socials que en el seu treball
diari puguin trobar-se amb nens i
nenes que pateixen aquesta malaltia,
com mestres, professors, monitors i

monitores, etc.
La regidora de Salut, Montse Rodríguez,
es mostra satisfeta de l’acollida
d’aquesta xerrada i felicita les famílies
planeres que l’han organitzada per
la iniciativa, alhora que els anima a
continuar en la seva tasca de difusió
i sensibilització en relació al tema
de la diabetis, tant per poder trencar
els tabús sobre la malaltia, com per
explicar i donar a conèixer que hi poden
fer les persones i els/les professionals
que, dia a dia, estan amb els seus fills
i filles.

Classes de català amb l’aula mòbil

D

es del dia 22 de febrer fins al 8
de març, les classes de formació d’adults que s’ofereixen des
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, van
comptar amb una eina innovadora que
permet apropar i familiaritzar els seus
usuaris a les noves tecnologies.
Es tractava de 10 ordinadors portàtils,
amb connexió a internet i totalment
equipats amb els seus accessoris.
Aquests van estar cedits per l’Organisme Autònom per a la Societat de la
Informació (OASI) de la Diputació de
Tarragona. Aquest organisme es planteja impulsar la construcció i l’aplicació social de les noves tecnologies a les
comarques de Tarragona.
Aquests ordinadors van estar cedits al
Centre Municipal de Serveis Socials,
gràcies a la intervenció de l’Infocentre
de Santa Bàrbara, que en tot moment
va estar present per donar suport, orientació i assessorament.
Durant aquests dies, els usuaris de

les classes de català van poder gaudir
d’una aproximació i una familiarització a les noves tecnologies, alhora que
aprenen o aprofundeixen en la llengua
catalana.
El que es va fer va ser seguir amb la
programació estipulada, tot adaptant

les activitats perquè es puguin realitzar mitjançant els ordinadors. També
es va oferir informació i recursos als
usuaris, per facilitar en la mesura del
possible el contacte amb les noves tecnologies. Al mateix temps que s’inicia a
l’alumnat en l’autoaprenentatge.
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Jornada jove i geocaching

A

quest any, la jornada jove ha
tingut una mica de variació
respecte a la que veníem fent
durant uns anys enrere, aquesta
jornada ha constat de dues parts, la
pròpia jornada jove que consisteix en
la calçotada i rostida, però, a més a
més, amb la iniciativa d’una activitat
novedosa anomenada geocaching o
geocerca.
La geocerca o geocaching és una
activitat a l’aire lliure on s’utilitza,
primordialment, un receptor GPS, o
tècniques de navegació tradicional, per
a la troballa de tresors coneguts com
a “geocaches”. Els típics “geocaches”
acostumen a ser un contenidor
impermeable que conté un registre,
on la persona s’hi apunta quan l’ha
trobat, juntament amb un petit tresor
de poc valor culinari.
L’activitat va començar el divendres
25 de febrer amb una xerrada duta a

terme per l’associació Atictes dintre
el cicle de xerrades “Nits a l’àtic”,
una activitat de formació en noves
tecnologies. El dissabte 26 de febrer
es va dur a terme l’experiència, la
qual consistia en la cerca de tresors
coneguts com a “cachés”, a través de
receptors de GPS. Seguidament de la
troballa dels geocaches, es va fer la
calçotada i rostida de carn per a tots
els participants.
Aquest any, l’activitat va comptar amb
un total de 50 participants a la xerrada

informativa sobre geocaching i amb
72 participants a la calçotada. El dinar
es va realitzar a les instal·lacions del
poliesportiu municipal.
Tant els participants com els membres
de
l’associació
Atictes
estaven
contents de la realització de l’activitat,
ja que hi va haver un gran nombre
de participants, i a la vegada molts
d’aquests, per compte propi, s’estan
començant a aficionar a buscar tresors
que hi ha amagats per diferents indrets
del nostre territori.

Setmana blanca al Centre Obert l’Oliveta
El dia 4 de març, amb la festa del
carnaval, el Centre Obert l’Oliveta va
donar per acabada la setmana blanca.
Aquesta setmana vam comptar amb
un total de 28 nens i nenes.
Durant la setmana, es va ampliar
l’horari del Centre Obert per tal de
poder conciliar els horaris dels pares
amb els dels seus fills, en aquesta
setmana en què des de les escoles es
va donar festa.
Les activitats que vam dur a terme van
estar sota el centre d’interès del peix i
el marisc, que des del programa THAO
(programa de prevenció de l’obesitat
infantil) s’està treballant el semestre
del peix i el marisc. Totes les activitats
que es van treballar estaven sota
aquest centre d’interès i eren: cinema,
sortides, manualitats, cuina, disfresses
de carnaval i festa del dijous llarder.
El dimecres 2 de març, vam realitzar
una sortida a Sant Carles de la Ràpita
per visitar la llotja del peix, on ens van
explicar totes les instal·lacions i vam
veure com es subhastava el peix com
entraven els vaixells.
20

El dijous havíem de realitzar una
sortida per celebrar el dijous llarder, tot
i que no vam poder sortir per la pluja
vam menjar-nos l’entrepà de truita
amb salsitxa com va sent tradició.
l divendres 4 de març, els xiquets i
xiquetes del Centre Obert l’Oliveta
van celebrar el CARNAVAL. Per aquest
motiu es van disfressar de taurons,
polps i estrelles de mar, ja que durant
la setmana blanca al centre es va
treballar el peix i marisc. Com tots els
anys, el Centre Obert pretén potenciar
i mantenir la celebració de festes
tradicionals. Els xiquets i xiquetes del
Centre Obert l’Oliveta van sortir al
carrer per poder gaudir de les disfresses
que havien confeccionat ells mateixos,
dies anteriors.
A les 16 hores, van sortir a la rua,
juntament amb els infants de la llar
d’infants i els xiquets i xiquetes de
l’APA, realitzada per alguns carrers
de la població i amenitzada per la
xaranga.
Seguidament, els xiquets i xiquetes del
centre van visitar els avis del Centre de

Suport Diürn per cantar-los una cançó
de carnaval. Els avis els van rebre amb
alegria vestits de hawaians.
Per acabar la festa, es van dirigir al
Centre Obert l’Oliveta on els esperava
un bon entrepà per berenar i diferents
dinàmiques per acabar de gaudir d’una
tarda de carnaval.
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Lipdub organitzat pel Grup Joventut

U

n lipdub és la gravació d’un curt,
que combina la coordinació
labial i els moviments corporals
amb la sincronització d’una cançó. Es
va filmant de manera continua sense
cap mena de tall. Els grups i individus
van vocalitzant o cantant la cançó al
mateix temps que realitzen diferents
moviments esporàdics i divertits.
La idea és fer un recorregut on es vegi
la gent del poble, les seves entitats
culturals, esportives i educatives, les
seves costums i tradicions, etc. És a dir,
l’objectiu principal és promoure la vida
del poble de Santa Bàrbara i les seves
entitats en particular.
Aquesta és la iniciativa que els
membres del Grup Joventut han
plantejat. En un primer moment,
s’està parlant a les diferents entitats

del municipi per demanar-los-hi la
seva col·laboració, on la gran majoria
d’aquestes estan molt interessades en
la realització del lipdub.
El grup organitzador, en aquest
moment, es troba a la fase prèvia,
on s’està acabant de perfilar el gruix
d’entitats i grups que hi participaran,
i també s’està escollint la música amb
la qual es farà el lipdub. La música
escollida serà una música de les
nostres terres, tot i això, encara s’estan
acabant de perfilar els últims detalls.
La gravació del lipdub serà el proper
15 de maig, coincidint amb la festivitat
de Sant Gregori que s’organitza
al municipi. Aquesta començarà
aproximadament a les 12 de migdia
i el recorregut serà pel carrer Major i
acabarà a la Plaça Cid i Cid.

El Grup Joventut fa una crida a tots
els grups d’amics, entitats, gent en
particular que vulguin formar part
d’aquesta iniciativa i d’aquest nou
projecte que es durà a terme al poble,
que no dubtin en formar-hi part, com
més serem millor. Només és necessiten
ganes de passar-s’ho bé, imaginació i
espontaneïtat.

El CAP de Santa Bàrbara comptarà
amb una ambulància

L

’any 2007 fou inaugurat el nou
CAP de Santa Bàrbara, que es
va planejar com un servei adreçat als municipis del Montsià interior,
i que poc a poc havia d’anar ampliant
els seus serveis.
Des d’un principi, es va planejar aquest
equipament perquè, en un futur, po-

gués acollir els serveis d’ambulància,
disposant d’espais d’entrada i aparcament de la mateixa, i d’àrea de descans
per als professionals encarregats de la
mateixa.
L’any 2008, l’Ajuntament planer feia
arribar al llavors director territorial de
salut a les Terres de l’Ebre, Sr. Isamel
roldan,
una
carta demanat
la instal·lació
al
municipi
d’aquest servei. Tal com ja
es va fer saber
en aquell moment, la resposta del Departament de
Salut fou que,
un cop inaugurat el pont sobre el riu Ebre
entre Sant Jaume i Deltebre,
els dos munici-

pis unificarien el servei d’ambulància
i Santa Bàrbara, i tots els municipis de
l’interior del Montsià, podrien comptar
amb aquest servei.
Un cop nomenat el nou director dels
serveis territorials, el Sr. Albert Gómez,
aquesta fou la primera de les reivindicacions que el consistori planer va
trametre-li, i la resposta no s’ha fet esperar. Al llarg del mes d’abril, el CAP de
Santa Bàrbara disposarà d’una base de
Suport Vital Bàsic, que, en principi donarà servei durant 12 hores, fins que es
pugui analitzar la necessitat d’ampliació del servei si escau.
Tant la regidora de Serveis Socials,
Montse Rodríguez, com l’alcalde, Jordi
Boronat, es mostren satisfets amb la
notícia que es va conèixer durant les
darreres setmanes, ja que creuen fermament que aquest servei contribuirà
a augmentar la qualitat de vida de totes les planeres i planers, així com de
l’atenció que es presta al CAP del municipi.
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Visita del conseller de Benestar Social i Família a
les obres del Centre de Dia de Santa Bàrbara

E

l diumenge 20 de març vàrem
rebre la visita de l’Honorable
Sr. Josep Lluís Cleries, conseller
de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, en una visita
d’obres a l’edifici que en un futur
proper allotjarà el servei de Centre de
Dia per a la Gent Gran, Centre obert per
als més menuts, així com els despatxos
dels serveis socials municipals.
Aquesta visita responia a la demanda
realitzada
per
l’Ajuntament
de
Santa Bàrbara de col·laboració de
la Generalitat en la construcció de
l’esmentat edifici i en la concertació
de les 30 places de centre de dia que
s’estan habilitant. Aquesta és una
reivindicació que l’Ajuntament planer
porta fent a l’administració de la
comunitat autònoma des de fa molt
temps, i a la qual s’ha rebut resposta
per mitjà d’una carta en la qual, la
que l’any 2006 era consellera d’aquest
departament, es comprometia a
invertir en l’equipament per a la gent
gran planera un total de 679.587€.
Amb aquesta visita, es pretenia que
la Generalitat de Catalunya compleixi
la seva promesa, i Santa Bàrbara,
finalment, pugui disposar d’aquest
equipament per a la gent gran.
El Sr. Cleries, tot i la greu situació de
crisi que està vivint el nostre país
i les retallades que preveu dur a
terme el govern de la Generalitat, es
va comprometre a estudiar la forma
de col·laboració perquè aquesta
reivindicació sigui una realitat.

A la vegada, va servir perquè la gent del
poble pogués veure l’estat de les obres,
i la manera com està quedant l’edifici
que anteriorment havia estat conegut
com la “miniclínica”. Ara, l’edifici es
distribuirà en dos plantes. La planta
baixa serà ocupada pel servei de centre
de dia, que compta amb tres sales
(multiusos, fisioteràpia i espai adaptat
per a les persones amb dependències
severes i malalties degeneratives) a
més a més dels serveis comuns com
rebedor i control, despatx de
direcció, sanitaris adaptats,
dutxa geriàtrica, cuina...
La segona planta serà la
destinada als despatxos dels
serveis socials municipals, i
al centre obert l’oliveta, que
ocuparà una sala àmplia, amb
la possibilitat de ser separada
i utilitzada per grups reduïts.
En la visita del Sr. Cleries es
va fer esment especial a les
empreses i persones que en
els darrers sis mesos han
treballat per a la consecució
d’aquesta esperada obra per
tota la gent del poble, però
sobretot per les persones
grans,
que
finalment
disposaran d’un equipament
en condicions, adaptat a les
seves necessitats i sense
haver de desplaçar-se a
municipis veïns.
Tant l’alcalde, Jordi Boronat,
com la regidora de Serveis

Socials, Montse Rodríguez, van agrair
a la directora dels Serveis Territorials
de Benestar Social i Família a les
Terres de l’Ebre, Sra. Manolita Cid, i
Conseller de Benestar Social i Família,
Sr. J. Lluís Cleries, l’interès mostrat pel
nostre municipi a pocs mesos d’haver
estat nomenats com a representant de
l’àrea de benestar de la Generalitat de
Catalunya.
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Èxit de personal en formació en el lleure

D

es de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i impulsats pel Grup
Joventut, hi ha hagut molts joves que
han realitzat una formació reglada en
l’àmbit del lleure, per tal de poder formar part del Grup Joventut, al igual que
desenvolupar tasques de monitor/a i
director/a en diferents activitats.
El curs de monitors i monitores va
lligat al treball del temps lliure dels
infants i joves, on la seva tasca és organitzar activitats, conduir i animar
grups, tenir cura dels infants i planificar i realitzar activitats. La funció educativa, inclou la transmissió de valors
com ara, la participació, la companyia,
la solidaritat, etc. D’aquesta manera
es contribueixen a l’educació integral
dels infants i els joves.
En canvi, el curs de directors i directores va adreçat a persones amb experiència i interès per aprofundir en l’educació en el lleure i també per ocupar
diferents càrrecs en els centres d’esplai

i altres entitats d’educació d’infants i
joves en el temps lliure: personal coordinador pedagògic, responsables d’entitats...
És una formació útil, en tant que s’adquireixen capacitats imprescindibles
per al desenvolupament d’una tasca
de monitor/a i director/a d’activitats
de lleure infantil i juvenil, especialment d’activitats com colònies, campaments, casals, etc.
Així mateix, la superació del procés
acadèmic dels dos cursos abans esmentats, possibilita la obtenció del
Diploma de Director/a d’Activitats
de Lleure Infantil i Juvenil de la Generalitat de Catalunya i Diploma de
Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil de la Generalitat de Catalunya, els quals s’exigeixen legalment
per dirigir activitats, com ara, campaments, colònies, camps de treball, casals de vacances, rutes...
Al llarg de 4 anys (2007-2011), al municipi de Santa Bàrbara, hi ha hagut 24

persones que s’han format com a monitors/es i 5 persones com a directors/
es, realitzant les pràctiques a les diverses activitats que s’organitzen des del
Grup Joventut. Han estat guiats i avaluats pels mateixos directors/es que des
de fa temps coordinen les activitats
que es duen a terme al municipi.
La realització d’aquests cursos i les
pràctiques han donat treball a moltes
de les persones que ho han realitzat, i
també a través de l’obtenció del diploma, aquests es poden convalidar com a
crèdits lliures per a la Universitat.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut, agraeix la implicació dels directors/es i monitors/es del Grup Joventut, per fer aquest guiatge a les noves
persones que han confiat amb el Grup
Joventut i amb l’Ajuntament de Santa
Bàrbara per a realitzar les pràctiques i
a la vegada per a formar part del Grup
i així poder ampliar el nombre d’activitats infantils i juvenils del municipi.
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Festes, Fires i Turisme

Presentada la memòria anual de la Fira de l’Oli
Novell, dels Cítrics i del Comerç

C

om cada any, s’ha presentat l’informe anual de la fira on s’extreuen les valoracions tant d’expositors com de visitants en el transcurs
de la XIV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, així com de les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de
l’Oli.
L’informe es basa en les diferents enquestes que realitzen tant expositors
com visitants, analitzant diferents paràmetres de valoració i extraient els
principals resultats. Per una banda, els
expositors que han participat a la fira
han valorat positivament la nova ubi-

cació, els nous aparcaments o l’enllumenat, entre altres. Pel que respecta
als visitants, valoren molt positivament les diferents activitats paral·leles
que se celebren en el marc de la fira,
així com la bona organització de l’esdeveniment. Tanmateix, els visitants animen a seguir igual o, també, ampliar la
fira per donar-li major prospecció nacional.
Tot i això, l’actual situació econòmica
global també es reflexa en l’informe,
especialment en els expositors, que
han notat una important davallada de
vendes i, en conseqüència, d’ingressos

immediats.
La Regidora de Fires, però, aposta per
continuar treballant per millorar any
rere any la fira, desitjant que l’actual
situació faci un tomb aquest any i es
pugui encarar el futur amb més optimisme que en els darrers mesos.

Festa: Sant Gregori a Santa Bàrbara

E

l cap de setmana del 14 i 15 de
maig, Santa Bàrbara celebrarà la
festa SANT GREGORI A SANTA
BÀRBARA, amb un seguit d’activitats i
actes que ha organitzat l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i que faran viure la
festa als planers i les planeres d’una
manera especial. El programa d’actes
d’aquesta festivitat, que ha esdevingut
un referent de la festa de Sant Gregori
a les Terres de l’Ebre, s’està organitzant
a través del programa Tallers per a la
Festa Terres de l’Ebre, que és un programa dins del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat.
També hi col·labora la Ségola que és
l’entitat que gestiona aquest programa
a les Terres de l’Ebre, l’Institut Ramon
Muntaner com a assessor científic del
programa a les Terres de l’Ebre i les entitats del municipi: Penya Blaugrana,
Associació de Caçadors, AMPA de l’IES
les Planes, APA de l’Escola Jaume Balmes, Escola Jaume Balmes, Associació
Dones Planeres, Club de Twirling, Unió
de Comerciants, Centre d’Estudis Planers, Grup Teatral Planer, Coral Santa
Bàrbara, Grup Musical Joventut, Penya
Amics dels Cavalls, Unió Musical Jaume Balmes, Dolçainers i Grup Joventut.
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La festa començarà, el dissabte 14, a
les 19 hores amb una inauguració a
càrrec de l’alcalde, Jordi Boronat i de
la regidora de Festes, Judit Lleixà on es
presentaran els actes del cap de setmana i cada entitat participant a la festa
explicarà les activitats que duran a terme. A continuació, se farà una passejada per les cases de les pubilles del 2011
i se’ls farà una cantada de cobles.
A les 21 hores, es presentarà el recull
de llegendes i altres històries de Santa
Bàrbara, al Saló de Plens de l’Ajuntament i, després, a la plaça Cid i Cid es
farà un sopar de germanor, on cadascú
es portarà el menjar i beure, per a totes les persones que vulguin assistir i
participar de la festa. L’Ajuntament posarà les taules i cadires. Mentrestant,
hi haurà un concert de Jornades Culturals de la Banda Unió Musical Jaume
Balmes.
Durant tot el cap de setmana, la Unió
de Comerciants instal·larà les seues
botigues al carrer i els restaurants que
formen part de la Unió de Comerciants
faran un menú de cuina tradicional catalana.
El diumenge 15, a partir de les 10 del
matí la gent podrà assistir als Tallers
d’abans: Menjars tradicionals, jocs tradicionals, fer joguines, com es para el

filat, fer pentinats, etc. que les entitats
municipals hauran preparat.
A les 12 hores, LIPDUB sobre Santa Bàrbara i la seua gent. Tots aquells que
vulgueu participar feu cap al carrer
Major. I, finalment, a la tarda, les comitives i els convilatans, vestits segons
el costum tradicional, recorreran el poble, per anar a les cases de les pubilles
2011 i fer-ne la petició als pares. Un cop
tots concentrats al parc municipal se
farà una desfilada, fins a la plaça Cid
i Cid, per fer la proclamació oficial de
les pubilles de l’any 2011 a la manera
tradicional i la ballada de jotes i fi de
festa.
La regidora de Festes, Judit Lleixà, creu
que aquesta festa serà molt participativa i agradarà molt a la gent del poble perquè, sobretot, hi hauran molts
elements que recordaran vivències
passades i faran viure aquelles coses
més significatives de la nostra identitat
planera.

Festes, Fires i Turisme

Festivitat de Sant Antoni

E

ls veïns de Santa Bàrbara i els
amants dels animals no es van
voler perdre la festivitat de Sant
Antoni.
La festa començava amb la primera
missa on es van beneir les coquetes de
panoli que després, durant tot el matí,
els alumnes de 2n d’ESO de l’IES Les
Planes i les Pubilles s’encarregarien de
fer-les arribar a totes les cases del poble.
Un dels moments mes destacats de la
celebració va ser la cavalcada dels tres
tombs, organitzada per la Penya Amics
del Cavalls i la posterior benedicció del
animals davant l’església, ja que van
estar moltes les persones que van portar el seu animal de companyia i que
no van marxar fins que el capellà els hi
va donar la benedicció.
Ja a última hora de la tarda i per cloure la festa, els alumnes de 2n d’ESO
ens van fer una demostració dels balls
típics, el cap de ball, el puntxonet, la
polca i la jota, acompanyats per la dolçaina i amb la llum dels cremallers.
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Carnaval a Santa Bàrbara

L

a tarda del dissabte 5 de març,
els carrers de Santa Bàrbara es
convertien en l’escenari d’una
gran desfilada de carnaval. Els veïns
de la població van poder gaudir d’una
gran festa on hi van participar tretze comparses amb 10 carrosses i vehicles animats i una gran varietat de
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disfresses individuals. Durant la rua,
a la plaça, es va donar la benvinguda
al rei carnestoltes i començava,
d’aquesta manera, la batalla de confeti
que, seguidament, continuava amb el
recorregut fins al centre cultural on,
amb una animada festa, es feia l’entrega de premis als guanyadors.

Des de la Regidoria de Festes es valora molt positivament la participació de
totes les comparses, disfresses i públic
que van assistir a la festa del carnaval i
es considera que ha estat un dels anys
amb mes èxit i més participació.

Festes, Fires i Turisme
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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
1r TRIMESTRE 2011
• AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes d’estalvi 2 anticipacions
de la collita d’aquest any.		
• Fins al 30 d’abril es poden signar les DUNs 2011.
• Situació de Mercats
Gràfica Evolució.

de

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

l’Oli

d’Oliva.

Observatori

de

Preus.

La Cuina de La Plana

CANELONS DE LA IAIA
Persones: 16
Temps de preparació: 2 hores.

Daniel Jove i Juanita Codern

Preparació:
1.

Per fer el rostit es posen tots els ingredients a dalt enumerats
amb una cassola coberta d’aigua a foc mig. Es deixa reduir i, a
continuació, es passa pel triturador. Deixarem reposar el triturat
durant 24 hores. En passar aquest temps, passarem la carn
triturada per una paella amb la mantega, oli i una mica de llet.

2.

Per elaborar la pasta dels canelons posarem en un bol l’aigua,
l’ou i la farina, a continuació, ho mesclarem bé fins que ens
quedi una pasta homogènia i la salarem al gust.

3.

Amb una paella antiadherent s’hi afegeix la pasta i es van fent
una a una les truitetes que han de servir com embolcall del
caneló.

4.

A continuació, passarem a elaborar la beixamel, que s’ha de fer
amb molt carinyo i atenció. En una paella posarem la mantega,
a continuació, la llet i afegirem a poc a poc fins que es va lligant
la farina.

5.

mb les truitetes que hem elaborat i la carn anirem plegant
els canelons i posant-los a la safata. En acabar, hi afegirem la
beixamel i després el formatge ratllat.

6.

Cal precalentar el forn una estoneta i, a continuació, enfornarem
la safata amb els canelons a una temperatura de 180º deixant-se
gratinar durant 10 min.

7.

Finalment, un cop els canelons s’han tret del forn ben gratinats,
els emplatarem i es poden servir. Es solen menjar canelons a les
llars planeres per a les festes nadalenques.

Temps de cocció: 30 min
Aportació calòrica: alta
Dificultat: mitjana
Ingredients:
Per al rostit (cal fer-lo el dia abans):
- 2 pits de pollastre.
- 1 cervell de corder.
- 300 gr. de cap de llom.
- 300 gr. de carn de bou tendra.
- 2 cebes, 2 tomàquets i 3 alls.
Per la pasta de caneló:
- ½ litre d’aigua.
- 1 ou.
- Farina (fins lligar).
- Mantega.
- Sal.
Beixamel:
- 1 litre de llet.
- Farina.
- Ceba (opcional).
- Formatge ratllat.
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La Cuina de La Plana

COQUETES DE SAGÍ
Persones: 4
Temps de preparació: 1 h

Preparació:
1.

Inicialment, cal fondre el sagí una mica i, a posteriori, en
un bol, batre el sucre juntament amb el sagí fos.

2.

Afegir els rovells d’ou desfets i, a continuació, l’ametlla
amb les avellanes i mesclar tot bé.

3.

A posteriori, cal anar afegint la farina. Hem de posar la
quantitat que hi entri, però la pasta ha de quedar una
mica blana.

4.

Per últim, quan ja tenim la pasta feta, hi afegirem unes
gotes de esperit de llimona.

5.

Finalment, amb la pasta ja elaborada, fer la forma de
les coquetes (cor, estrella, etc.) i finalment coure al
forn a una temperatura de 180 graus durant 15 minuts
aproximadament (cal anar vigilant la cocció perquè no es
torri massa).

Temps de cocció: 15 min.
Aportació calòrica: alta
Elaboració: fàcil
Ingredients:
- ½ kg. de sagí.
- ½ kg .de sucre.
- 4 rovells d’ou.
- ½ kg. d’ametlla.
- 50 gr. d’avellanes torrades
- Esperit de llimona.
- Farina.

Conxita Granell
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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 2011
Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia
13 de gener de 2011. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar l’annex per al 2011 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 de 3.552,55 €.
Aprovar la certificació núm. 6 de
l’obra “ Rehabilitació Masada Martí”, per un import de 118.881,52 € a
favor de la mercantil Constructora
INCOEX BS, SL.
Aprovar la Resolució de la Directora
General d’Atenció a la Comunitat
Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 16 de desembre de 2010,
per la qual s’atorga a aquest Ajuntament la quantitat de 7.350,00 €
corresponent a ajuts a 10 alumnes
escolaritzats en la llar d’infants Les
Beceroles.
Acceptar la subvenció concedida
per la la Diputació de Tarragona
per import de 650,00 €, per activitats de promoció turística de l’any
2010.
Aprovar el pagament de 1.301,68 €
al Consell Comarcal del Montsià tal
i com s’estableix a l’annex del contracte signat per a la prestació del
servei de protecció de dades
Aprovar la facturació corresponent a la gestió del servei municipal d’aigua del 3r. trimestre del
2010, per un import de 47.640,82 €
a l’empresa SOREA.
Aprovar l’esborrany de conveni de
col·laboració a signar amb la plataforma digital Surtdecasa.cat i
aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials,
culturals, esportives i de lleure del
municipi.
Aprovar el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Fires i
Festes, per la celebració de la festi32

vitat de Sant Antoni Abat el proper
dia 16 de gener de 2011.
Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia
27 de gener de 2011. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de
les obres “Ampliació d’una àrea de
5 contenidors i trasllat d’una àrea
de 5 contenidors soterrats amb reposició de l’àrea afectada inicial”,
redactat per l’Enginyer Tècnic, amb
un pressupost d’execució per contracta de 60.170,01 €.
Aprovar la certificació núm. 6 de
l’obra “Centre de Dia Municipal”,
per un import de 69.591,74 € presentada per la mercantil ENCOFRATS I SERVEIS GÜECHE, SL.
Aprovar la certificació núm. 7 de
l’obra “ Rehabilitació Masada Martí”, per un import de 61.182,45 €
presentada per la mercantil Constructora INCOEX BS, SL.
Aprovar les bases del XX Concurs
Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara.
Designar com a tècnic per integrarse a la xarxa tècnica del projecte
“Treball a les 7 comarques al Montsià” a l’Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), d’aquest
municipi el Sr. Eduardo Roldan
Ventura.
Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia
10 de febrer de 2011. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar definitivament la substitució del sistema d’actuació urbanística per al desenvolupament
de la Unitat d’actuació núm. 6 de
les previstes a les Normes Subsidiàries del municipi, que serà el de
reparcel·lació en la modalitat de
cooperació, a instància de la Sra.
Josefa Balagué Panisello i el Sr. Juan
José Forcada Cid.
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 pro-

grames i activitats de promoció i
difusió de l’esport, la cultura i les
festes populars i tradicionals.
L’adhesió de l’ajuntament de Santa
Bàrbara al Projecte per a la reducció de l’impacte ambiental de l’activitat comercial i de restauració a
la comarca del Montsià, dintre el
programa Empleaverde dels Fons
Socials Europeus.
Aprovar la relació de liquidacions
de l’Impost sobre increment del
valor dels terrenys de naturalesa
urbana, presentada per un import
de 8.124,12 €.
Aprovar el pagament de 755,16 €
corresponents al període de gener
a maig de 2011 per a la contractació de la mestra de plàstica de l’escola Jaume Balmes.
Aprovar el Programa d’actes i Premis Carnaval 2011.
Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia
24 de febrer de 2011. En la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Acollir-nos a la convocatòria de les
bases reguladores de la concessió
de subvencions durant l’any 2011,
que gestionen les àrees i unitats de
Servei de Cultura, Gabinet de Premsa i Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona.
Aprovar la certificació núm. 8 de
l’obra “ Rehabilitació Masada Martí”, per un import de 40.027,02 €
presentada per la mercantil Constructora INCOEX BS, SL.
Aprovar la contractació del servei
de cabines sanitàries per a les properes Festes Majors 2011, amb la
mercantil Prontoservis, SL, per un
import de 780,00 € IVA no inclós.
Aprovar la contractació de l’actuació musical Flip-Flap Rock Acrobàtic del dia 3 de juliol de 2011 dins el
actes de presentació de les pubilles
de les Festes Majors 2011, amb la
mercantil Quecarai, SL, per un import de 1.600,00 € IVA no inclós.
Aprovar la contractació de l’actuació del Dia de la Dona a celebrar el
dia 11 de juliol de 2011 dins el actes de les Festes Majors 2011, amb
la Sra. Rosario Peris López, per un
import de 1.200,00 € més la quota
corresponent d’IVA.
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Aprovar la contractació de l’actuació musical a desenvolupar a la
Plaça Cid i Cid, durant la celebració
de la Cursa Enigmàtica el dia 11 de
juliol de 2011 dins el actes de les
Festes Majors 2011, amb la Sra. Rosario Peris López, per un import de
4.200,00 € més la quota corresponent d’IVA
Acceptar la subvenció concedida
a l’ajuntament de Santa Bàrbara
pel Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí per un import de
21.597,84 € per a la contractació de
3 titulats universitaris.

Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia
10 de març de 2011. en la que,
entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar l’addenda al Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i el Consorci del
Museu Comarcal del Montsià per al
projecte “Centre d’Interpretació de
la Plana (Santa Bàrbara)”.
Aprovar la relació de liquidacions
de l’Impost sobre increment del
valor dels terrenys de naturalesa
urbana, presentada per un import
de 907,25 €.

RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 3 de febrer de 2011. En el desenvolupament de la qual es van adoptar els següents
acords:
Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2011, el qual, resumit per capítols, és el següent:
INGRESSOS

DESCRIPCIÓ

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i preus públics
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Operacions Corrents
Transferències de capital
Operacions de Capital

939.480,00
10.000,00
845.460,40
1.042.529,95
4.450,00
2.841.920,35
63.736,50
63.736,50
2.905.656,85

DESCRIPCIÓ
Despeses de personal
Despeses corrents
Despeses financeres
Transferències corrents
Operacions Corrents
Inversions
Transferències de capital
Operacions de Capital
Amortització de préstecs

EXERCICI 2011
972.239,48
1.393.825,00
4.250,00
148.686,91
2.519.001,39
303.718,46
22.662,00
326.380,46
60.275,00

Capítol 7
TOTAL
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

Operacions Financers
TOTAL

EXERCICI 2011

Aprovar la certificació núm. 7 de
l’obra “Centre de Dia Municipal”,
per un import de 49.845,80 € presentada per la mercantil ENCOFRATS I SERVEIS GÜECHE, SL.
Aprovar el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les XX
Jornades Culturals que es desenvoluparan des del 2 d’abril fins al 15
de maig de 2011.

Aprovar les plantilles de personal que es detallen en
l’esmentat pressupost.
Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat de tots els membres presents de
la Corporació.
Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 24 de febrer de 2011. En el desenvolupament de la qual es van adoptar els següents
acords:
Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya la cessió a aquest ajuntament
del tram de l’actual T-331, que resta fora del traçat de
la nova T-331 com una via urbana.

Acceptar la incorporació a la Mancomunitat de la Tauladel Sénia de la que forma part l’ajuntament de Santa
Bàrbara dels municipis d’Herbés i de San Rafael del Rio,
ambdos de la provincia de Castelló.
Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de
la gestió del Pavelló poliesportiu municipal, determinant
que la forma de selecció de contractista serà el procediment obert amb diversos criteris de valoració, i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant procediment obert per l’adjudicació de la contractació de la
concessió.
Aprovar la liquidació de tributs de la Diputació d’aquest
Ajuntament, referida a 31 de desembre de 2010.
Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 111.678,10€. El detall individualitzat
del qual figura a l’annex.

60.275,00
2.905.656,85
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Moviment Demogràfic
NIL ARRUFAT FORCADELL
Jorge Arrufat Jardí
Maria Àngels Forcadell Buitrago

08/01/2011

MIREIA DIEZ GIL
Albert Diez Guitart
Piedad Eugenia Gil Verge

DANIEL GUZMAN MORENO
Manuel Guzman Duran
Patricia Moreno Moliner

20/01/2011

AYMAN YAHYA
Khalid Yahya
Latifa Ahchir

MADALIN CUSTURA
Marian Custura
Rodica Custura

26/01/2011

OLGA MURIA VALLS
Santiago Muria Arasa
Lluïsa Valls Arrufat

30/01/2011

DENIS SUSKA
Vratislav Suska
Sylva Stanickova

03/02/2011

CHADA RABEH
Hassan Rabeh
Fatima Zahara El Hafti

03/02/2011

NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2011

04/02/2011

21/03/2011

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2011
FERMIN CID TENA
EVA MARIA ALONSO LOPEZ

15/01/2011

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2011
SEBASTIAN BRAU MIRALLES
ANTONIO MARTÍ GRANADELLA
MARIA MERCEDES CASTELLS ESPUNY
NÚRIA CURTO BUENO
ALBERTO TALARN ROÉ
JOSE PLA MAÑÉ
JAVIER MARTI PLA
CINTA MARTÍ ARAGONÉS
JOSE LUÍS LÓPEZ COLADO

20/01/2011
19/02/2011
04/03/2011
05/03/2011
08/03/2011
09/03/2011
13/03/2011
16/03/2011
22/03/2011

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

Preus
m
econòolt
mics

977 704 422

L’entrevista

Entrevista a la planera absent…

Mari Carmen Garriga Millan
El meu nom és Mari Carmen Garriga Millan i vaig néixer a Santa Bàrbara l’any 1949, i actualment tinc
61 anys. Soc filla de Pepe Garriga i
Carmen Millan, i tinc una germana, Isabel, que actualment viu a
Nürnberg (Alemania). Em vaig casar amb un altre planer, Miquel Cid
Espuny i des d’aquell moment hem
viscut a Barcelona, per motius laborals del meu marit, i és on varen
néixer els nostres dos fills Miquel i
Jordi. Tots dos són casats, i ja tenim
dos néts, Eloi i Maria.
Vaig desenvolupar els meus estudis primaris a les Escoles Nacionals
de Santa Bàrbara i, posteriorment,
vaig estudiar Secretariat al Col·legi
de les Teresianes a Tortosa. També
vaig estudiar idiomes a l’Escola Internacional d’Idiomes a Zurich (Suïssa), on vaig tenir les meves primeres experiències professionals com
a administrativa. Seguidament,
vaig tornar al poble on vaig col·
laborar en els cursos de formació
professional organitzats per mossèn Sales, donant classes de taquigrafia i mecanografia, així com
diverses classes de francès. L’any
1972 va arribar l’any del casament,
amb 22 anys com era la moda del
moment, i la meva marxa a Barcelona, on a més de fer de mestressa de casa, he treballat durant 10
anys com a secretària de direcció i
responsable de facturació i vendes
d’una empresa immobiliària.
He estat planera absent en dos períodes diferents, primer quan vaig
36

marxar a Suïssa, on estaven temporalment els meus pares, hi vaig
passar dos anys, estudiant idiomes
i treballant. Aquesta sortida va ser
la més difícil, jo era molt jove, però
també hi havia la il·lusió de conèixer un nou país. Vaig tornar, a viure
al poble, al cap de poc temps.
Em vaig absentar per segona vegada en el moment del meu casament, ara fa 39 anys, degut a motius de feina del meu marit. Aquesta marxa no em va costar gens, era
començar una vida nova i a més
sabia que la relació amb el poble
i la seva gent continuaria, com de
fet així ha estat.
Com heu pogut comprovar, pel que
he escrit, el poble sempre ha es-

tat present en el meus records, i el
meu contacte ha estat permanent,
tant pels vincles familiars com per
les relacions amb la colla d’amics
de tota la vida, encara que si que hi
alguns punts que m’agradaria destacar, com quan de petita, al sortir
de l’escola, tenia una gran afició a
anar a comprar per la meva mare
o per les veïnes, i recordo sobretot
les compres de 5 o 6 pans de quilo,
que no entenc com els podia portar. També recordo molt les trobades amb amigues i amics a l’antic
Salon Parroquial, per jugar al billar
i ballar sardanes, així com les llargues passejades pel carrer Major,
amunt i avall, que només s’acabaven a l’hora de tornar a casa, les

L’entrevista
dues sales de cine amb la meravella que a l’estiu ens permetia veure
les pel·lícules a l’aire lliure.
Un altre record inesborrable és la
Setmana Santa, amb els torns de
vetlla a l’Altíssim, que quasi tots
havíem de fer a l’Església, i que sovint no podia acabar ja que l’olor
de la cera cremada em marejava i
em va provocar més d’un desmai;
el soroll dels carraus, les processons i els dies de Pasqua amb els
amics al Barranc.
El canvi més significatiu des de que
jo vivia al poble crec que són els
costums de la gent que ha evolucionat molt, ja no es fa tanta vida al
carrer i ens hem tancat més en nosaltres, i se’m fa molt estrany veure
el carrer Major completament buit
els diumenges a la tarda. Els avanços tecnològics han tingut molt a
veure en aquest comportament.
A part d’això és indubtable que el
poble ha crescut i ha evolucionat
en tots els sentits, sobretot en la
millora d’infraestructures que, any
rere any, anem coneixent, i que les
autoritats municipals ens recorden
per les Festes Majors en la celebració del Planer Absent. No crec necessari detallar aquestes millores,
ja que són prou conegudes per tots.
Un altre canvi que he notat darrerament ha estat la conseqüència
del “boom” urbanístic, amb la gran
quantitat de pisos i cases construïdes els darrers anys i que han
variat una mica la fisonomia de la
gent del poble, amb un augment
de la gent que utilitza el poble pels
caps de setmana i també com a
dormitori. Actualment, això ha tingut una frenada en sec, que penso
que es positiva, ja que sempre convé créixer, però d’una manera que
tothom ho puguem assumir.
Durant aquests anys hi ha hagut
sempre moments de contacte amb
el poble, al principi quasi tots els
caps de setmana, després amb el
creixement i acompanyament dels
fills en les seves activitats es varen
espaiar una mica més les visites i,

actualment, en quan ens hem quedat sols a casa, amb el meu marit,
hem tornat a les visites setmanals
(de divendres a diumenge) fins al
punt que en molts moments ja no
sé on estic.
Des d’aquí vull enviar una forta
abraçada a tota la gent del poble
i fer-vos saber que, si puc ajudar-

vos en alguna cosa, estic a la vostra
disposició. Estic a Barcelona, però
us serà molt més fàcil trobar-me
els caps de setmana per Santa Bàrbara i aviat, en quan arribi la jubilació del meu marit, espero passar
temporades més llargues entre vosaltres.
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CLUB TWIRLING
SANTA BÀRBARA
Per fi ha començat la competició del 2011
-ja en teníem ganes tots. Normalment,
les competicions comencen sempre
al febrer, però aquest any, entre els
problemes interns de la Federació i
sobretot el canvi de grups, que tal i com
comentava a l’anterior revista, estem
dividits inicialment amb Catalunya
Nord (que engloba Barcelona i Girona),
Catalunya Centre (Lleida i Tarragona)
i, on estem nosaltres, Catalunya Sud
(que engloba els equips de les Terres
de l’Ebre, Montsià i Baix Ebre, excepte
l’Ametlla de Mar que ha quedat
dintre del Catalunya Centre, aquest
any han començat més tard. Una
vegada es vagin fent les competicions
classificatòries,
els
campionats
s’aniran unificant i competint els/les
atletes amb els altres grups, per arribar
a les finals.
Els dies 19 i 20 de març es va iniciar
el primer campionat, la semifinal
territorial individual, parelles, grups
i conjunts Catalunya Sud, i es va
celebrar a Camarles en un pavelló que
no havíem anat mai encara, totalment
nou (es va inaugurar fa un any) i el club
organitzador
va
ser el de Deltebre,
però tal i com va
dir l’alcalde de
Camarles, aquesta
població
ja
ha
posat en marxa un
club de Twirling
i
properament
el podrem veure
també
actuant.
Destacar la molt
bona presència de
públic,
sobretot
el diumenge, i de
molta gent del

Club Bitlles Santa
Bàrbara
Els mesos van passant i el Campionat
de Lliga de les Terres de l’Ebre segueix el
seu transcurs. Pel que respecta al Club
de Bitlles Santa Bàrbara, la classificació
actual ens va malament com a equip,
però bastant bé en quant a la classificació
individual, ja que el nostre crack José
Maria Martí ocupa el segon lloc de la
classificació.
Després d’estar diversos anys predicant
al desert perquè vinguessin més
persones a jugar amb nosaltres,
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nostre poble, ja que l’entrenadora ha
preparat moltes atletes per competir
aquest any i, per tant, tot i ser un poble
petit respecte a altres que competien,
el nostre club va aportar moltes atletes
en diferents modalitats.
La relació de clubs que van participar
és: Alcanar, Amposta, Els Alfacs de
Sant Carles de la Ràpita, l’Alcalaten
de Lucena del Cid (Castelló), Tortosa,
Ulldecona, Deltebre i Santa Bàrbara,
com es pot veure, tots amb mes
població que el nostre. El dissabte,
a l’acte d’inauguració i un cop fetes
totes les presentacions, es va guardar
un minut de silenci pel terratrèmol
i tsunami del Japó, a l’igual que es va
fer en totes les activitats esportives, a
més el Japó presenta molt bons/bones
atletes en aquesta modalitat esportiva
. Des d’aquestes línies, el nostre Club
també expressa el condol per les morts
i afecte amb els desplaçats que ho han
perdut tot i s’han quedat sense casa.
I, ara anem a parlar pròpiament de la
competició, ja que les nostres atletes
van aconseguir unes molt bones
actuacions. Els resultats han estat
els següents: Categoria Juvenil, de 17
participants, en sisè lloc va quedar
Núria Brau, passa a la següent ronda,

juntament amb Judith Colom. Categoria
Júnior Gemma Alegre va quedar en 5è
lloc i també passa. Parelles Categoria
Infantil, en 6è lloc Judith Jové i Ingrid
Segarra i també passen a la següent
ronda. Parelles Categoria Cadet Zaira
Cruz i Judith Zaragoza van quedar en
segona posició. En Parelles Categoria
Sènior Nerea Homedes i Míriam Pastor
van quedar en segon lloc. En Equips
Infantil, Santa Bàrbara va quedar en
3è lloc. En Equips Categoria Sènior van
quedar en 4t lloc. En Equips Categoria
Júnior van quedar també en 4t lloc. A
la categoria Grups Categoria Júnior,
obtenen la primera posició i tots els
equips passen a la següent competició.
Bé, res més a comentar, i fins la
propera competició que se celebrarà
a Ulldecona els dies 16 i 17 d’abril.
Felicitats a totes les atletes del Grup
Twirling Santa Bàrbara i també a la
seva entrenadora pels bons resultats
aconseguits.

finalment hem aconseguit tres jugadors
més i, actualment, som nou jugadors
amb fitxa de la Federació Catalana de
Bitlles, el temps dirà si algú aconsegueix
emular a Martí.

per la qual cosa, en poc temps tindrem
a la comarca dos esdeveniments de gran
importància.

El dia 10 d’abril se celebrarà, a la Galera,
la final del Campionat de Catalunya
Escolar de Bitlles. Felicitats al Club
de Bitlles la Galera per la celebració
d’aquest esdeveniment.
També vull felicitar al Club de Bitlles
Godall per haver aconseguit que la
Federació els atorgués l’organització
del Campionat de Catalunya Individual
que se celebrarà el mes de setembre,

Salutacions,
Rogelio Roé

Entitats Planeres
19a TROBADA DE DONES DEL MONTSIÀ
Associació “Dones Planeres”
Des de l’associació no podem deixar
passar l’ocasió de donar a conèixer el
gran esdeveniment que a nivell comarcal va tenir el nostre poble, el passat 7
d’octubre.
SANTA BÀRBARA va ser seu de la 19a
TROBADA DE DONES DEL MONTSÍA
i la nostra associació l’organitzadora
dels actes d’aquest dia.
Una festa que la Junta portava preparant des de feia quasi un any, perquè el
que teníem clar era que volíem deixar
el pavelló de Santa Bàrbara i el de les
Dones Planeres molt alt i, modèstia a
banda, creiem que ho vam aconseguir.
Van assistir dones de 14 associacions
de la comarca, en total en vam ser 211.
El dia va començar amb la rebuda de
les associacions de dones de la comarca i de les autoritats, davant del Centre Cultural, ja que allí es feia entrega
d’una xapa pin amb el logo d’aquesta
trobada dissenyat per Bàrbara Ferré.
Les dones anaven entrant dins al centre, on amenitzant l’espera s’estava
passant un powerpoint d’imatges de
Santa Bàrbara preparat expressament
per aquest dia. Seguidament, la presidenta de l’Associació, la coordinadora
del SIAD, l’alcalde i la presidenta de

l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal van donar la benvinguda
i van adreçar unes paraules a la concurrència.
Acte seguit, es traslladaren a l’Església
on van assistir a una Missa, i totes les
associacions van participar en les tradicionals ofrenes. Tot el que es va recollir va ser donat al Col·legi de l’Àngel
d’Amposta.
En sortir s’anà al Saló de Plens de
l’Ajuntament on s’inaugurà una exposició de roba antiga.
En acabar, les dones anaven pujant
cap al Pavelló Municipal, allí es va fer
un dinar de germanor, on es van poder
degustar cocs casolans i pastissets fets
per Dolors Doménech, Maximina Ontañón i Mercedes Rodríguez, amb ball
i exhibició de Balls de Saló, a càrrec
d’una parella de l’Escola Quick Dance.
La nostra associació, com a amfitriona
de l’acte, va fer obsequi a totes les associacions d’una peça commemorativa
creada per Regina Pla i, a totes les assistents, un obsequi consistent en una
ampolleta d’oli.
La Junta vol donar les gràcies, en primer lloc, a l’Ajuntament, per totes les
facilitats donades per poder celebrar

com cal aquesta
diada, també a
tots els patrocinadors: Consell
Comarcal
del
Montsià,
Diputació de Tarragona, Institut Català de
les Dones, Secretaria d’Acció Ciutadana, també a la Cooperativa Agrícola
del Camp, als col·laboradors com Tere
Giné, Rita Moya, Agustí Ferré i a tots
aquells als quals vam demanar assessorament. I finalment també a totes les
sòcies per la participació i recolzament.
Hem assolit un gran repte, i hem passat la patata calenta. En fi l’any vinent
a la Sénia!

Activitats 2011

Al Juny, volem fer un viatge d’un dia a
Teruel per visitar la ciutat i els seus
monuments més representatius.
El segon diumenge de Festes Majors
volem organitzar la II Trobada
d’aragonesos amb un dinar de germanor
i festival de Jota, de la mateixa manera
que ja vam fer l’any 2009. Per ajudarnos a finançar aquesta celebració
hem demanat el suport als clients de
Catalunya Caixa mitjançant el programa
Tu ajudes.
Celebrarem com de costum el dia del
Pilar amb una rondalla pels carrers
del poble (si no plou...), un dinar de

germanor al Centre Cultural i l’actuació
d’un grup de Jota.
Com tots els anys, intentarem estar
presents a la Fira de l’Oli de Santa
Bàrbara.

L’Associació Aragonesa Planera anem
creixent any rere any i ja hem arribat als
131 socis. Enguany volem portar a terme
las següents activitats:
En primer lloc, i emmarcat dins de las
Jornades Culturals de Santa Bàrbara,
hem convocat un premi literari per als
alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES
Les Planes. La temàtica dels escrits ha
d’estar relacionada amb l’Aragó i els
aragonesos. Hi ha premis de 100, 50 i 25
euros per als guanyadors.
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III descens de bicis de
muntanya
Unió Ciclista Santa Bàrbara
Un altre èxit del nostre club ha estat el
tercer descens de bicis de muntanya per
la Serra de Godall, celebrat els dies 5 i
6 de febrer. En total 248 corredors han
disputat les tres mànegues de la prova,
registrant el millor temps i proclamantse guanyador absolut Manel Arasa de
l’equip 5 Seconds de Santa Bàrbara,
amb un temps de 2 minuts i 17 segons,
seguit d’Hector Gasch de Castelló, a 14
segons i de Jorge Garcia de la població
de Ribera de Cabanes, a 36 segons de
diferència.

APA DE L’ESCOLA JAUME
BALMES
Aquest trimestre, amb motiu de la
setmana blanca, l’APA va organitzar
tallers per a tots els xiquets i xiquetes
que ja gaudeixen tots els dies d’aquests
tallers, allargant l’horari a tot el dia, ja
que tots els dies poden venir de 8.30 a
9.30 hores, de 12.30 a 13 hores i de 17 a
19 hores. Durant aquesta setmana es van
fer jocs, cinema, manualitats, excursions,
música, etc. Vam acabar la setmana amb
la desfilada de carnestoltes per carrers
del poble acompanyant als xiquets/es de

40

Van venir corredors de 300 quilòmetres a
la rodona i tant dissabte als entrenaments
com diumenge a la competició es va
respirar un gran ambient.
Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara
volem agrair el suport dels Ajuntaments
de Santa Bàrbara i Godall, de tots els
nostres patrocinadors i de tota la gent
que desinteressadament ens ha ajudat
a aconseguir que el tercer DH Godall
s’hagi fet realitat. Finalment, també un
gran agraïment a tots els participants
per la seva assistència. Esperem repetir
l’any que ve i, per suposat, millorar el
resultat d’enguany.

la Llar d’Infants i també als del Centre
Obert.
Acabada la desfilada, es va passar una
pel·lícula als pares de tot el que els seus
fills havien fet als tallers. També se’ls hi
van preparar jocs per jugar amb els seus
fills.
Els pares van col·laborar preparant el
berenar per a tots, duien cada un alguna
cosa i, com no, tornant ha fer xocolata
calenta que tant els hi agrada als grans
com als petits, una tarda molt especial
en la qual tots ens ho vam passar molt
bé.
Les monitores els hi agraïm la seva
col·laboració.

L’APA, Com tots els anys, ha col·laborat
en la festa de carnestoltes. Aquest any,
els alumnes no van poder sortir a ballar
al pati, ja que va ploure i feia mal temps
i es va haver de fer el divendres, però
igualment se’ls hi va fer la xocolatada
per a tots els xiquets i xiquetes de
l’escola.
Dintre de les Jornades Culturals us hem
preparat tallers de pintura, treballs
manuals, modelatge de fang i més. Us
esperem el dissabte dia 16 d’abril, a
partir de les 16 hores, al pati de l’escola
Jaume Balmes.
No hi falteu!

Entitats Planeres
UNIÓ MUSICAL JAUME
BALMES
En aquest nou número del magazin, la
Unió Musical Jaume Balmes us detallem
les diferents activitats que hi ha previstes
per aquest segon trimestre de l’any.
Començant el mes d’abril hi ha prevista
una excursió amb bicicleta, per anar a
visitar les oliveres mil·lenàries, és una
sortida que està oberta per a tothom
qui hi vulgui participar. També com
ja va sent costum, la Banda de Música
participarà, el 16 d’abril, en la processó
del diumenge de Rams i a la processó de
Sant Gregori el dia 9 de maig.
Dintre la programació de les XX Jornades
Culturals, la Unió Musical també
realitzarà la setmana cultural a l’Escola
Municipal de Música Germans Arasa Los
Flarets, amb diverses activitats i tallers,
a continuació us les detallem:
• Dimecres 4 de maig: Audició de l’aula
de saxo, trombó, tuba i bombardí.
• Dijous 5 de maig: Projecció de la
pel·lícula Fantasia de Disney, i a

continuació audició de l’aula de
trompeta i trompa.
• Divendres 6 de maig: Audició de l’aula
de clarinet i percussió.
• Dissabte 7 de maig: Audició de l’aula
d’oboè, flauta i piano.
També dintre les activitats programades
per al mes de maig, la Banda de Música
realitzarà el concert de Jornades
Culturals el proper 14 de maig a les 22
hores i a la Plaça Cid i Cid.
Per al mes de juny també hi ha previstes
diferents sortides i actuacions, com ara,

l’audició i el concert de fi de curs, la
processó de Corpus i el concert al Centre
Onada de Sant Carles de la Ràpita.
Aquest és un concert programat dintre el
cicle de concerts solidaris que la banda
va presentar al programa Tu Ajudes.
Des d’aquest escrit, la Unió Musical
Jaume Balmes dóna les gràcies a totes
aquelles persones que els ha donat
suport i els han votat amb el programa
Tu Ajudes de Catalunya Caixa i, a la
vegada, els ànima a participar de les
activitats.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta que és la imatge 1 i qui són els de l’última fila de la imatge 2.

Sopa

Sudoku
Completa la graella, utilitzant els números
de l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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Busca, a la sopa de lletres, 10 activitats de
les Jornades Culturals 2011
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Embarbussaments
• Les cabres pels seus pecats, porten els ge- • Vés a dormir d’hora i lleva’t de matí si rinolls pelats.
quesa i salut vols tenir.
• El que no passa amb un any, passa amb un • Amb bona mar tothom és mariner.
instant.

Solucions
Sopa de lletres
Nadal, boda,
escalada, anunci,
cap d’any,
esquimal, por,
grup de rock,
platja i dinar.

Sudoku
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Qui i què?
Imatge 1: Carrer Major, 5
Imatge 2: Mercedes Queral, Pili
Torres, Montserrat Cid, Mari
Carmen Bielsa, Pepito Moliné,
Antonio Llusià, Alberto Pallerols,
Maria Blanca Barberà i Maria
Cinta Llusià

Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 13

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa
La biblioteca José Escudé de Santa
Bàrbara ja ha posat en funcionament el
Pla de Foment a la Lectura 2011 amb
l’objectiu de millorar l’hàbit lector
entre la població i donar suport a les
iniciatives culturals i educatives que
les administracions, entitats i persones
tinguin per tal de millorar aquest factor
tan important.
Entre les activitats que s’han portat a
terme, aquest primer trimestre de l’any,
del Pla de Foment de la Lectura estan:
Escolta i crea: Un dissabte al mes (de
febrer a juny) i amb la col·laboració
conjunta de la biblioteca i el Grup
Joventut es realitzarà aquesta activitat
que permetrà introduir als participants
en el món del contes, a mesura
que gaudeixen fent una activitat
complementària. Cada participant
tindrà una fitxa que s’anomena
“escolta i crea” amb 5 caselles, cada
dia que vinguin a fer l’activitat, la
qual consisteix amb un conta contes i
un taller relacionat amb aquest, se’ls
donarà un gomet de color que hauran
de pegar a la casella corresponent fins
acabar completant totes les caselles.
Per tal de poder obtenir un diploma,
cada participant haurà de completar
com a mínim tres de les caselles. Els
tallers seran: fer una disfressa, taller de
joc música i relaxació, taller de cuina i
teatre infantil.
Contes viatgers: Des de la biblioteca, el
primer dimarts de cada mes, es porta
un lot de material documental temàtic
al Centre Obert l’Oliveta, el qual es
deixa durant tot el mes al centre. La
temàtica depèn de l’activitat que es
porta a terme al centre. El personal de
la biblioteca presenta el material als

44

usuaris del centre, comunicant-los-hi
que en poden fer ús durant tot el mes
al centre i després a la biblioteca del
municipi.

Finalment, s’enduen el nou llibre per a
la propera sessió. El club de lectura està
obert a tothom i la participació és lliure
i gratuïta.

Descobreix d’on vinc: El primer dilluns
de cada mes, es porta un lot de material
documental temàtic al centre de dia, el
qual es deixa durant tot el mes al centre.
La temàtica del lot és diferent cada mes
i s’intenta tractar tots els temes que
interessen als usuaris del centre de dia.
El personal de la biblioteca, amb l’ajuda
del personal del centre de dia, enceta
una conversa amb els usuaris del centre
de dia, mentre presenten el material
documental que durant aquell mes es
tracta. També, durant la conversa, els
usuaris recorden i expliquen vivències
passades relacionades amb la temàtica,
les quals es recullen i es guarden a la
biblioteca.

Exposicions: Del 2 al 17 de març,
la biblioteca va acollir l’exposició
Territoris fantàstics, una exposició
monogràfica, emmarcada dins de la
10è setmana del llibre infantil i juvenil
a les Terres de l’Ebre.

Pàgina jove: Cada dijous, el personal de
la biblioteca es desplaça a la Plana Ràdio
per presentar el material seleccionat,
generalment, un llibre, una revista i
un DVD. Mitjançant una conversa es
va parlant del material seleccionat per
a aquell dijous. També s’aprofita per
comentar les activitats que la biblioteca
realitzarà properament i altres temes
d’interès relacionats amb la biblioteca
José Escudé de Santa Bàrbara i el Grup
Joventut.
Club de lectura: El Club de lectura
serveix per unir-se persones que
estimen la lectura i els llibres i que
volen posar en comú, dialogar i
conversar qüestions relacionades amb
els llibres que llegeixen. Un cop al mes
es reuneixen els membres del club de
lectura i exposen les idees, reflexions
i opinions sobre els llibre llegit.

Visites: En motiu de l’exposició
Territoris fantàstics, els alumnes de 6è
de primària de l’Escola Jaume Balmes,
el dijous 10 de març, van realitzar
un taller de literatura al voltant de
l’exposició que. Per una altra banda, els
alumnes de 1r d’ESO de l’IES les Planes
van assistir a una sessió de contes, el
dimarts 15 de març, dirigit per l’actriu i
narradora Jordina Biosca.
Darrerament,
la
biblioteca
ha
reorganització algunes de les seues
seccions. Entre elles la secció infantil,
on una de les accions que s’han portat
a terme ha estat la separació dels
llibres dirigits a xiquets i xiquetes de 0 a
6 anys i posterior classificació de llibres
en lletra lligada i llibres en lletra de pal.
També, la secció de novel·les ha sofert
alguns canvis, sobretot perquè s’han
classificat totes les novel·les depenent
de la seua temàtica. Així, cada novel·la
porta un gomet identificatiu depenent
del seu gènere: fantàstica, intriga,
romàntica, drama, històrica, terror,
aventures i eròtica.

Centre Obert l’Oliveta

Salut infantil
Aquesta vegada us explicarem un dels
tallers que realitzem al Centre Obert.
S’anomena THAO, a molts potser ja us
sona, ja que és el nom del programa de
salut infantil que es porta a terme a
Santa Bàrbara.
Aquest taller el realitzem cada
divendres
durant
aquest
segon
trimestre i finalitzarà al tercer
trimestre.

peix i marisc. Va ser una tarda diferent
i molt divertida per a tots i totes.
També ens fan sabedors de l’important
que és practicar exercici físic, per
aquest motiu algunes activitats que
realitzem són els jocs, on estimulen la
nostra imaginació i ens mantenen en
forma.

Ens expliquen també, que prevenir
l’obesitat representa, sobretot, prendre
consciència amb la problemàtica,
sense estigmatitzar mai a les persones
afectades.
És un taller on ens ensenyen tant
conceptes teòrics, com jocs, receptes,
etc. però sempre d’una forma molt
dinàmica.

Ens expliquen conceptes relacionats
amb la salut infantil, ens ajuden a
aconseguir una sèrie de coneixements,
hàbits i actituds respecte la bona
alimentació i la pràctica d’activitat
física.
Durant algunes tardes, treballem els
aliments mitjançant la piràmide de
l’alimentació saludable (realitzada
per nosaltres mateixos amb cartró) on
diferenciem i identifiquem aquests als
diferents grups de la piràmide.
Aquí, ens donen a conèixer la gran
varietat de peixos, mariscs, fruites,
verdures, etc. que existeixen i la
importància que tenen aquests en la
nostra dieta. Per exemple, hem après
quins són els aliments que s’inclouen
dintre del grup alimentari dels làctics,
com són el formatge, la llet, els iogurts
i quins són els falsos amics com el pa
de llet, nata fresca, xocolata amb llet,
mantega, etc.
Alguna tarda, també elaborem alguna
recepta. Ens encanta manipular i
preparar els aliments. Moltes vegades
ens apropem a aquells aliments
que no ens agraden d’una manera
diferent i atractiva. Una de les receptes
realitzades va ser el cóc ràpid amb
fruita. Quan finalment estava cuit, vam
poder emportar-nos-en un tros a casa,
així la nostra família el va poder provar.
Tots deien que estava boníssim!!!
Una activitat que ens ha agradat
molt dintre del taller THAO ha estat
l’excursió que vam realitzar durant
la Setmana Blanca a la llotja de Sant
Carles de la Ràpita. Allí, vam poder
observar com arribaven els vaixells i,
posteriorment, com es subhastava el

45

Gimnàs Municipal

Esport, salut i qualitat de vida
Cada vegada s’és més conscient de la
importància de l’activitat física i l’esport per a la salut i la qualitat de vida
de la població. Lluny de la concepció de
l’esport exclusivament com un escenari de competició, en el qual la majoria
hi assisteix com a espectador i només
uns quants hi participen activament,
nombrosos estudis indiquen que la difusió d’hàbits esportius entre una majoria de la població és un mitjà excel·
lent per prevenir i tractar malalties.
L’esport és, a més, una alternativa a estils de vida perjudicials per a la salut i
una via per ampliar la xarxa de relacions socials. Aquests beneﬁcis objectius
de l’activitat física i l’esport que assenyalen els especialistes no solament
són reconeguts per la major part de la
població, sinó que el seu foment s’ha
convertit en part de les actuals polítiques públiques de salut. Malgrat això,
la societat presenta nombrosos obstacles per a la incorporació efectiva de
l’esport en l’activitat quotidiana de les
persones. En el cas dels joves, per exemple, l’esport ha de competir amb un altre tipus d’oci més sedentari, com l’oci
nocturn o l’oci digital, en un context
en què les hores dedicades a la formació i la feina redueixen el temps lliure.
Aquesta falta de temps lliure també és
una característica pròpia de la mitjana
edat, un moment de la vida en què la
persona ha d’assumir nombroses responsabilitats laborals i familiars, que
poden deixar poc espai per a la pràctica
esportiva. A això cal sumar-hi la cada
vegada menor exigència física del treball, la qual cosa augmenta el nivell de
sedentarisme. Tot i que després de la
jubilació el temps lliure s’incrementa signiﬁcativament, les generacions
que avui són grans no han estat educades en l’esport com a hàbit ni, majoritàriament, han tingut l’oportunitat
de practicar-ne en etapes anteriors de
la vida. A més, no s’ha d’oblidar que
l’esport és part inseparable d’un camp
més ampli d’activitats socials, que són
les activitats d’oci i temps lliure. Per
tant, la seva comprensió s’ha de dur a
terme en aquest marc.
El temps lliure és una dimensió temporal conformada per connotacions i característiques variables. Evidentment,
hi ha aspectes distintius d’aquesta di46

mensió que són atemporals, com el fet
que consisteix en la realització d’activitats no vinculades a la nostra principal ocupació laboral, les pràctiques
d’oci, activitats de diversa naturalesa
com la lectura o la música, la participació en associacions no lucratives, els
viatges turístics o la pràctica de l’esport. És per això que, sovint, aquests
dos termes són utilitzats de manera
confusa, ja que bona part de les activitats d’oci es duen a terme durant el
nostre temps lliure. Però, això de banda, hi ha trets del temps lliure que
semblen haver canviat en el transcurs
de la història recent: la mateixa manera d’entendre’l, la forma d’ocupar-lo i
el tipus d’activitats d’oci que es desenvolupen en aquest espai temporal.
Un dels aspectes que influeixen en el
canvi de concepció i l’ocupació del nostre temps lliure és la creixent densitat
normativa i intensa burocratització experimentada en les últimes dècades. En
efecte, la modernització de les institucions públiques, després de l’inici de la
democràcia, va implicar que la majoria
de nosaltres visquéssim un progressiu
increment del temps no productiu dedicat a tasques de formalització administrativa al si de les famílies (gestions
bancàries, sol·licituds d’ajudes, rendes,
inscripcions en registres i escolarització, tràmits demogràfics, etc.), que condicionen el temps de dedicació a les
esmentades aficions personals.
El canvi en el model d’economia també ha estat decisiu en l’ocupació
del temps lliure. L’especialització cada
cop més alta exigida en els mercats
professionals ha impulsat un procés
d’accés i promoció laboral mitjançant
l’adquisició de mèrits. Això es tradueix

en una superior dedicació, en el temps
no laboral, a la realització de tasques
de formació i adquisició de coneixement. Aquesta tendència s’il·lustra
clarament en l’organització del temps
entre les noves generacions, els quals,
entre classes d’idiomes, informàtica,
música, perfeccionament, tècniques
d’estudi, etc. tenen una agenda atapeïda, en detriment del temps d’oci
dedicat al joc i les relacions amb els
grups d’iguals fora de l’espai escolar.
D’aquesta manera, si bé cada cop més
es reconeix que l’activitat física i l’esport són importants i milloren la qualitat de vida, un munt d’entrebancs
diﬁculten la implicació efectiva en
activitats esportives i impedeixen que
s’aproﬁtin els nombrosos beneﬁcis que
l’esport té per a la salut, l’estat d’ànim
i les relacions socials. I és en aquesta
cruïlla on se situa el GIMNÀS SANTA
BÀRBARA, en el qual examinem ﬁns a
quin punt els estils de vida sedentaris
són dominants entre la nostra població
i en quina mesura la realització d’activitats físiques i esportives contribueix
a fer que les persones sentin que la
seva salut millora, que el seu benestar
creix i, en deﬁnitiva, que la seva qualitat de vida és més alta.

Infocentre

Conveni de pràctiques amb
la fundació privada montsià
L’Ajuntament de Santa Bàrbara i la
Fundació Privada del Montsià, un
any més, han signat un conveni de
pràctiques per oferir als seus alumnes
la possibilitat de realitzar les seves
pràctiques.
El passat mes de febrer, van iniciar
les seves pràctiques Antonio Lado
de Miguel i Eloi Domingo Catalán,
procedents del curs d’administratiu/va
amb informàtica empleat/da d’oficina,
organitzat per la mateixa fundació
dins el marc del projecte impuls,
promogut pel Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya.
Les tasques que realitzaran els
alumnes es centraran, principalment,
en administració electrònica, essent
un dels apartats més importants
l’actualització de la base de dades de
la borsa de treball que es gestiona des
del Punt TIC Santa Bàrbara.
També s’encarregaran de digitalitzar
molts dels àlbums fotogràfics que
recullen gran part de la història de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i del
poble en general.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara,
d’anys enrere, col·labora amb diferents
projectes 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.
CURSOS FORMATIUS AL PUNT TIC
SANTA BÀRBARA
Com cada any, el Punt TIC Santa
Bàrbara ofereix cursos de formació i

alfabetització digital, un dels objectius
principals del nostre punt TIC és oferir
un espai a la ciutadania on poder fer
ús de les noves tecnologies i on poder
iniciar-se en el món de les TIC, és per
això que al llarg de l’any organitzem
cursos de formació i cursos d’iniciació
per a tots els col·lectius i per a totes les
edats.

preparar-se per presentar-se a la prova
d’obtenció del certificat de nivell mitjà
de l’ACTIC. Es va iniciar el 22 de març
i durarà fins el 9 de juny, l’horari és
dilluns i dijous de 15 a 17 hores.

Els cursos programats per al primer
semestre del 2011 són:

El regidor de Noves Tecnologies, Jordi
Llorens, es mostra molt satisfet de la
bona acollida i de la bona integració de
planeres i planers amb l’ús de les TIC,
així mateix afirma que des del Punt
TIC de la nostra població es continuarà
treballant per poder oferir formació i
activitats relacionades amb les noves
tecnologies i seguir sent una població
pionera en la nostra zona oferint
aquest tipus de serveis i formació.

Curs de presentacions: En aquest curs
s’ha ensenyat a utilitzar les eines per
crear les nostres pròpies presentacions.
El curs ha tingut una durada de 20
hores. La data d’inici ha estat l’1 de
febrer i es va acabar el 17 de març
i l’horari ha estat dimarts i dijous de
15.30 a 17 hores.
Curs d’iniciació: Dirigit a totes
aquelles persones que volen iniciar-se
en l’ús de les noves
tecnologies,
no
cal tenir cap tipus
de
coneixement
previ en l’ús de
l’ordinador, només
fan
falta
ganes
d’aprendre. Es va
iniciar el 16 de
febrer i s’acabarà el
25 de maig, l’horari
és els dimecres de
10.30 a 12 hores.

També continuaran les activitats
formatives iniciades al setembre, la
formació contínua per a dones i les
activitats extraescolars.

Curs de preparació
ACTIC nivell mitjà:
Aquest
curs
té
una durada de 40
hores i està dirigit
a tothom qui vulgui
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Llar d’Infants Les Beceroles
ANEM AL TEATRE
El dia 25 de febrer els nens/es de P2 de
la llar van anar a veure l’obra de teatre
El Ploramiques a la Lira Ampostina. El
viatge es va fer amb autobús i va ser
molt divertit.
CARNAVAL TROGLODITES
Del dia 28 de febrer al 4 de març va
ser la setmana de carnaval. El rei
carnestoltes ens va donar les ordres
del que havíem de portar cada dia a la
llar. El divendres ens ho va fer portar
tot i anàvem disfressats de cuiners.
El dia 4 per la tarda, com és habitual,
vam celebrar el carnaval on pares
i mares com sempre van ajudar
a confeccionar les disfresses. La
participació va ser molt gran, anàvem
disfressats 107 persones.
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Com aquest any el carnaval ha
coincidit amb la setmana blanca, a la
rua ens van acompanyar els nens/es
del centre obert l’oliveta i els infants de
multimèdia de l’APA de l’Escola Jaume
Balmes.
La xaranga va ajudar a fer que la festa
fos tot un èxit. Després de la rua vam
fer ball i berenar al centre cultural.
També vam anar a visitar als avis
del centre de dia que ens esperaven
disfressats.
SETMANA DE COLOR BLAU
Del dia 14 al 16 de març hem treballat
a la llar el color blau. Cada dia hem fet
una activitat relacionada amb aquest
color i l’últim dia vam fer la festa de
color blau en la qual els infants van
gaudir del conte de la rateta presumida
explicat per titelles.

EL CLUB DE LECTURA PARTICIPA
ACTIVAMENT EN LES JORNADES
CULTURALS D’ENGUANY
El Club de Lectura planer continua les seves activitats, i ja
s’ha consolidat fermament en les activitats culturals que es
desenvolupen al nostre poble. Segons comenta el seu coordinador, el bibliotecari Daniel Gil, “el Club té un públic fidel,
unes 10 persones, que cada mes esperen un nou llibre per a
llegir. A més, durant les xerrades hi ha un molt bon ambient,
i a banda de comentar diferents aspectes del llibre, també
parlem de molts altres assumptes. S’ha creat un caliu molt
enriquidor per a tothom”.
I com no podia ser d’altra manera, el Club tindrà una participació ben activa durant les Jornades Culturals d’enguany,
que es desenvoluparan fins el 15 de maig al nostre poble.
En concret des del Club s’han programat 3 presentacions
de llibres, totes d’autors locals. En primer lloc, el passat 15
d’abril va tenir lloc una sessió doble, amb les presentacions
del llibre col·lectiu Un riu de crims, a la Biblioteca; i poste-

1a ESQUIADA DEL GIMNÀS MUNICIPAL
El gimnàs municipal va organitzar una esquiada a Andorra
els dies 11, 12 i 13 de març. Tot començava el divendres 11
de març, a la nit, en un soparet a una pizzeria amb tot el
grup per agafar forces per emprendre els dies de neu que
ens esperaven.
El dissabte, de bon de matí, la neu feia presència a Andorra
de forma contínua, el primer dia de neu es presentava dur
per les condicions climatològiques, però tot el grup va fer
cap al menjador de l’hotel per iniciar el nou dia. Després
d’esmorzar vam agafar el tren que ens portava al Funicamp,
un trenet d’aquests de turistes on la diversió va ser la nota
predominant del trajecte. Una vegada al Funicamp ens enlairàvem cap a les pistes de Grandvalira, on el vent i la neu
sacsejaven amb força l’ou del funicamp. Una vegada dalt,
ens vam donar compte que el vent tenia una força intensa
(més de 100 km/h) i la neu no parava de caure, per tant, visibilitat nul·la. Els principiants,
tot i això, es van fer amb un
dels monitors (l’Uri) que estava amagat a l’escola d’esquí
de Grandvalira i amb els esquis al coll van iniciar el seu
aprenentatge, quina energia
dels principiants, enhorabona!
A la tarda, els principiants i la
gent que no esquiava van decidir que la millor manera per
recuperar-se de l’adoloriment
d’algunes de les caigudes era
dirigir-se cap a Caldea, on les
aigües termals amb tots els
seus atributs van deixar la
gent “tova” com si d’un massatge tailandès es tractés.
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riorment, el llibre Mitja dotzena d’ous, de Jordi Pijoan-López,
que se celebrarà al Restaurant
Com Tu. Posteriorment, el 2
de maig tindrà lloc la presentació de la novel·la col·lectiva
Il·lusions i incerteses. Amb
aquestes tres presentacions el
Club manté el seu compromís
amb la literatura i els autors
locals ebrencs, apropant-los a
tothom.
D’altra banda, el mateix dia 2
de maig, a les 18h, tindrà lloc
una nova trobada del Club,
aquest mes per a parlar i opinar sobre el llibre El curiós incident del gos a mitjanit, una
novel·la del 2003 de l’autor anglès Mark Haddon. En la novel·
la, el protagonista, un noi autista de 15 anys, haurà de superar les seves temors per aconseguir resoldre el misteriós
assassinat del gos de la seva veïna.
A la nit, després del sopar a l’hotel, unes copes al “Shusky”
la tertúlia i el bon “rollet” van trencar la monotonia del dia
amb molta neu i vent, les noticies del dia següent a la televisió eren molts bones, per tant, uns més aviat i els altres més
tard van fer cap a l’hotel per descansar.
El diumenge, quin Sol! Quina neu! Va valdre la pena el mal
temps del dissabte, ja que l’estat de les pistes era excel·lent,
tots els enllaços entre pistes estaven oberts, i també els remuntadors. Quina il·lusió per a tothom! Aprofitem el dia i a
xafar neu.
A la tarda del diumenge, tots a recollir. El fi de setmana s’estava a punt d’acabar, el Sol havia deixat empremta a algunes
cares dels esquiadors, i el cansament no deixava de sortir en
cadascun de nosaltres, però totes les emocions i vivències
viscudes de tota la sortida predominaven en tothom.
Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta primera aventura del Gimnàs Santa Bàrbara, no serà l’última, vos
ho assegurem!

LA UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
PRESENTA EL PROJECTE “CONCERTS
SOLIDARIS” AL PROGRAMA TU AJUDES DE
CATALUNYA CAIXA.
La Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara presenta un projecte al programa Tu Ajudes de Catalunya Caixa
(Fundació Caixa Tarragona), per a la realització de concerts
solidaris.
Els vots dels clients de Catalunya Caixa decidiran quins projectes rebran els ajuts econòmics. El codi de votació del projecte de la Unió Musical Jaume Balmes és el 1309.
El programa Tu Ajudes presenta una innovadora manera de
fer Obra Social; els clients decideixen el destí dels recursos
econòmics. Els clients trien els projectes presentats per entitats sense afany de lucre que volen ajudar a fer realitat el
seu projecte. Decideixen les iniciatives a les quals Catalunya
Caixa ha de donar suport.
La iniciativa del projecte que ens hem proposat ha estat impulsada per la necessitat de col·laborar amb un col·lectiu
com és la gent gran o amb possibles discapacitats que es
troben en centres residencials o hospitalaris.
Des de la nostra posició creiem que podem fer la nostra pe-

tita aportació perquè
a través de la música,
apropar-los al món de
les emocions transmès
per la música en directe, en aquest cas de
la música de banda o
diversos grups instrumentals de la nostra
escola.
Pensem que aquesta
idea i aquest esdeveniment els pot aportar
una grata sorpresa i
companyia en un dia
de reconeixement per a ells. És per això, que hem pensat com a segona part del projecte poder fer una gravació
en directe del concert per deixar mostra de la nostra col·
laboració amb un cd perquè ho puguen tornar a sentir en
una altra ocasió.
Totes les persones que vulguin donar suport al projecte, poden realitzar la seva votació a les oficines de Catalunya Caixa o a la seva pàgina web http://www.tuajudes.com/votar/
ca/2011, codi de projecte 1309.

PARTIT DE BÀSQUET ADAPTAT AL
PAVELLÓ MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA
El dia 2 d’abril, a les 16 hores i al Pavelló Municipal d’Esports
de Santa Bàrbara (EL GIMNÀS SANTA BÀRBARA) es va jugar
el partit de Lliga Catalana de Bàsquet adaptat i es van enfrontar els equips CB Alisos (Barcelona) i CE Costa Daurada
(com a local).
El partit emmarcat dintre el circuit català d’esports adaptats, va donar a conèixer aquests tipus d’esdeveniments a
tota la població en general, així com, donar-li un impuls en
la promoció i la realització d’aquests a les nostres terres.
El Gimnàs Santa Bàrbara ofereix les seves instal·lacions de
manera gratuïta, fet que demostra el suport a aquests clubs
moltes vegades sense massa recursos.
Per la part que ens correspon, donar el nostre suport incondicional a aquesta mena d’esdeveniments i animar a tots
els socis/es del Gimnàs Santa Bàrbara a venir a gaudir de
partits oficials de bàsquet adaptat a les nostres terres.
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Opinió dels Partits Polítics
Els municipis constitueixen l’eix vertebrador del nostre
país, són la base a
través de la qual el nostre projecte es fa fort i s’enriqueix. “Catalunya comença
al teu ajuntament” va ser una
campanya que avui més que
mai pren força, i no
tant perquè Catalunya hagi
de començar sinó perquè s’ha
d’aixecar; els pobles
i ciutats han de ser el motor
per a la recuperació econòmica del nostre país.
Cada poble i ciutat dins la seva
diversitat ha de treballar per
un sol projecte de
país.
Així comença el document
“pensem en positiu” que Convergència i Unió ha proposat
en el seu PROGRAMA MARC
PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 22 DE MAIG DE
2011. Catalunya: pobles i ciutats amb un sol projecte de
país.
El repte de futur de Santa Bàrbara en els propers temps és
important i ara més que mai
el projecte polític de Convergència i Unió a Santa Bàrbara
necessita del suport dels planers i les planeres, un suport
majoritari que li permeti seguir assolint reptes en noves
infraestructures, en nous serveis, garantint la qualitat de
vida que hem assolit al llarg
de la nostra història... no són
paraules buides, són realitats i
valors posats al servei de tots
els planers. Us garantim seguir
treballant amb constància, sacrifici, rigor, sentit comú i lleialtat al projecte de convertir
Santa Bàrbara en un municipi
cada dia més pròsper.
És important en el disseny del
nostre projecte de futur el suport constant que rebrem de
la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas el nostre president,
ha demostrat sobradament
estar al costat de Santa Bàrbara.
Convergència i Unió sempre
al vostre servei, al servei de
tots i cadascun dels planers i
les planeres. El 22 de maig és
una data important per a tots
nosaltres, és important participar.

No és necessari que
us expliqui que estem en època d’eleccions. Cada dia, tant
a la premsa escrita com
per la televisió, ens bombardegen amb noticies sobre retallades
pressupostàries, propostes de futur per a millorar, i actes polítics.
En quant a retallades pressupostàries, la Generalitat de Catalunya, amb el mandat de Convergència i Unió, està aplicant unes
“estisorades” que estan fent parlar a tothom. Que passarà d’aquí
endavant amb la sanitat pública?
Haurem de pagar les consultes al
metge per a que ens puguin tractar? I les llistes d’espera per a quiròfans? S’augmentaran? L’educació obligatòria es tornarà voluntària si tornen les escoles semiprivades? Son massa preguntes,
crec, per a respondre. Estem tots
en un mar de dubtes sobre el futur de l’Estat del Benestar, però el
que està mitjanament clar és que
cada vegada ens estan avocant
més al sistema americà on tot es
paga, i si no tens diners, doncs és
el teu problema.
En quant a propostes de futur,
tothom et diu el mateix, no es
pot prometre res, perquè estem
en crisi. Així mateix es va veure el
dia de la “visita d’obres” al futur
centre de dia per a la gent gran.
Després de les demandes, tant per
part de la regidora com per part
de l’Alcalde de la nostra població,
el senyor conseller, no es va mullar en cap moment, però va tenir molt bones paraules: “es farà
el que es podrà”. Hem d’assumir
que no ens vindran a treure les
castanyes del foc, i menys quan
estan tancant quiròfans i reduint
personal sanitari per a poder subsistir. El que sí podem assegurar,
és que l’obra feta fins ara està pagada amb els fondos “Zapatero”, i
gràcies als seus 428.646 € tenim
l’edifici mig construït. Voldrà Convergència i Unió fer el mateix?
I ara que parlem de la “visita
d’obres”, podem enllaçar amb els
actes polítics ja que, poc o molt,
a mi m’ho va semblar. Hem sembla molt correcte que es demani
al Conseller diners per a poder
acabar una obra, inclús la idea
de que vulgui veure l’estat de les
obres per a saber exactament quina inversió hi fa falta per al seu
acabament, però allò no era una
inauguració, no era necessari tant
de “bombo i platillos”, ja que, a la
fi, ens hem quedat igual, sense
una solució per a poder finalitzar
les obres, almenys de moment.

Balanç de 4 anys.
És temps d’eleccions, han passat 4
anys i tornem a estar
a les portes d’unes noves eleccions que són les més
importants per a tots i totes
els habitant de Santa Bàrbara.
Ara toca fer balanç de com
han anat aquesta legislatura,
per una banda ens congratulem d’haver acabat amb la
imatge d’uns plens municipals amb crits, acusacions i
tensions entre els regidors, si
una cosa ens agrada ha estat
el senys de tots els regidors.
Per altra banda en aquest
4 anys han estat un canvi
important el canvi en que
l’ajuntament tenia una important font d’ingressos i això
li permetia fer inversions, a
una aurada molt important
dels ingressos cosa que ha fet
un reajustament de la despesa del consistori.
Han hagut coses que hem
considerat importants i que
Esquerra va incidir molt des
d’un principi, el pla de neteja
va estar un de les reivindicacions importants que l’equip
de govern ens va escoltar i tirar endavant, però hi han hagut moltes coses que no hem
estat d’acord, per exemple
una de les nostres propostes
que sempre hem defensat
és el fet que al nostre poble
cal una sistema de vigilància
per millorar la sensació d’inseguretat que tenim al nostre poble, el grup d’Esquerra
ha demanat insistentment a
l’equip de govern que es faci
un estudi, com a mínim, sobre els costos que podria representar al nostre poble tenir un sistema de vigilància
365 dies i 24 hores; sempre he
rebut negatives.
També he fet una oposició
coherent amb el nostre programa electoral i la confiança
que van posar els votants a
Esquerra, intentant ser realistes en determinades propostes, felicitant quan s’han
fet les coses bé i criticant
quan les coses hem considerat inadequades.
Finalment volem agrair la
confiança que van posar els
electors en el nostre partit i
els emplacem a participar en
un nou projecte, il·lusionador
i novedòs que pot arribar a
permetre un canvi real al poble de Santa Bàrbara.

Benvolguts planeres
i planers, estem arribant a la fi de la publicació del magazine
d’aquesta legislatura,la
qual també esta a punt
d’acabar,com deia al especial
magazine estem en el temps de
valorar com han anat aquests
quatre anys, dins dels quals ens
a afectat una crisi com mai recorda ningú, i que encara i estem immersos perjudicant-nos
de ple en el treball, l’economia,
les inversions, el progrés i condicionant el futur de totes i
tots els planers, però des de la
Casa de la Vila alguna cosa es
pot fer, i es en aquest sentit en
el que es te que perdre una estona i pensar si les propostes
fetes en la campanya electoral
les han dut a terme repassant
el programa que es va presentar a les eleccions municipals
passades, si les actuacions fetes
son les que s’esperaven o no, si
des de l’ajuntament ( l’equip de
govern) s’ha estat eficaç amb
demanar subvencions i les a
aplicat be i amb bon criteri, si
el tracte que s’ha rebut a estat
el correcte i adequat, si algunes obres son desmesurades i
es podien fer d’una altra manera, en definitiva fer bàlans
d’aquests quatre anys si han
estat de profit o sols passarem
a tindre uns anys mes d’edat, i
no s’hauran aprofitat degudament per a tots, per que tots
som Santa Bàrbara i la Casa de
la Vila es la casa de totes i tots
els planers. Una vegada feta
aquesta valoració toca aprendre dels errors comesos i mirar
de cara al futur amb optimisme
i ganes de superar tots els entrebancs que ens vagin sorgint,
i com deia que la Casa de la Vila
alguna cosa te a dir, i les eleccions municipals estan a sobre en
les quals es tindrà que decidir
un nou consistori que guiarà
el poble quatre anys mes, es el
moment de revisar les diferents
opcions de futur proposades
pels partits polítics i pensar en
quina es la millor opció per al
poble de Santa Bàrbara, propostes de futur no pensar amb
els errors o encerts passats per
que aquests formen part de
l’historia del poble i tots plegats hem de mirar per al dia de
demà, aportant tots un granet
de sorra per a tirar entre tots
endavant el nostre estimat poble de Santa Bàrbara.
Salud, treball, seny i molta moltíssima sort a tots hi ha totes.
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