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Ambulàncies (Amposta)..................................................977 700 114
Ambulàncies (Tortosa).....................................................977 580 505

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social)...........977 718 816
Serveis Socials (Centre Obert l’Oliveta, Aula Adults)...............977 718 479
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Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir
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Editorial

Reflexions en veu alta
nguany, que ja ens situem en l’any del bicentenari de l’inici
del procés cap a la independència del nostre poble, i on
recordarem com els nostres avantpassats van demostrar la
seva fermesa, el seu compromís i el seu criteri propi per tal de
formar un nou poble davant de totes les adversitats i entrebancs
que se’ls anaven presentant, voldria aprofitar aquestes línies per
reivindicar públicament el “criteri propi”: la capacitat de valoració
individual per posicionar-se davant d’un fet concret.
En els temps que vivim, que molts cops els anomenem “l’era de la
informació”, on també moltes vegades veiem coses inversemblants
per les xarxes socials, i on cada cop tenim més dades que ens
arriben i que hem de processar, analitzar, interpretar… també
tinc nombroses vegades la sensació de què és una informació, que
segons com la usem i interpretem, pot arribar a desinformar-nos.
Notícies pintoresques, curioses, entretingudes, sensacionalistes,
polèmiques… de tota mena, però els dubtes i la reflexió que pretenc
fer sempre va en la mateixa línia. Quins criteris se segueixen
per triar unes notícies o altres? Qui s’encarrega de decidir-ho?
Són criteris estrictament periodístics o també hi entren criteris
personals, comercials, econòmics o polítics? Es pretén informar
d’alguna forma o altra interessadament?
La seriositat, el rigor, el contrast… es deixen anar (no sempre, però
sí molts cops) pel sensacionalisme i per allò que més “ven” en cada
moment; i és per això que cal que tothom tinguem un “criteri propi”
per ser suficientment autònoms per jutjar allò que se’ns ofereix i
no actuar o fer per simpatia amb la majoria, o amb allò que en
cada moment està més de moda.
Si caiem en el parany de deixar-nos portar, sense reflexionar ni un
segon, i d’actuar sense pensar si està bé o malament, sense tenir
cap idea clara, entrem en una dinàmica perillosa que no convé a
ningú, ni com a persona individual, ni com a poble, ni com a país
en general.
Aquesta breu i senzilla reflexió es pot aplicar a molts àmbits de la
nostra societat i de la nostra vida diària i hauríem de ser capaços
tots, joves i grans, de decidir segons el que nosaltres pensem
que és el millor, independentment de què la nostra sigue l’opció
majoritària o no.
Espero que ho tingueu present.

E

Alfred Blanch Farnós
Alcalde
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Benvinguda al primer planer de l’any 2017

A

mb 3 quilos i 340 grams, i 52
centímetres i mig, el 4 de gener,
naixia Júlia Vallés Caballé, el pri-

mer planer de l’any 2017 i segona filla
de Laura Caballé Martí i Xavi Vallés Cabellos. Alfred Blanch, alcalde de Santa

Bàrbara, es va desplaçar fins al domicili
per felicitar els pares de Júlia i donar-li
la benvinguda.
Amb la idea d’implantar una nova tradició, com ja es ve fent en altres municipis, l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
amb la col·laboració de la Regidoria
d’Ensenyament, l’any passat va decidir
engegar una nova iniciativa, donar la
benvinguda al primer nadó de l’any, felicitant els seus pares i obsequiant-los
amb un val per a l’assistència del seu
fill o filla durant un trimestre en el primer any del nadó, i de manera gratuïta,
a la Llar d’Infants Les Beceroles. Aquest
ha estat el segon any d’aquesta iniciativa implantada per l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.
Tal com afirmaven els pares, esperen
que Júlia sigui una nena participativa,
que vulgui formar part activa del màxim nombre d’activitats del municipi.

Subvencions a les entitats planeres

E

n data 15 de febrer de 2017, es
van publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona les
bases específiques regulador 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 2017.
Podien 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.
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- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol
edat, en especial en les categories de
promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat sol·
licitant.
També es valora positivament la participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament durant l’any
anterior.
El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses de l’exercici 2016 d’acord amb la
concessió de la subvenció i ajut acaba-

va el 31 de març de 2017. Actualment,
s’està en la fase de valoració de les sol·
licituds presentades.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposa que l’entitat estigui representada en aquells actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se’ls
convoqui oportunament.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, i el regidor d’Esports, Joan Abella creuen en la importància de recolzar a les entitats municipals en actes
que realitzen durant tot l’any i amb
aquestes subvencions municipals.
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Reconeixement al Mèrit Planer 2017

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 2017
es convoca una nova edició d’aquest
reconeixement.
Les entitats municipals presentaven
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. A les bases també
s’indica que persones que no pertanyin
a cap entitat puguin 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

HOTEL RESTAURANT

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 l’adreça de correu electrònic
infocentre@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
acabava el dia 31 de març i la
presentació pública de propostes,
discussió i votació es farà el dia 19
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.

Ctra. de La Galera, s/n • 43570 Santa Bàrbara • Tel. reserves 977 719 017
diego@hoteldiego.com • www.hotelrestaurantdiego.com
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara amb molt bona nota en
el procés d’implementació de l’administració electrònica

E

ls últims mesos, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara està invertint recursos i personal per a la implementació de l’administració electrònica, això suposa un canvi molt important en el treball del dia a dia d’alguns
dels treballadors que s’han d’adaptar a
les noves eines i a la nova manera de
gestionar els tràmits administratius.
En les últimes dades estadístiques,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara se situa en els primers llocs del territori en
quan a l’ús i implementació de l’administració electrònica. Això indica la
bona feina que s’està realitzant des de
l’ajuntament i la implicació i esforç per
part dels treballadors.
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, té per
objecte regular el procediment a través del qual totes les Administracions
Públiques generen la seva activitat administrativa. Es tracta, per tant, d’una
llei que suposa uns canvis importants
en la gestió de tots els expedients que
tramiten els ajuntaments.
Un dels principals objectius que inclou
aquesta norma és l’impuls i consolidació de l’administració electrònica
(E-administració). Això comporta l’agi-

lització dels procediments amb un ple
funcionament electrònic, de forma que
es doni millor acompliment als principis constitucionals d’eficàcia i seguretat jurídica que ha de regir l’actuació
de les Administracions Públiques.
Les persones físiques podran escollir
en qualsevol moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l’exercici dels seus drets o
obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà escollit podrà ser
modificat en qualsevol moment.
No obstant, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics
amb les Administracions Públiques
per a la realització de qualsevol tràmit
d’un procediment, com a mínim els següents:
• Persones jurídiques (empreses, fundacions, associacions, etc.).
• Entitats sense personalitat jurídica.
• Aquells que exerceixin activitat professional per a la qual es requereixi
col·legiació obligatòria, només per
als tràmits i actuacions que realitzin
en l’exercici d’aquesta activitat professional.
• En tot cas, notaris, registradors de la
propietat i mercantils.
• Els representants d’una persona

Jornada als trulls del deume

E

ls trulls del deume situats al barranc de Lledó són un element
arquitectònic del nostre terme
de Santa Bàrbara que persisteixen des
dels inicis de les planes de Santa Bàrbara.
Donat que aquest any es compleixen
els 200 anys de l’inici del procés d’independència municipal, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara conjuntament amb
el Centre d’Estudis Planers ha cregut
convenient posar-ho en valor i donar-li
la importància que tenen organitzant
una jornada dins de la programació
dels actes commemoratius d’aquest
200 aniversari.
6

Aquesta jornada es realitzarà també
dins de les Jornades Culturals, en concret el diumenge 30 d’abril, i consistirà en una passejada fins als trulls del
deume on està convidat tothom que
vulgui gaudir de veure l’endreçament i
recuperació del trulls. L’itinerari es pot
fer a peu, en bicicleta o qualsevol altre mitjà de transport. La Penya Amics
dels Cavalls també hi anirà en romeria
i transportarà en carro a aquelles persones que ho desitgen.
Una vegada a l’espai dels trulls del
deume es farà una breu explicació
dels treballs de neteja realitzats i un
esmorzar popular.

obligada a relacionar-se electrònicament.
• Els treballadors de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin per raó de la seva
condició de treballador/a (en la forma en què es determini reglamentàriament per cada administració).
L’objectiu de l’Ajuntament és seguir
treballant en aquesta línia i així l’any
2018 complir amb tots els requisits que
marca la llei en matèria d’administració electrònica. Tan mateix, es té molt
en compte la manera com això afectarà a la ciutadania per causar el menor
impacte en l’atenció i relació amb la
mateixa. L’Ajuntament destinarà els
recursos tècnics i humans necessaris
per facilitar l’accés als tràmits electrònics a tothom.
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XXVI Jornades Culturals a Santa Bàrbara

D

urant les 26 edicions de les Jornades Culturals ha estat habitual
que el cap de setmana anterior
a Sant Jordi, la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara doni inici a les Jornades Culturals. Aquest any,
donat que és Setmana Santa, s’iniciaran
el mateix cap de setmana de Sant Jordi i
serà el 22 d’abril quan s’inauguraran les
XXVI Jornades Culturals de Santa Bàrbara que es prolongaran fins al 14 de maig.
El programa, un any més, és molt divers,
amb actes més tradicionals de tots els
anys combinats amb actes més singulars i exclusius, on les entitats municipals hi tenen molt a veure i, com en totes
les edicions anteriors, la participació, el
treball i la il·lusió faran embellir les Jornades Culturals.
Cal destacar la gran quantitat d’entitats
locals que hi col·laboren, així com també els centres educatius que també fan
les seves particulars jornades culturals i
que s’afegeixen a l’ampli programa cultural.
Especial rellevància tindrà el darrer cap
de setmana, 13 i 14 de maig amb la celebració de la Festivitat de Sant Gregori i
la concentració d’actes, especialment de

caire tradicional, que faran gaudir a tots
els planers i planeres i gent de l’exterior que visiti el nostre poble. Tot i que, el
cap de setmana anterior també hi haurà
actes dins la festivitat de Sant Gregori que s’allargaran fins al dimarts 9 de
maig, dia del nostre copatró, i on un dels
més importants serà el Reconeixement
al Mèrit Planer que se celebra cada tres
anys. També especial rellevància tindran
els dies 21, 22 i 23 d’abril, amb la revetlla
de Sant Jordi i diada de Sant Jordi, ja que
sempre és viscut com a una celebració
molt important.
Aquest any també s’iniciaran les primeres Jornades Culturals Infantils que se
celebraran del 5 al 10 de juny i on es portaran a terme tallers variats i diferents
per a cada una de les tardes d’aquesta
primera setmana de juny.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, desitja que el programa sigui
del gust de tothom i que el puguin gaudir plenament, i agraeix a totes aquelles
entitats i particulars, que en participen
directament, perquè un programa tan
farcit com aquest sense la seva col·
laboració seria impossible de confeccionar.

Podeu trobar el programa de les Jornades
Culturals al final d’aquest Magazín.

Estampacions · Transfer · Serigrafia · Tampografia · Roba esportiva · Roba i calçat laboral · Roba per a escoles i guarderies ·
Banderes i banderins de tota mida · Articles publicitaris · Bosses, gorres · Clauers · Camisetes · Encenedors i molt més...
Adhesius diferents mides · Lones per a tanques publicitàries · Targes, impressions publicitàries, etc...
Productes per a empreses, clubs, escoles, penyes...
Pressupost sense compromís

Encarrega el teu material escolar al Juliol i recull al setembre, gaudiràs d’un bon descompte.
Tot personalitzat

672 197 586 · Tel. 977 718 177 · carrer Balears, 27 - SANTA BÀRBARA (Tarragona) · jf_sportpublicitat@yahoo.es
www.jfsports.net

Festes i Fires

Sant Antoni 2017
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Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Nova edició del programa treball i formació

U

n any més, el Servei d’Ocupació
de Catalunya ha promocionat
el programa Treball i Formació, un projecte per tal de beneficiar
a persones en situació d’atur i sense
cap ingrés a realitzar tasques laborals
de manteniments als diferents ajuntaments de Catalunya. En el cas de Santa Bàrbara, s’han beneficiat dues persones aturades que, durant sis mesos,
combinaran les tasques laborals amb
tasques formatives.
El programa Treball i Formació s’organitza segons tres línies:
- Línia A: accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades
a persones en situació d’atur no
perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment
més grans de 45 anys (PANP).
- Línia B: accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades
a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’In-

serció (PRMI).
- Línia C: accions de coordinació i suport tècnic.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de
treball d’una durada de 6 o 12 mesos
a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria
durant el contracte i dins de l’horari
laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic d’una durada
de 7 o 12 mesos a jornada completa
(personal propi o de nova contracta-

ció). Aquest programa, d’altra banda,
està gestionat des del Consell Comarcal del Montsià.
Amb aquest projecte, ja són més d’una
quarantena de persones desocupades
que, durant el 2016, s’han beneficiat de
les diferents accions de promoció de
l’ocupació organitzades, directa o indirectament, per l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, algunes d’elles, a més a més,
s’han pogut reincorporar al mercat laboral.

Serveis Socials, finalment, aquest any
2016, hem pogut revertir la tendència
per tornar de nou a la reducció de la
despesa.
Estem parlant d’un estalvi interanual d’uns 8.700 euros, dels quals una
bona part venen generats per les mesures preses en la zona poliesportiva,
i la resta per una nova revisió de les
potències contractades ajustant-les el
màxim possible a les necessitats reals
de cada servei.
Cal destacar que l’Ajuntament de Santa Bàrbara es troba adherit al conveni
entre l’ACM (Associació Catalana de

Municipis) i ENDESA, la qual cosa ens
permet gaudir d’uns preus del kw/h
més avantatjosos, i que també rebem
l’assessorament de l’Agencia d’Energia del COPATE per anar planificant les
mesures d’estalvi en funció de les dades obtingudes durant l’any.
Per descomptat, el control de la despesa en electricitat és una tasca que s’ha
de fer de manera continua al llarg de
tot l’any, i per tant durant aquest 2017
tractarem de realitzar noves actuacions que ens ajudin a reduir-la encara
més.

Estalvi energètic

U

na vegada rebudes les últimes
factures de 2016, hem pogut
comprovar que aquest any passat hem aconseguit reduir la despesa
en electricitat de l’Ajuntament de Santa Bàrbara en un 5,7% respecte l’any
precedent. Després de dos anys consecutius en què havíem registrat increments deguts bàsicament a la pujada dels preus que apliquen les grans
companyies elèctriques i a l’entrada
en funcionament de noves dependències municipals com són l’ampliació de l’Escola, les noves oficines de
l’Ajuntament o el Centre Municipal de
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Finalitza el curs d’aprenentatge integrat en recol·lecció
i gestió del cítric

E

l darrer trimestre de 2016, en el
marc d’accions formatives del
Montsià Actiu i vinculades al
Servei d’Ocupació de Catalunya, es va
celebrar el curs de formació professionalitzada d’aprenentatge integrat en
recol·lecció i gestió del cítric. Aquest
curs es destinava a persones en situació d’atur i que realitzen accions
d’inserció laboral al programa Activa’t.
Concretament, han estat set persones
que han complit les hores formatives,
teòriques i pràctiques.
Durant les 160 hores, les persones beneficiàries han realitzat diferents tasques teòriques i pràctiques vinculades als coneixements bàsics de gestió
i recol·lecció del cítric, repartit en set
mòduls:
- Mòdul 1: preparació del terreny i
plantació.
- Mòdul 2: operacions culturals i collita de la fruita.
- Mòdul 3: control fitosanitari.
- Mòdul 4: mecanització i instal·

lacions agràries.
- Mòdul 5: recerca de feina.
- Mòdul 6: riscos laborals i igualtat
d’oportunitats.
- Mòdul 7: introducció a les TIC.
Aquesta és la segona acció formativa
que, des de l’Ajuntament de Santa Bàr-

bara es realitza en el marc del Montsià
Actiu, després del que es va realitzar
de jardineria l’any 2015. El regidor de
Promoció Econòmica, Antonio Ollés,
ha mostrat interès per continuar realitzant noves accions formatives l’any
2017.

Santa Bàrbara present a la setmana del comerç

A

quest any 2017, el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya va organitzar la Setmana del Comerç del 20 al 26 de març.
En el marc de les diferents activitats
programades, s’estableixen algunes
que, entitats comercials i ens locals
organitzen arreu del territori català
i que, en aquest sentit, també va ser
present Santa Bàrbara.

d’assegurança que hi ha present als

Concretament, la Regidoria de Promoció Econòmica i la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara van organitzar
conjuntament la jornada “EMPRESA
360 - Jornada d’assessorament comercial de gerència de riscos”. Aquesta jornada informava a comerços i empreses locals de les diferents cobertures

nics del món empresarial i assegura-

seus respectius negocis, amb la voluntat d’evitar factors sorpresa, principalment en casos concrets d’empreses
que estan en ambdós extrems: o bé
sobre-assegurades o, per contra, infraassegurades.
La jornada la van portar a terme tècdor i es va plantejar la possibilitat de
realitzar estudis personalitzats a les
empreses i comerços que així ho sol·
licitin, a fi i efecte de comprovar-ne el
seu estat i quins riscos estan assumint
per no tenir les cobertures assegura-

dores corresponents a cadascun dels
negocis.
Antonio Ollés, regidor de Promoció
Econòmica, valora positivament el
fet que Santa Bàrbara hagi participat
també en aquesta Setmana del Comerç a Catalunya i espera que, aquest
tipus d’accions serveixin també per
estimular la unió comercial del nostre
poble.
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Lluita contra l’eruga processionària

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha procedit a instal·lar uns collars trampa per atrapar les erugues processionàries del pi a l’Escola
de Música.
Aquesta trampa permet un tractament ecològic per eliminar les erugues
de la processionària del pi en el moment del seu descens. Es tracta d’un
sistema amb capacitat de captura
molt elevada, de muntatge enginyós i
senzill, i a més reutilitzable per a diverses temporades.
La trampa consisteix en un anell col·
locat al voltant del tronc que guia les
erugues quan baixen en processó per
enterrar-se a terra, obligant-les a passar per un tub i acabant atrapades a
una bossa de plàstic que es pot renovar.
Durant el primer quadrimestre de
l’any, entre gener i abril, a mesura que
les temperatures mitjanes comencen
a pujar a finals de l’hivern, l’eruga processionària prolifera en camps i parcs,
suposant un autèntic perill per als

nens i els animals de companyia. Els
experts recomanen evitar el contacte amb aquests insectes a qualsevol
preu, ja que poden fer emmalaltir de
gravetat a qui les toqui.
La inhalació dels fins pèls de l’eruga,
on es troba el seu verí, pot produir
des d’urticàries fins a reaccions al·
lèrgiques, especialment en els nens.
Els problemes de les erugues no es
limiten a la urticària a les persones,
ja que gossos i gats són especialment
vulnerables. Si els pèls de les erugues
entren en contacte amb les mucoses o
amb els ulls dels animals, els símptomes solen ser picors, urticàries i sensació de cremor, i en cas que se les mengen i s’empassen tot el tòxic que conté
l’insecte poden arribar a patir una necrosi a la gola i a la llengua.
Davant d’aquest risc, el principal consell és acudir com més aviat a la clínica
veterinària i, si no és possible, rentar la
zona amb aigua per diluir el tòxic.
Els arbres que alberguen les larves
d’eruga processionària també solen

resultar danyats per la seva presència
ja que “durant aquesta fase l’insecte
necessita alimentar-se de les acícules
dels pins per créixer”. Les larves no
arriben a matar l’arbre, però les defoliacions que produeixen poden ser de
vegades molt aparents.
L’avanç de l’eruga processionària en
els últims quaranta anys s’ha vist afavorit gràcies a l’escalfament, ja que es
tracta d’un insecte que fuig dels nivells elevats d’humitat.
Aquests primers collars col·locats als
pins de l’Escola de Música serviran per
avaluar l’efectivitat del sistema i, posteriorment, ampliar el seu ús a altres
llocs del poble on hagi pins, en cas de
ser necessari.

Santa Bàrbara finalitza la primera etapa de redacció
del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha finalitzat la primera etapa de
l’elaboració d’un Pla d’Acció per
a l’Energia Sostenible (PAES) que serà
l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle
(GEH) respecte el 2005, complint amb
els compromisos adquirits en el marc
del Pacte d’Alcaldes.
Santa Bàrbara ha finalitzat la primera
etapa que ha consistit en realitzar un
inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades
als principals sectors d’activitat. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell
d’emissions, com són el transport i el
sector terciari, causants del 46% i el
32% de les emissions, respectivament.
De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del
2005, que es comptabilitzen en 25.430
12

t CO2, i calcular el 20% de reducció pel
2020 a què es van comprometre el 2015
quan van firmar el Pacte d’Alcaldes.
Per aconseguir aquesta reducció del
20% que correspon a 5.086 t CO2,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara portarà a terme diverses accions, tant en
l’àmbit municipal com del propi Ajuntament, sobre els sectors d’afectació
del PAES com són el terciari, el resi-

dencial, el transport i el tractament de
residus. L’Ajuntament de Santa Bàrbara ja ha iniciat la segona etapa on es
definirà el Pla d’Acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció
establerts. Properament, es convocarà
una jornada per presentar els resultats
del PAES i les accions proposades en el
Pla d’Acció.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Campanya de comunicació d’ordenances municipals

D

urant el mes de febrer membres de la brigada municipal
van col·locar uns adhesius a les
illes dels contenidors, informant de la
prohibició de deixar deixalles fora dels
contenidors.
L’objectiu d’aquesta mesura era informar als planers i planeres de l’obligatorietat de depositar totes les deixalles
dins dels contenidors, segons recull
l’article 40 de l’ordenança de recollida
de residus, i no deixar-les fora, donat
l’impacte visual i les molèsties que
ocasionen als veïns que viuen prop.
Després d’un mes de la col·locació de

les enganxines, des de l’Ajuntament
valorem positivament aquesta mesura, ja que s’ha reduït a la meitat les
restes deixades fora dels contenidors.
S’ha de seguir treballant amb aquesta línia, per tal de què tota la població
actuï cívicament i no deixi cap resta al
terra.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara recorda que pot sol·licitar el servei porta a
porta, per a la recollida de trastos vells,
així com també portar residus a la deixalleria municipal oberta de dimarts a
dissabte. També que, una vegada ja informada a la població, es començarà a

multar a aquells veïns que no respectin les ordenances.

Millores per al 2017 en les instal·lacions esportives

U

na vegada aprovats els pressupostos del 2017, s’ha començat a treballar en les millores i
manteniments de les instal·lacions esportives previstes per a l’exercici 2017.
Actualment, s’estan executant una
bateria d’intervencions centralitzades
en la zona del Poliesportiu Municipal.
Durant el primer semestre de l’any, es
milloraran les instal·lacions de la zona
de les piscines municipals, vestuaris,
pistes de tennis, accés zona pícnic i
pàrquings.
Una de les prioritats de l’Ajuntament
és realitzar intervencions puntuals
d’obres menors i manteniments que
ens serveixin per millorar les instal·
lacions esportives existents.
S’ha començat per la remodelació dels
vestuaris de les piscines municipals.
Obra executada per membres de la
brigada municipal i industrials de la
nostra població. La reforma inclou una
millora integral en la zona de recepció, bibliopiscina, millores en la zona
de vestuaris i senyalització. Aquesta
obra està dotada amb una partida de
25.000€.
També està en execució la reforma
dels magatzems situats entre les piscines i la pista de frontó. Es tracta d’uns
vestuaris actualment en desús, els
quals s’han arranjat els lavabos i dutxes, canviant portes i finestres, s’han
millorat les instal·lacions elèctriques
amb il·luminació led i s’han pintat tots
els vestuaris, amb la finalitat de convertir-los en magatzems multiusos.

També s’ha actuat en la zona interior
del bar de les piscines realitzant obres
menors, millorant
les connexions
elèctriques i ampliant la cobertura del
wifi gratuït a les piscines.
Durant el mes març i principis d’abril
es realitzarà la substitució de la gespa d’una de les pistes de tennis. Intervenció de manteniment realitzada per
l’aparició d’unes arrugues a la gespa
que dificultaven la pràctica de l’esport.
Una intervenció que està gairebé finalitzada és l’ampliació del pàrquing
de les piscines municipals. S’ha aconseguit gràcies a l’arranjament de la
zona annexa a les piscines municipals,

utilitzada per a la pràctica de volei,
en desús des de fa anys. S’utilitzarà
aquest espai per ubicar-hi un pàrquing
d’accés fàcil a la zona de pícnic. També
s’ha creat una zona peatonal per poder
accedir durant l’estiu més fàcilment a
la zona de les barbacoes.
Finalment, s’han finalitzat altres intervencions en la zona annexa al Poliesportiu Municipal. S’ha repintat a
la zona del pàrquing principal del Poliesportiu totes les places de pàrquing i
senyalització viària i també s’ha instal·
lat una banda reductora de velocitat al
camí paral·lel al camp de futbol.
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Inici del curs de preparació per a l’obtenció del nivell
mitjà de l’ACTIC per als alumnes de batxillerat de
l’Institut les Planes

L

a Regidoria de Joventut i Noves
Tecnologies, amb la col·laboració
de l’Institut les Planes, l’1 de
febrer van iniciar el curs formatiu
de preparació per a l’obtenció del
certificat ACTIC. Destinat als joves
que cursen batxillerat i que s’han
inscrit a la formació que s’impartirà a
l’Smartcentre.
Des de la Regidoria de Joventut es
treballa constantment per aproparse als joves, conèixer les seves
necessitats i les seves inquietuds i
oferir-los eines i serveis que els ajudin
en el camí de fer-se adults. És per això
que, conjuntament amb la Regidoria
de Noves Tecnologies, s’ha treballat
un cop més per oferir als joves que
actualment estan cursant batxillerat
al centre de la nostra població la
possibilitat de formar-se i preparar-se
per a l’obtenció de l’ACTIC nivell mitjà.
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 de Catalunya i que els
possibilita acreditar un determinat
nivell de competències (bàsic, mitjà o
avançat) en TIC davant de qualsevol
empresa o administració.
Tots els estudiants de batxillerat que
s’han interessat per a la realització del
curs de formació per a la preparació
del certificat ACTIC es troben tots
els dimecres de les 17 a les 19 hores,
a l’Smartcentre, per impartir les
sessions formatives. Un cop impartida
la formació, tots els que vulguin es
podran presentar a la prova telemàtica
i, un cop superada, obtindran el
certificat acreditatiu que expedeix la

Generalitat de Catalunya.
El regidor de Joventut i Noves
Tecnologies, Adrián Batiste, aposta
per la continuïtat de la formació dels
joves i els anima a seguir la formació
amb interès, per tal de poder obtenir el
certificat ACTIC. A més a més, agraeix
la col·laboració de l’equip directiu i
professors de l’Institut per confiar, un
cop més, amb el projecte engegat des
de fa cinc anys.

Pla Local de Joventut 2016-2019

A

l’última sessió plenària de
l’any 2016, es va aprovar el Pla
Local de Joventut 2016-2019,
l’instrument que té com a base la
Regidoria de Joventut per tal de donar
respostes a les necessitats i demandes
que els joves del municipi tenen.
Per a l’elaboració del Pla Local de
Joventut es va realitzar una anàlisi
de la realitat i una visualització
de les polítiques de joventut que
s’estan duent a terme, així com
també visualitzar les necessitats i
problemàtiques bàsiques que els joves
manifesten. A continuació, es va fer
una diagnosi i es van dissenyar els
programes d’actuació, per al període
de 2016-2019. Tot i això, tenint com
a eina un mètode de treball que
permet valorar els resultats i realitzar
avaluacions continues i finals.
El
sistema
de
treball
perquè
aquest pla sigui un èxit i, per tant,

s’aconsegueixin els objectius marcats
i poder fer una valoració positiva, es
basarà bàsicament amb la implicació
interdepartamental, interinstitucional
i, la més important, la participació
jove.
En l’etapa de vigència d’aquest nou
pla es desenvoluparan projectes
anuals, per als joves del municipi, on
el PIJ Planer i el Grup Joventut tenen un
paper molt important en les diferents
etapes, com són la planificació,
elaboració, implementació i l’avaluació
dels projectes que s’aniran treballant.
Adrián Batiste, regidor de Joventut,
accentua la importància que té el treball
i la implicació interdepartamental,
interinstitucional i la participació jove,
que es plasma en aquest Pla Local de
Joventut. Així com també els projectes
que s’aniran desenvolupant al llarg
dels quatre anys de vigència del pla.
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Tallers de formació de dispositius mòbils a l’Smartcentre

L

’Smartcentre va acollir dos tallers
pràctics per aprendre a utilitzar
dispositius mòbils gràcies a la
Fundació Pere Tarrés i la Fundació
Vodafone. La formació va consistir
en la realització de tallers pràctics de
nivell inicial, d’una durada de 4 hores
i totalment gratuïts. L’acceptació de
l’activitat va ser un èxit i un total de
36 persones majors de 55 anys de
Santa Bàrbara es van poder beneficiar
d’aquesta formació.
La Fundació Pere Tarrés i la Fundació
Vodafone Espanya han posat en marxa
un projecte per formar persones
majors de 55 anys en l’ús de les
tauletes i els smartphones. L’objectiu
d’aquest projecte és que les persones
grans aprenguin a utilitzar els nous
dispositius mòbils i puguin estar al
dia en les noves tecnologies, tenint
en compte la importància que tenen
en la societat actual. Aprenen, per
exemple, a connectar-se a una xarxa

WiFi, a navegar a través de la seva
tauleta i aprofitar les funcionalitats
del seu telèfon mòbil per fer fotos amb
la càmera, utilitzar aplicacions com
WhatsApp i Skype i poder comunicarse amb els seus, entre altres. D’aquesta
manera, aquests tallers tenen també
un paper rellevant en el treball per a la
inclusió social de les persones.

Adrián Batiste, regidor de Noves
Tecnologies, valora molt positivament
la bona acollida d’aquesta formació i
agraeix a les fundacions organitzadores
aquest
tipus
d’iniciatives, molt
necessàries per ajudar a la gent gran
en el difícil camí, per a molts d’ells, de
la inclusió digital.

Norma Pujol, Coordinadora Territorial de Joventut a les
Terres de l’Ebre, visita les instal·lacions de l’Smartcentre

E

l dijous 2 de març, Norma
Pujol, Coordinadora Territorial
de Joventut a les Terres de
l’Ebre, va visitar les instal·lacions
de l’Smartcentre, on s’ubica el Punt
d’Informació Juvenil de la població i es
fusionen els diferents serveis per tal
d’adaptar-se a les noves necessitats de
la població i dels joves.
Durant la visita es van tractar temes
relacionats amb les polítiques de
joventut i concretament del Pla Local
de Joventut 2016-2019, i del projecte
Empodera’t que durant el passat any
es va anant desenvolupant a través
de les diferents actuacions i activitats
per tal de potenciar la participació
juvenil al municipi, adaptant-nos a
les necessitats dels joves. Per això,
per aquest 2017, es configurarà un
altre projecte amb noves propostes i
iniciatives que els propis joves han fet
sabedores.
La
Coordinadora
Territorial
de
16

Joventut va valorar positivament la
feina que s’està fent al municipi en
matèria de joventut i ens encoratjava a
seguir treballant per i amb la joventut
planera, ja que les polítiques de
joventut han d’estar en tot moment
adaptades als nous canvis de la
societat i les demandes i necessitats
dels propis joves. Per això, Santa

Bàrbara continuarà apostant en les
polítiques de joventut municipals.
Adrián Batiste, agraïa la visita de la
Coordinadora Territorial, Norma Pujol,
on va poder conèixer el funcionament
del servei, les instal·lacions i saber de
quina manera es treballa al municipi
amb matèria de joventut.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

III edició del codeclub a l’Smartcentre

D

es del mes març i fins al maig,
es durà a terme a l’Smartcentre
una nova edició del Codeclub.
Infants d’entre 10 i 12 anys participen
en aquesta activitat formativa tots els
divendres de 17 a 18.30 hores.
Codeclub a les biblioteques és una iniciativa del Servei de Biblioteques de la
Generalitat, que juntament amb Codeclubcat i les universitats UOC, UPC
i UDG vol iniciar als nens i nenes a la
programació d’ordinadors. Igual que la
resta de Codeclubs, els tallers són gratuïts i gestionats per voluntaris, que en
aquest cas són estudiants de grau de
les tres universitats.
Les instal·lacions de l’Smartcentre,
l’aula de formació en aquest cas, és un
espai idoni que compleix sobradament
els requisits necessaris per poder dur a

terme aquesta activitat, essent Santa
Bàrbara l’única població del Montsià
on es realitza aquesta activitat formativa.
Alfred Blanch i Adrián Batiste, com a
responsable de l’Smartcentre i com a
regidor de Noves Tecnologies respec-

tivament, valoren molt positivament
que l’Smartcentre participi i col·labori
en aquestes iniciatives formatives i
que els infants de la nostra població es
puguin beneficiar i participar d’aquestes activitats.

L’Smartcentre participa en la sessió de treball del
programa CATLABS

D

imecres 8 de març va tenir
lloc la primera sessió de
treball del programa CATLABS
per promoure la innovació social
digital a Catalunya en el marc de
l’Estratègia de recerca i innovació
per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya (RIS3CAT) a les Terres de
l’Ebre.
La sessió es va dur a terme a la
sala d’actes de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre (IDECE). Va estar presidida pel
delegat del Govern de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier
Pallarès, i dirigida per Ricard Faura,
Direcció General de Societat Digital, i
Artur Serra de la Fundació I2Cat.

reflexió amb els agents implicats i el
territori.

i innovació, Administració pública i
ciutadania).

La RIS3CAT, aprovada pel Govern
el 4 de febrer de 2014, i el procés
d’especialització intel·ligent suposen
una transformació fonamental de
l’orientació de les polítiques públiques
de recerca, innovació i competitivitat
de Catalunya, que històricament han
tingut caràcter transversal. Aquesta
reorientació és progressiva i es
fonamenta en un procés d’anàlisi i

La RIS3CAT aposta per combinar
instruments d’R+D+I consolidats amb
instruments nous, amb la voluntat
d’impulsar iniciatives col·laboratives
que permetin avançar en el procés
de concreció de l’especialització
intel·ligent de Catalunya i que
potenciïn la participació de tots els
actors (empreses, agents de recerca

Adrián Batiste, regidor de Noves
Tecnologies, valora molt positivament
que, un cop més, l’Smartcentre de
Santa Bàrbara hagi estat convocat per
participar i formar part del grup de
treball com uns dels centres referents
de la nostra zona i assegura que se
seguirà treballant en la promoció,
divulgació i innovació en el món de les
TIC.
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Colònies d’estiu 2017

U

n any més, s’han engegat
les colònies d’estiu. Es van
donar per iniciades el dia 2 de
març quan es va realitzar la reunió
informativa per als pares i mares.
Aquest any s’han apuntat un total
de 59 xiquets i xiquetes, els quals es
desplaçaran fins a la població de la
Pobla de Cérvoles per passar l’última
setmana de juliol amb els monitors del
Grup Joventut. Continuarem amb la
dinàmica de què els mateixos monitors
siguin els cuiners encarregats de la
preparació i elaboració del menjar.
La casa de colònies anomenada Cal
Gort està situada al centre del poble,
fet que ens permetrà endinsar-nos
en la realitat del municipi i que el
puguem conèixer bé. Les colònies
estaran enllaçades per un centre
d’interès que guiarà totes i cadascuna
de les activitats que realitzarem, com
ara la búsqueda del tresor, el terror,
excursions, dinàmiques, manualitats...
Adrián Batiste, regidor de Joventut,

després de veure l’acceptació que
tenen les colònies i l’escreix que han
tingut les inscripcions, valora molt

positivament la tasca que s’està fent i
afirma que és un dels anys en què han
hagut més inscripcions.

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU
TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Carnaval al Centre Obert l’Oliveta

E

l dimecres 22 de febrer vam
iniciar la setmana dedicada
al Carnaval, primer vam
realitzar el menjar blanc, dintre la
programació del taller de cuina,
aquest any, van ser els xiquets i
xiquetes del Centre Obert que en
van fer per a la festa del centre i
també per als iaios i iaies del Centre
de Dia Vima. Sent el menjar blanc
uns postres típics d’aquestes dates.
La tarda del dijous llarder, es va
adaptar l’horari de les activitats per
tal de gaudir de les hores de més
sol. Els xiquets i xiquetes, a les 15
h, acompanyats de les monitores,
van anar d’excursió caminant fins
a l’esplanada que hi ha al costat de
la Deixalleria Municipal. A més de
berenar, majoritàriament, entrepà
de truita amb salsitxa, van jugar
a jocs que habitualment no poden
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fer-ho per la limitació de l’espai on
habitualment fem l’esbarjo.
Van tenir una estona de joc lliure
i cadascú va optar pel que més li
agrada: saltar amb la corda, futbol
o simplement manipular el material
del centre (cordes, cercles, xancles,
etc.). Finalment, es van fer un parell
de partides tots junts al Rei, que ja
va sent un joc típic al centre.
Per acabar la setmana, el divendres
es va fer la festa de carnaval, en
la qual els menors i les monitores
es van disfressar d’ocellets, que
prèviament s’havien confeccionat
dintre el taller de celebracions
especials. A més a més, els xiquets/
es van fer la visita als iaios i iaies del
Centre Dia, que anaven disfressats
de dòmino i cartes, una disfressa
molt original.

A continuació, vam fer un berenar
tots junts on vam aprofitar per
menjar-nos
el
menjar
blanc
prèviament fet pels xiquets/es.
També aquest any, com a novetat,
els menors van participar d’una
activitat que es feia a l’Smartcentre,
la confecció d’un mannequin challenge,
amb les diferents disfresses que hi
van participar.
Per acabar la tarda i com el temps
ens va acompanyar, vam fer tarda de
jocs a la zona d’esbarjo.
La regidora de Serveis Socials,
Montse
Rodríguez,
valorava
positivament aquestes activitats on
es fomenten les tradicions culturals,
i també la bona relació que existeix
amb la resta de serveis per poder fer
activitats conjuntes i, a més a més,
de caire intergeneracionals.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Xerrada dels Mossos d’Esquadra al Centre Obert l’Oliveta

E

l divendres 3 de març i de les 18
a les 19 hores, els nens i nenes
del Centre Obert l’Oliveta van
poder gaudir de la visita dels Mossos
d’Esquadra.
Durant el segon i tercer trimestre del
Centre Obert, els nens i nenes treballen el taller de ciutadania, per això
les educadores van creure necessari que un dia vinguessin els Mossos
d’Esquadra per a que els fessin una
xerrada i els poguessin explicar les
diferents normes cíviques i les actuacions que poden passar en cas d’incomplir-les.
Els diferents temes que es van tractar
van ser:
- Els drets i deures dels ciutadans.
- La pràctica cívica i social de solidaritat.
- Comportaments dels ciutadans.
- Actuació dels Mossos d’Esquadra.
- Equipament dels mossos d’esquadra
- Les drogues.
Per acabar, els nens i nenes vam po-

der fer totes les preguntes que van
desitjar i, seguidament, se’ls va repartir una fitxa on hi havia una sopa
de lletres, i on els nens i nenes havien
de trobar els noms de totes les especialitats de Mossos d’Esquadra que hi
ha actualment.

Tant la regidora de Serveis Socials,
Montse Rodríguez com les educadores del Centre Obert l’Oliveta valoren
positivament la implicació dels Mossos d’Esquadra en l’educació dels infants.

Signatura per a la implantació d’un servei assistencial per
a persones amb discapacitat intel·lectual al nostre poble

E

l dia 16 de març de 2017 va tenir
lloc la signatura de l’escriptura de cessió dels terrenys annexos entre el CAP i la Llar d’infants les
Beceroles, de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara en favor de l’Associació de Famílies de persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament de
la Comarca del Montsià (APASA).
Aquest és l’últim pas per fer efectiu i
posar en funcionament el conveni signat a l’abril de 2016 entre totes dues
entitats, que té per objectiu la implantació d’un servei assistencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.
En una primera fase es construirà un
servei de teràpia ocupacional, podent
així traslladar l’actual servei que es
presta des de fa tres anys a les instal·
lacions del Centre Cultural; i en una
segona fase un servei assistencial o
residencial.
A grans trets, les bases del conveni es-

tipulen que la temporalitat de cessió
del terreny és de 25 anys, i que si no es
compleixen els terminis pactats i per
als usos concrets establerts, el terreny
revertirà de nou a l’ajuntament planer.
Així mateix estableix quines despeses
hauran d’anar a càrrec de cadascuna
de les entitats, així com el compromís
per part d’APASA de contractar, en
igualtat de condicions econòmiques i
de prestació de serveis, empreses amb
domicili fiscal al municipi, tant per a la
construcció com per al manteniment
de les instal·lacions.
La signatura de cessió dels terrenys
suposa, per tant, la utilització dels
mateixos per a l’ús a què s’havien volgut destinar des d’un primer moment,
la instal·lació d’un servei residencial
d’atenció a les persones; a la vegada
que la possibilitat que l’entitat APASA, que dona servei a tota la comarca,
pugui descentralitzar els seus serveis

i arribar a un més ampli nombre de
persones.
Poder oferir un servei d’aquesta índole i al municipi, permetent agrupar
l’atenció a les persones dels municipis
de l’interior del Montsià, és un dels
objectius generals que tota administració pública s’hauria de marcar, i és
per això que tant la regidora de Serveis
Socials com l’alcalde es mostren satisfets d’haver pogut fer realitat, esperant que en un breu període de temps
es pugui fer realitat la construcció de
l’edifici i trasllat del servei.
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P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
25/1/17

17/2/17

2/3/17

LLOC

Dipòsit de capçalera

Xarxa: c/Ausias Marc

Xarxa: c/Ausias Marc

CONCEPTE

LÍMIT
RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

0

0

0

Recompte Clostridium Perfringers

0

0

0

0

100

1

1

1

0

0

0

0

0,5

0,05

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,75

0,37

0,81

Clor combinat in-situ

2

0,1

0,1

0,1

Color

15

5

5

5

2500

506

511

508

3

2

1

2

9,5

7,8

7,8

7,7

Sabor (a 25ºC)

3

2

1

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

0,2

0,68

0,2

Recompte colònies a 22ºC
(Dipòsit)
Recompte bactèries Coliformes
Amoni
Paràmetres indicadors

DATA

Conductivitat (a 20ºC)
Olor (a 25ºC)
pH (de 6,5 a 9,5)

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
1r TRIMESTRE 2017
• S’han fet diversos avançaments de collita 2016/2017, olives entrades fins el 28/02/2017.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats aquests anys 2016, 2017. És imprescindible per poder cobrar la subvenció de l’oli. Recordar
que la Cooperativa Agricola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les inspeccions de les
finques i els quaderns.
• El 29/01/2017 en Junta General Extraordinària es va acordar el cessament de la Secció de Crèdit.
• El 26/03/2017 en Junta General Ordinària es van rendir els comptes Cº2015/2016.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

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

MONTEBRE

S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA
COOPERATIVA FREGINALS

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

L’entrevista

Entrevista al planer absent…

Alvaro Arasa Tuliesa
Vaig nàixer l’any de la gelada,
al 56. De menut a l’escola, des
de què tinc memòria. Mira que
m’agradava ben poc. Un dia em
sortia sang del nas, l’altre se’m
trencaven les ulleres, al tercer em
quedava a mitant camí amagat
per algun lloc, fins que se’n van
assabentar a casa. La mare i el
pare em van cridar l’atenció. Amb
el temps solucionat!

conèixer de terra, on quan plovia,
quan nevava, quan feia sol, amb
els companys del veïnat jugàvem
amb el fang, l’aigua. El joc, sempre
el joc, el tello, la pilota, la bicicleta,
era el dia a dia... La mare sempre
me cridava, “...a dinar!”, jo sempre
ho allargava! Mal menjador, uns
fideuets i... marxava amb ma
germana cap a l’escola amb la
bola dels fideus a la boca.
Als estius, arribada la nit, als
quatre cantons, mentre els
grans xerraven prenent la fresca.
Amb els companys del barri no
paràvem! Són tots ells, els veïns,
els jocs, i ara que ho estic escrivint
els records que m’arriben els que
reforcen dins de mi el meu poble.
De jove amb alguns amics
i
companys
vàrem
iniciar
l’aventura de reprendre el teatre,
la Setmana de la Joventut. Quines
mogudes! Com xalàvem... sobre
tot als assajos. “La núvia portava
Cua”, “La Caseta de la Plana”...

Recordo les noies a un costat, a
l’altre els nois. Els més alts podien
vore-les per sobre de la paret que
ens separava. Los menuts com
jo estàvem per jugar: agafats
uns quants per la cintura “...
qui vol jugar a futbol?”, a fava,
pujar corda... Als deu anys vaig
sortir de l’escola per començar
el batxillerat, uns cursos amb
preparació al poble, després
exàmens a Tortosa. Més tard a
Amposta i Tortosa.
Estan presents a la meua
memòria els carrers que vaig
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Però quan coneixes a la persona
amb la que pots compartir
sentiments, tristors i alegries, has
trobat la mitja taronja i cap allí
te’n vas. A Tortosa vaig fer cap, a
12 minuts del meu poble. Conxa
és la meua parella.
Més endavant la dedicació
als afers quotidians em va
portar a lluitar en contra dels
transvasaments.
Problemàtica
que no s’ha esvaït. Uns anys en
política i prou. Alguns desenganys
et porten a fer allò que controles
i saps, en altres afers poden haver
molts interessos particulars dels
companys de viatge.
A principis dels noranta, va arribar
la nostra filla. Què bonica! Tenia
onze dies i es bevia els biberons
en un tres i no res. La rutina diària
va canviar.
Des dels catorze anys sempre
he viscut fora del meu poble
estudiant, però als estius estava
a casa. Els estudis han marcat

L’entrevista

d’entranyables amics, m’han
dixat un mal regust de boca. Vagi
per ells un record des d’aquí.
lo meu camí. Encara avui ho faig
cada dia, cal mantenir el cervell
actiu. Tot i així, mai han passat ni
vint dies en què no hagi tornat al
poble.
Al seu temps, els iaios, el pare i la
mare, que avui ja no hi són. Ara,
la família que va creixent amb
nebots i nebodets ben eixerits.
Molt sovint o quasi cada dia torno
al poble.
Des de menut l’atracció per
les ciències naturals ha estat
una constant. A Tarragona
magisteri, especialitat ciències,
només acabar vaig trobar faena
a prop de Barcelona. En un any
vaig estalviar i em vaig posar a
estudiar geologia. Vaig continuar
treballant de mestre i acabant els
estudis. La tesi de llicenciatura la
vaig dedicar a la recerca del subsòl
del Baix Ebre i Montsià. Perseguia
als poveros, agafava mostres,
anàlisi, dibuixos, redacció... El
treball de mestre em va portar
a conèixer diferents municipis

i molts companys de treball, on
compartia el temps de docència
amb la geologia, tot acabant
la tesi doctoral a principis dels
noranta.
Unes noves oposicions em van
permetre accedir a professor de
secundària. Comunicacions a
simposis i congressos, aportant
experiències
didàctiques
i
pedagògiques, fins que m’he
jubilat com a catedràtic de
Biologia i Geologia a l’institut
Cristòfol Despuig de Tortosa. De
moment, només faig conferències
a través de la URV. Però, des de
sempre, he compaginat l’activitat
docent amb la recerca geològica,
ciència que m’apassiona. Fins i
tot, en algun temps he arribat a
dedicar-m’hi professionalment.
Des de principis del 2000, formo
part del Grup EbreRecerca,
escrivint i publicant llibres de
difusió, també articles per a
revistes més especialitzades.
La pèrdua de la meua mare i

Quan gires la mirada, t’adones
que el temps passa volant. Les
persones més grans que estimes
et van dixant i has d’afrontar
els dies de la millor manera
possible, amb la família, els amics
i companys. El fet de fer anys
i haver tombat la “cantonada”
et fa veure que la vida és curta
i la intentes aprofitar amb tots
ells, algun viatget, menjades,
calçotades, paelles, vermuts i
cervesetes...
I és per això que valoro del meu
poble en el fet de què, en sortir de
casa, pots saludar amablement a
la gent que sempre has conegut.
Tot i conèixer a moltes persones a
Tortosa, algunes d’elles molt bons
amics, companys i companyes, no
sempre puc fer el mateix. El poble
manté aquell valor de proximitat
a les persones que no tenen les
poblacions més grans.
Del poble no he marxat mai.
Sempre el porto amb mi, quan
estic fora i quan estic aquí.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES
Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de l’Ajuntament
(www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament.
Concretament els enllaços són:
Plens de la Corporació: http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesplens/index.php
Sessions de la Junta de Govern Local:
http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesjuntesdegovern/index.php
NOTES DE L’AJUNTAMENT
L’ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un millor
servei als seus ciutadans i/o contribuents, vol mantenir les
dades actualitzades en els diferents padrons municipals;
evitant, en lo possible, l’emissió de rebuts erronis o a nom
de persones difuntes. Amb aquest propòsit, informem dels
tràmits que es poden realitzar a les mateixes oficines de
l’ajuntament i de la documentació que s’ha d’aportar en
cada cas:
üü Padró d’habitants:
o Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o
DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer o
escriptura de propietat del domicili a residir).
o Canvis de domicili (contracte de lloguer o escriptura
de propietat del nou domicili).
o Modificació de dades personals:
• DNI/ NIE (fotocòpia).
• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial).
• Noms i cognoms (certificat de naixement).

üü Padró de taxes (clavegueram i escombraries):
o Canvis de nom (còpia de l’escriptura de propietat de
l’immoble).
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut
i núm. de compte bancari nou).
üü Padró de taxes (conservació del cementiri):
o Canvis de nom (acceptació d’herència, títol de
propietat del nínxol i últim rebut).
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut
i núm. de compte bancari nou).
üü Padró d’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i
üü Padró de l’impost de bens immobles de naturalesa
urbana i rústica (IBI):
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut
i núm. del compte bancari)

SOREA
El servei municipal d’aigües de Sorea, aquest primer trimestre de l’any 2017, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines
de l’Ajuntament, els dies:
12 d’abril - 26 d’abril – 10 de maig – 24 de maig – 7 de juny – 21 de juny

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest any 2017 seran:
13 de gener - 10 de febrer - 10 de març - 13 d’abril - 12 de maig – 9 de juny
14 de juliol - 11 d’agost - 8 de setembre – 13 d’octubre - 10 de novembre - 7 de desembre
Els interessats en rebre aquest servei han d’adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament, per indicar el material i el lloc de
recollida, com a molt tard dos dies abans.

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2017
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d’Ingressos) la gestió de cobrament dintre del termini
de pagament en voluntària següent:
CONCEPTE
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBÀ - (1r període pagament fraccionat)
501 - IBI RÚSTICA
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
500 - IBI URBÀ - (2n període pagament fraccionat)

PERÍODE INICI
31/03/2017
28/04/2017
28/04/2017
30/06/2017
30/06/2017
28/07/2017
29/09/2017

PERIODE FINAL
31/05/2017
30/06/2017
30/06/2017
31/08/2017
31/08/2017
29/09/2017
30/11/2017

Que vençuts els terminis assenyalats s’iniciarà el període executiu per a la recaptació de rebuts pendents de pagament, la
qual es realitzarà així mateix per l’Excma. Diputació de Tarragona.
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2017
DEREK FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.....................25/12/2016
Jorge Luis Fernández Contreras
Leona Fernández
JÚLIA VALLÉS CABALLÉ......................................04/01/2017
Javier Vallés Cabellos
Laura Caballé Martí
MADELEINE ACCENSI MARTÍ............................20/01/2017
Jordi Accensi Armengol
Cinta Rosa Martí Castells
AYLA LOSADA VILARROCHA.............................28/01/2017
Salvador Losada Rodríguez
Andrea Vilarrocha Traver
ALAN FERRÉ GISBERT.........................................08/02/2017
Jaume Ignasi Ferré Espuny
Irene Gisbert Pons
ADRIANA MELISSA SUCUNUTA MENDOZA.....08/02/2017
Miguel Ángel Sucunuta Bustamante
Jessica Viviana Mendoza Mendoza
ALEXANDRU BOROS...........................................10/02/2017
Cristian Mihai Boros
Ioana Florentina Jurjut
ACHRAF YAHYA...................................................25/02/2017
Khalid Yahya
Latifa Ahchir
JOAN SUBIRATS ESPUNY....................................01/03/2017
Joan Subirats Martí
Elisabet Espuny Rallo

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2017
JOSE LUÍS FIBLA FABRA
ANNA PETRALIA.................................................16/02/2017
RACHID SAKKALI
ASMAE ZAGHDOUDI AKROUNI.........................16/03/2017
EMILIO ACCENSI ACCENSI
PATRICIA LOSADA RODRÍGUEZ.........................29/03/2017
DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2017
JOSÉ GUIMERÀ JÚCAR.........................................12/01/2017
MARIA FERNANDA LÓPEZ ROÉ..........................16/01/2017
MANUELA SIMÓ VALLDEPÉREZ.........................20/01/2017
MONTSERRAT PASCUAL VILLARROYA..............21/01/2017
JOSÉ RODA CID....................................................23/01/2017
MARIA CINTA ROMEU TORRES..........................24/01/2017
RAMON MARTÍ ARNAU......................................01/02/2017
VICENTE MENGUAL GARCIA.............................02/02/2017
JOSEFA ALBELLA ABADIES..................................13/02/2017
TERESA RALLO LLOBAT......................................24/02/2017
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Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
El segon trimestre del curs escolar va començar
després de les festes de Nadal amb la novetat de les
celebracions dels aniversaris al menjador escolar.
Els pares poden invitar als amics dels seus fills i es
munta una festa per celebrar-ho tots junts. Amb un
fals pastís d’allò més divertit!

Una altra novetat d’aquest curs ha estat el 1r concurs
de la Mascota del menjador, on vam tindre 40 dibuixos
participants, i on el guanyador va ser Oriol de 2n, amb
un cocodril cuiner. Els tenim tots exposats al nostre
menjador! El segon premi va ser per a Judith de 6è i el
tercer amb un empat entre Mireia de 3r i Abril de P5.
Gràcies a tots per participar.

Per celebrar el carnaval vàrem muntar una festa al
menjador, on ens vam fer una màscara d’allò més
original i jocs varis al pati.

Sense oblidar-nos de col·laborar amb la festa del
Carnestoltes de l’escola, on vam ajudar a convertir el
pati de l’escola en una pista de CIRC.

També us fem saber que l’AMPA té un blog que us
animem a consultar:

ampajaumebalmessb.blogspot.com
31

Entitats Planeres
ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES
Aquest primer trimestre, la nostra associació ha fet algunes activitats, totes
de portes endins, i que han consistit,
principalment, en celebracions de festes que són ja habituals del nostre calendari.
Vàrem començar l’any fent la festa de
reis, una sessió de ball amb repartiment de tortells de reis.
El diumenge dia 12 de febrer, la festa
la vam fer per als socis que enguany
celebren les seves bodes d’or. Van ser
tres les parelles:
Joaquin Martí - Electa Bel
Francesc Montserrat - Catalina Gutiérrez
Joaquín Tafalla - M. Carme Andreu
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Va haver-hi felicitacions, regals, pastís
i tot el propi d’aquestes celebracions.
I també dues actuacions artístiques:
una exhibició de ball a càrrec de Roger i les dues Maria i un petit recital de
música clàssica que ens va oferir Joaquim Tafalla al clarinet. I en acabar, va
haver coc per a tots els assistents, amb
la qual cosa podem dir que tot quedà
força bé i a satisfacció dels homenatjats i públic. Com no podia ser menys,
tot acabà amb un ball que van inaugurar les parelles celebrants i la posterior
participació de la resta del públic.
Una altra festa celebrada ha estat el
carnaval. Vam fer un ball de disfresses
en el que hi van participar una trentena llarga de disfressats. El ball va estar

molt animat i, en acabar la sessió, va
haver berenar per a les disfresses i tots
els que s’hi van voler apuntar pel seu
compte.
El passat dia 5 de març, es va celebrar
la Junta General Ordinària de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, en la
qual es va donar compte, per part de
la junta, del moviment d’altes i baixes
de socis, de les activitats fetes durant
l’any i de l’estat de comptes. Al no haver-hi hagut eleccions, continua, de
moment, la mateixa junta.
Això ha estat el primer trimestre, esperem en el pròxim poder contar quelcom d’alguna sortida.
Fins llavors!

Entitats Planeres
CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Sempre et recordarem!
Francisco Guimerà Júcar “Paquet”
Home de futbol, ja que per a ell el
Santa era el més important. Va formar
part de la plantilla de l’equip juvenil

campió del grup 4 de la temporada
1953-54, després va continuar jugant
amb l’equip d’aficionats.
Va tenir l’honor de ser un dels
jugadors que va inaugurar l’actual
estadi municipal el 9 de maig de 1966.

Entrenador del Santa a partir de la
temporada 1975-76. També va ser
membre de la junta amb diferents
etapes i sempre va ser un gran soci
col·laborador preparat en tot moment
per fer el millor servei al seu Santa.

MEMBRES DE LA JUNTA CF SANTA BÀRBARA 2016/2017

Aquests són els membres de la junta de CF Santa Bàrbara, ara els nomenarem d’esquerra a dreta, però ens falta un membre
a la foto que es Jordi Ferré (lo canelo) càrrec vocal. El primer de l’esquerra es Santi, càrrec vocal, Noèlia, càrrec secretària,
Claudia, càrrec vicepresidenta, Jordi, càrrec president, Bàrbara, càrrec tresorera i Anna, càrrec vocal.
FEM FUTBOL, FEM POBLE
La junta del CF Santa creiem que
es convenient i necessari per a la
continuïtat del futbol al nostre poble el
suport dels Planers i Planeres. Per això,
per a la següent temporada, estem
treballant amb la creació d’una nova
modalitat de soci que anomenarem
SOCI SOLIDARI. Aquesta modalitat
de soci la crearem perquè qualsevol
persona del poble pugui gaudir del

futbol amb un nombre determinat
d’entrades els dies del partit i gaudir
de tots els partits de futbol base per
un preu simbòlic, amb els quals es
donarà suport al CF Santa Bàrbara.
Alguns dels pobles veïns que tenen
club de futbol, com a mínim tenen un
10% de la població com a socis.
Amb el cas del CF Santa som un 2,5%
de socis per població.

Per això cridem a tot el poble perquè
col·laboren amb el futbol del nostre
poble i ens ajuden a poder continuar
i poder ser un referent a les nostres
terres. Cal tenir present d’on venim
per poder saber on anem, que tenim
un club que està en funcionament des
de l’any 1919, per tant l’any 2019 serà
el seu CENTENARI.
VISCA EL SANTA!!
33

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
En aquest número de la revista
farem un breu resum de les
activitats
més
rellevants
realitzades en aquest primer
trimestre de l’any:

Dijous Gras. El dijous 23 de febrer,
més de quaranta dones ens vam
reunir al local social per berenar
com és tradició i passar la tarda
amb jocs de taula i regalets.

Sortida cultural a Barcelona.
El dissabte 28 de gener a les 8
del matí vam sortir en autocar
en direcció a Barcelona on vam
poder passar un fabulós dia. Al
matí, vam tenir temps lliure per
realitzar l’activitat o visitar els
llocs d’interès de la ciutat que a
cadascú li va venir de gust i, no va
ser fins a la tarda, quan ens vam
retrobar per poder gaudir tots
junts de la representació musical
de l’espectacle Gente Bien, de la
prestigiosa companyia teatral La
Cubana, al teatre Coliseum.

El dissabte dia 11 de març també
vam estar de celebració amb el
Dia Internacional de les Dones.
Aquest any la celebració va

A més a més, aquest més també
s’han realitzat tot un seguit i variat
ventall d’activitats, entre d’altres:
tallers de cuina a càrrec de les
sòcies Carmen Sandonís i Rosa
Martí, activitats per tenir cura del
nostre cos a càrrec d’Esther de
Sally’s Nails, del monitor de ioga
Miguel Jardí, de la fisioterapeuta
Festivitat de Santa Àgueda.
El diumenge 5 de febrer, una
vuitantena de dones vam celebrar
la diada en honor a la patrona de
les dones i de la nostra associació
amb els actes de costum: missa,
dinar, sorteig de regals, ball en
música en directe i per últim el
berenar, mistel.la i el dolç ja típic
de la festa “mamelletes de Santa
Àgueda”. Ens ho vam passar força
bé!
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tenir lloc al local social amb una
interessantíssima xerrada a càrrec
de la planera Àngela Moreno Martí,
metgessa de l’àrea d’oncologia de
l’Hospital Universitari Sant Joan
de Reus. I com a cloenda i punt
festiu de la jornada vam fer una
xocolatada per a totes les sòcies
assistents.

Maria Bel i de M. Carmen Solà i
Jaquelin Roig del Centre Synergia,
una caminada fins a la finca
d’oliveres mil·lenàries d’Eloi Ferré
i una sortida al Bingo de Vinaròs.
Que bé que ens ho passem totes
juntes!
La Junta

Entitats Planeres
UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Calentant motors!
Després del darrer passacarrers, on
la Banda de Música Jaume Balmes
va donar pas a la cavalcada de Reis
Mags, els nostres músics ja s’estan
preparant per a noves i variades
actuacions que aniran sorgint
durant aquest any, tant a nivell

local, on hi és partícip a moltes
de les festivitats locals de Santa
Bàrbara, com d’altres on any rere
any hi som convidats. I com una
imatge val més que mil paraules...
També, comentar-vos que per al
proper trimestre, durant la setmana
del 24 al 30 d’abril, a l’Escola de

Música Municipal Germans Arasa
Els Flarets,celebrarem la Setmana
Cultural, on ja s’estan preparant
les activitats pròpies d’aquesta
setmana, i on els petits músics
d’aquesta escola ho fan possible
any rere any, amb el seu treball
i amb molta il·lusió. Esteu tots
convidats, no hi falteu!

Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
El Club Twirling ja ha començat el període de competicions, caps de setmana d’assajos o de competició.
La primera arribava el dia 25 de febrer
i ens coincidia amb els carnavals, la
Copa Catalana, a la qual havíem assistit en molt poques ocasions però que
serveix de posada a punt de les nostres
atletes.
En aquesta ocasió se celebrava a Camarles perquè l’equip organitzador,
Deltebre, no disposa del pavelló municipal per poder-ho disputar, tot i que
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el regidor d’Esports de la localitat argumentava que s’està treballant perquè en properes ocasions no s’hagi de
sortir del municipi i es pugui celebrar
al propi.
En aquesta primera “posada en escena” no van poder participar totes les
atletes, perquè com és a nivell català hi assisteixen molts clubs, així que
segons el criteri de la monitora es van
portar unes representants de cada modalitat.
On sí van participar totes les joves

planeres fou a la primera semifinal
del Campionat de Catalunya celebrat
a Tortosa els dies 11 i 12 de març, un
cap de setmana on es va poder veure
tota la tasca que porten a terme els
diferents clubs ebrencs. Entre aquest
magazín i el proper us mostrarem les
fotografies de totes les atletes per actuacions fetes, en aquest, els equips.
El camí fins al Campionat de Catalunya encara és llarg, recordem que se
celebrarà els dies 10 i 11 de juny al
nostre poble.

Abans i Ara

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

Imatge 4

Imatge 5

Imatge 6

Imatge 7

Imatge 8

Imatge 9
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Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per publicar en aquest apartat.

ZONA DE JOCS
Sudoku

Solucions

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 37

Sudoku
Qui i què?
Imatge 1: Ana Elies, Nuria Caballé
i Pepita Grifoll
Imatge 2: Conchita Tomás
Rodríguez
Imatge 3: Ramon, Pepito i Toni
Imatge 4: Maribel, Maria Cinta,
Fernando i Tomàs
Imatge 5: José Francisco Vallés,
Mercedes Panisello i Alfredo Cid
Imatge 6: Jesús, Arturo, Alfredo,
Eleuterio, Joaquín, Francisco i
Rogelio
Imatge 7: Angelita, Rosa, Mari,
Roser i Rosa Mari
Imatge 8: Javier, Jesús, Pepe,
Amado, Fornell, Joseret...
Imatge 9: Cinteta, Celestino i
Frasquet.

Entreteniment infantil
Mandala de Sant Jordi

Endevinalla
Alegren els camps amb els seus colors,
perfumen l’aire amb els seus olors.
Solució núm. 37: Els guants

Dites i refranys:

Si Sant Jordi no ha passat,
l’hivern encara no s’ha acabat.
Webs recomanades:
www.tatarana.cat
www.muntayadellibres.com
41

Planers en adopció

Planera en adopció…

Sònia Ferrer Tena

Vaig néixer el 27 de febrer de 1976 a
Morella, un poble emmurallat molt
bonic de l’interior de la província de
Castelló que, per a qui no el conegui,
he de dir que val la pena visitar. Sóc
la petita de tres germans. La meva
família es dedicava a la ramaderia i
vaig passar la infància entre la masia,
amb tot tipus d’animals i els jocs
pels carrers empinats del poble que a
l’hivern estaven molts cops nevats. Tot
i ser un poble petit és el més gran de
la zona i té institut de secundària on
venen a estudiar els joves dels pobles
del voltant.

Els darrers anys de l’institut vaig
descobrir que el que més m’agradava
era la biologia i per això va ser la
carrera que vaig escollir. Als 18 anys
vaig marxar a estudiar a València i va
ser el moment de viure fora del poble
per primer cop en un pis d’estudiants.
Els anys d’universitat van ser intensos,
gratificants al mateix temps que durs.
Els caps de setmana sempre tornava
cap al poble, malgrat la distància i les
males comunicacions, per veure la
família, amics i també a una persona
que ja començava a ser important a la
meva vida... l’Albert de Santa Bàrbara.
A Albert el vaig conèixer sortint de
festa a Morella. Al ser un poble petit on
tothom es coneix sempre teníem ganes
de veure cares noves i ens despertaven
la curiositat els forasters que venien
de fora. Albert va venir amb uns amics
de Rossell que tenien el costum de
pujar a Morella. Com qui no vol la cosa
vam començar a sortir i... fins ara.
Un cop acabats els estudis la prioritat
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va ser trobar feina. Empresa difícil
perquè el món de la biologia és
apassionant però no té massa sortides
laborals. Vaig tenir sort i l’any 2000 la
meva primera feina em va portar cap
a les Terres de l’Ebre a l’ADV de l’arròs
a Amposta, que és una agrupació
dedicada a controlar les plagues del
conreu de l’arròs al Delta de l’Ebre. Em
vaig traslladar a viure a la zona, primer
a Amposta i després a Sant Carles de
la Ràpita. Fins aquest moment havia
visitat Santa Bàrbara en nombroses
ocasions per visitar la família i amics
d’Albert però no coneixia massa
aquest territori.
La meva feina implicava voltar
molt pel Delta de l’Ebre que em va
enamorar des d’un primer moment,
tan diferent de les muntanyes del
meu poble. Em va agradar molt la gran
varietat de paisatges que existeixen
en una àrea no molt extensa: platges
precioses i poc massificades, la gran
plana amb la seva mar d’oliveres, la
serra del Montsià amb unes vistes
magnífiques, els Ports per passar-ho bé
a la muntanya i com no el riu Ebre que
ho uneix tot. Per una persona com jo
que gaudeix de la natura és un territori
que ofereix moltes possibilitats.
L’any 2004 vaig començar a treballar
a Tortosa al Servei de Sanitat Vegetal
del
Departament
d’Agricultura

realitzant tasques relacionades amb
el seguiment de plagues i malalties,
avisos fitosanitaris, control de material
vegetal etc. i va ser quan ens vam
traslladar a viure definitivament a
Santa Bàrbara.
El primer que em va agradar va ser la
comoditat i tranquil·litat de la vida al
poble. T’ofereix tots els serveis bàsics
importants: CAP, Llar d’Infants, Escola,
Institut, Centre de Dia, Biblioteca,
etc. Té unes instal·lacions esportives
magnífiques: Pavelló, Poliesportiu,
Piscina... i un bon grup d’associacions
molt dinàmiques.
Té els avantatges de la vida d’un poble
on pots anar a peu a tot arreu però
amb tots els serveis principals. Està
ben comunicat, en 15 minuts arribes a
Amposta o Tortosa on tens hospitals,
cinemes, accés a l’autopista, trens, etc.
Aquest fet es valora molt més si véns
d’un poble com el meu on tots aquests
serveis estan a 65 km.
L’any 2006 va néixer el nostre fill Àlex
i no cal dir que aquest esdeveniment
és el que realment ens canvia la
vida, crec que com a tots els pares.
El que també tinc clar és que amb el
seu naixement comença realment la
meva integració a la vida del poble.
Ja des de la Llar d’Infants començo a
conèixer més gent i d’aquesta manera
he anat ampliant el cercle d’amistats.

Planers en adopció

complementar els horaris lectius,
servei de menjador i col·labora en
l’organització de les festes de l’escola.
Tots aquests serveis nosaltres els hem
aprofitat molt, sobretot quan Àlex era
més petit, ja que els dos pares hem
treballat i, al ser jo de fora, ens ha
faltat una part de la xarxa familiar per
recolzar-nos.

L’acollida al poble va ser bona en
general però voldria destacar el grup
de les mares de la quinta del meu fill
que són molt obertes i properes.
A mesura que Àlex s’ha anat fent
gran s’ha convertit en un nen amb un
caràcter extravertit i participatiu que
ens arrossega en les seves activitats.
Els pares sempre diem que “no sabem
d’on ha sortit” perquè nosaltres som
molt més reservats. És d’aquells que
s’apunta a tot: futbol, desfilades,

colònies d’estiu, pubill de festes,
playback, pàdel, muntar a cavall i
perquè ja no li queda temps per a més.
En aquest sentit una altra cosa
important de Santa Bàrbara per a les
famílies és que té una bona oferta
d’activitats extraescolars: futbol, pàdel
i tennis, twirling, escola de música,
informàtica, acadèmies d’anglès etc.
També m’agradaria ressaltar la feina
de l’AMPA que és una associació
molt activa que ofereix activitats per

Actualment, els dos tenim la feina a la
zona, estem molt bé al poble i no ens
plantegem canviar de lloc on viure.
No es pot donar mai res per definitiu
perquè la vida dóna moltes voltes i no
sabem cap on ens pot portar, però de
moment Àlex té molt clar que vol estar
a Santa Bàrbara.
Sempre es diu que el lloc on naixem ens
estira molt. Jo crec que principalment
és la gent que estimem que deixem
allà el que ens lliga. Per sort no estic
molt lluny i molts caps de setmana
puc visitar la família i amics.
No us negaré que algunes vegades
encara m’emociono una mica si fa
temps que no estic a Morella i quan
arribo de nit al donar l’últim revolt
apareix la seva silueta il·luminada.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Centre Obert l’Oliveta
Aquests passats mesos estan plens de
tradicions catalanes i, al Centre Obert,
es treballen totes. Començant amb
l’elaboració de les postres típiques del
carnaval, el menjar blanc, que el van
elaborar i compartir amb els iaios i
iaies del Centre de Dia Vima.
El dijous llarder es va celebrar el 23
de febrer, es va realitzar una sortida
a la Deixalleria Municipal. Un cop allí
es van fer diferents jocs i activitats
lúdiques i vam fer el tradicional
berenar de dijous llarder, l’entrepà de
truita i salsitxa.
A l’endemà, el 24 de febrer, vam
celebrar el carnaval del centre, tots
plegats ens vam disfressar d’ocellets.
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Vam visitar als iaios i iaies del Centre de
Dia. A continuació, vam berenar i ens
vam menjar el menjar blanc elaborat
pels xiquets/es i van fer la festa del
carnaval. També vam participar del
Maniquin Challenge que es va fer a
l’Smartcentre, una activitat que els hi
va agradar molt als participants.
Entrant al mes de març, i concretament
el dia 3, vam rebre la visita dels Mossos
d’Esquadra, al centre. Aquesta jornada
consistia en la xerrada del responsable
de l’àrea dels mossos, que va explicar
als xiquets i xiquetes diferents
temes relacionats amb les normes
cíviques i el bon comportament dels
ciutadans. Va ser una activitat que va

agradar molt als xiquets/es, on van
participar activament fent preguntes
per conèixer de primera mà el bon
comportament que tot ciutadà ha de
tenir a la població.
També aquest mes de març i abril s’està
impartint, amb els pares i mares dels
usuaris del centre, el taller de Créixer
en Família, adreçat a les famílies amb
fills/es d’edats compreses entre els 6 i
12 anys. Són un cicle de sis sessions on
es reflexiona i s’intercanvien vivències
sobre l’educació dels menors, guiats
en tot moment per un professional
expert que els orienta, reforça i dóna
eines per exercir la seva parentalitat
de manera positiva.

Grup Joventut
El Grup Joventut va començar
l’any amb la tradicional reunió
per planificar les activitats de tot
l’any. Activitats que ja fa anys que
es van duent a terme i són un èxit
i, per tant, s’han de mantenir, i
activitats novedoses que els mateixos joves seran els encarregats
d’engegar i preparar.
El dia 2 de març vam realitzar la
reunió informativa per a pares i
mares de les colònies d’estiu 2017
i, seguidament, les inscripcions,
on un total de 59 xiquets i xiquetes s’han apuntat a l’activitat que
serà del 24 al 29 de juliol a la Pobla de Cérvoles.
El dia 25 de març vam realitzar la
primera reunió de la cursa enigmàtica, comptem amb la incorporació d’una nova jove al grup
que ja vam formar l’any anterior i
han volgut tornar a idear aquesta
complexa cursa. Un cop ja escollida la temàtica, comença la feinada de pensar la trama, les proves,
els llocs…
Properament, realitzarem la calçotada del Grup Joventut i us anirem informant de les novetats
que durem a terme.

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)

http://www.contregisa.com

Punt d’Informació Juvenil Planer
Parlem de …
Nous serveis per a joves que viviu
a l’exterior
Si per feina, estudis, família o
qualsevol
altra
circumstància
resideixes a l’exterior des d’ara
tindràs accés a serveis en l’àmbit
de la joventut, la cultura i la sanitat.
T’has trobat mai que residint
a l’estranger no tens accés als
mateixos serveis que les teves
amistat que viuen a Catalunya? A
partir d’ara això, canviarà, perquè
sense necessitat de modificar la
vostra residència podreu tenir accés
a una sèrie de serveis bàsics.
Per poder tenir accés a aquests
serveis caldrà està inscrit al
Registre de catalans i catalanes
residents a l’exterior. Aquesta eina
possibilita poder exercir els drets i
ser perceptors de serveis i, al mateix
temps, permet conèixer quines són
les demandes i necessitats com
a comunitat catalana a l’exterior.
La inscripció a aquest registre és
voluntària. Si esteu inscrits ja podeu
accedir als serveis.
Els serveis són els següents:

Joventut i Universitats impulsen el
programa Pràcticum Odisseu que
promou pràctiques universitàries
de joves en empreses del món rural
La Direcció General de Joventut
i la Secretaria d’Universitats i
Recerca han obert el període de
presentació de sol·licituds del
programa Pràcticum Odisseu, a
través de la qual s’ofereixen fins a 45
ofertes de pràctiques universitàries
remunerades en empreses radicals
en municipis del món rural per a
joves qualificats.
Aquesta iniciativa, s’emmarca en el
programa marc Odisseu, el Govern
vol fomentar l’arrelament del jovent
al territori i frenar el despoblament
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JOVENTUT
- Carnet Jove: els joves d’entre 12 i
30 anys podran gaudir del carnet
Jove.
- L’estiu és teu: aquest estiu
la Xarxa d’Albergs Socials de
Catalunya (XANASCAT) ofereix
dins del programa l’Estiu és
Teu dues estades de lleure (a
L’Escala i La Molina) adreçades
exclusivament als infants i joves
catalans de 8 a 16 anys residents
a l’exterior.
- Descomptes Xanascat: s’ofereix
un 10% de descompte a la Xarxa
Nacional d’Albergs Socials de
Catalunya que disposa de més de
50 albergs arreu del territori.

- “Fas 6 anys. Tria un llibre”:
els infants catalans residents
a l’exterior que durant l’any
2017 facin 6 anys rebran una
targeta amb un codi de barres
personalitzat
que
podran
bescanviar pel llibre infantil que
desitgin a la plataforma en línia
Liberlista.cat.
- IQuiosc.cat: les persones inscrites
podran accedir a la plataforma
IQUIOSC.cat i escollir les cinc
publicacions de pagament a
les quals desitgin tenir accés
gratuïtament durant sis mesos.

SALUT
- Targeta Sanitària Individual:
podran disposar de la Targeta
Sanitària Individual per a les seves
estades temporals a Catalunya.
CULTURA
- eBiblio: podran gaudir del servei
eBiblio Catalunya. És un servei
del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya que fa possible el
préstec de continguts digitals.

dels municipis, sobretot de les
àrees rurals del país, en les franges
juvenils. Per fer-ho, posa en contacte
el teixit empresarial del territori amb
els joves estudiants perquè puguin
obtenir la primera experiència
professional al seu territori rural
d’origen.
El Pràcticum Odisseu està adreçat
a estudiants universitaris de àsters
o graus oficials que hagin superat
la meitat dels crèdits acadèmics.
Els joves podran fer la petició per a
realitzar les practiques en empreses
remunerades fins el proper 1 de juny
al web www.odisseujove.cat
La durada de les pràctiques serà
d’un mínim de 300 hores, que es

realitzaran en el transcurs del curs
acadèmic actual, fins al mes de
setembre.
Més informació;
www.odisseujove.cat

La Plana Ràdio

Els escolars visiten La Ràdio
Entre febrer i març, la ràdio ha rebut
els alumnes de l’Escola i de la Llar
d’Infants. A l’abril, rebrem els de
l’Institut per presentar el seu crèdit
de síntesi.
(J.Roig).Aquest
trimestre
la
Plana Ràdio ha rebut una bona
representació dels joves estudiants
del nostre poble, cosa que ens omple
de satisfacció per l’oportunitat que
ens han donat per poder mostrar a
les noves generacions, no solament
les modernes instal·lacions de
l’emissora
municipal, sinó
el
treball que hi realitzem, difonent
i dinamitzant l’activitat social i
municipal que es du a terme al
nostre poble.
El 22 de febrer van ser els alumnes
de 5è de l’Escola Jaume Balmes els
que ens van visitar, acompanyats pel
director del centre, Alfred Paredes.
Van aprofitar per presentar-nos les
activitats del carnaval escolar i,
segons ens van dir, els va sorprendre
molt la tecnologia que emprem a
l’emissora, captant la seua atenció
sobretot els instruments de l’estudi
1 o de continuïtat.
L’1 de març ens van visitar els més
petits, els nens i nenes de la Llar
d’Infants Les Beceroles, acompanyats
de les seues monitores, gaudint de
l’estada a la ràdio i fins i tot van
presentar-se i saludar als oients a
través dels nostres micròfons.
Finalment, i en aquest cas formant
part d’una visita a l’edifici de
l’Ajuntament, el 16 de març vam
rebre també els alumnes de segon de
primària de l’Escola Jaume Balmes.
Els nois i noies van arribar als estudis
guiats pel regidor Antonio Ollés i
acompanyats de les seues mestres.
Van interessar-se pel funcionament
de l’emissora i fins i tot ens van
cantar una cançó en directe en plena
emissió.
Agraïm la confiança dels centres
educatius del nostre poble i recordem
que seguim oberts a participar en
aquestes activitats externes que,
possiblement, col·laboren també a
la formació dels alumnes.

Per cert, un any més, a principis
d’abril i tancant el cicle, la ràdio rep

als alumnes de tercer d’ESO que ens
presentaran el seu crèdit de síntesi.
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Llar d’Infants Les Beceroles
ANEM AL TEATRE
El dia 22 de febrer els nens/es de P2
de la Llar van anar a veure l’obra de
teatre “En Patufet” a la Lira Ampostina.
Vam anar en autobús i els infants s’ho
van passar molt bé.

CARNAVAL, CARNAVAL!!!
Del dia 20 al 24 de febrer 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 pirates.
El dia 24 per la tarda vam celebrar el
carnaval juntament amb els pares i
mares dels nostres petits/es. Anàvem

disfressats/des 65 persones de palometes entre grans i petits/es i fèiem
molt de goig.
Vam fer una rua per carrers del nostre
poble acompanyats de música i vam
acabar la festa a l’Smartcentre amb
una mica més de música i un berenar.
Donem gràcies als pares/mares per
acompanyar-nos!!!

L’AMBULÀNCIA
Una altra de les activitats ha estat
anar a veure com és una ambulància.
Ens van ensenyar tot el material que hi
ha dins i ens van deixar pujar, també
ens van ensenyar les llums i el so de
la sirena.

TREBALLEM ELS PAPERS I LES TEXTURES
Els nens/es de la classe de Bebi han estat treballant i fent activitats amb diferents tipus de papers i amb elements
que tenen textures molt diferents,
d’aquesta manera experimenten i
aprenen coses noves.

FEM NEU
Durant aquest trimestre hem treballat l’hivern i hem fet neu artificial
i d’altres coses per a que els nens/es
poguéssim aprendre sobre aquesta estació. Els nens/es van estar jugant amb
la neu i els hi va agradar molt.

SOM CUINERS
Els nens/es de P2 han estat treballant
els oficis i un dels que van fer era el de
cuiner, els vam fer un barret i van fer
magdalenes de xocolata que estaven
molt bones.
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Centre de Dia de Santa Bàrbara
Hem començat l’any carregats
d’energia i amb moltes ganes de
realitzar activitats.
Aprofitarem aquest espai per
poder donar a conèixer els serveis
professionals i activitats que oferim
al Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Tenim el taller de memòria que es
realitza per part de l’Educadora
Social, lectura de notícies per estar
al dia amb tot el que ens envolta,
taller de càlcul, manualitats i tallers
de pintura entre d’altres.
També disposem d’una zona de
fisioteràpia passiva i activa amb la
professionalitat de la Fisioterapeuta.
El Psicòleg realitza l’estimulació
cognitiva i teràpia individual, dona
suport a familiars i fa recolzament
psicològic davant la malaltia.
El Gerocultor realitza l’atenció

directa amb l’usuari per atendre
les necessitats diàries adaptant-nos
a les característiques individuals
de cada usuari. I la Infermera
s’encarrega del control de constants
vitals i estat general de l’usuari.
El Treballador Social és la persona
que dóna atenció a les famílies,
gestió de recursos i coordinació amb
Serveis Socials d’Atenció Primària.
I per a més diversió, es realitzen
tallers
d’animació,
tallers
de
conversa i jocs de taula a càrrec de
l’Animadora Sociocultural.
Aprofitant ara que bé el bon temps,
farem les sortides a l’exterior amb
jocs com ara les bitlles, els cèrcols o
la petanca.
Tots els dilluns de cada mes taller
de reminiscència, a càrrec del Sr.
Alfredo Blanch.

El passat mes de febrer vam estar
molt
enfeinats
preparant
les
manualitats de Sant Valentí, taller
de cuina, preparació de les disfresses
de carnaval i celebració del carnaval
amb un bon berenar que ens va
preparar el Centre Obert l’Oliveta.
Ens van venir a visitar els xiquets
i xiquetes de la Llar d’Infants les
Beceroles i vam fer una sortida a la
biblioteca del poble.
Aprofitem per recordar que oferim
assistència GRATUÏTA durant 3 dies
a tota la població adulta que estigui
interessada en provar els nostres
serveis, per a més informació
adreceu-vos al centre.
Com podeu veure ens ho passem
molt bé, així que no dubteu en venir
a visitar les nostres instal·lacions, ja
que és el millor lloc per gaudir el dia
a dia amb la gent gran.
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Museu de la vida a la Plana

La llarga exposició i el Light Painting, protagonistes
del curs de fotografia impartit al Museu de la Vida
a la Plana per Kiu Photography
El 21 de gener el Museu de la Vida a
la Plana va acollir el curs Tècniques
fotogràfiques de llarga exposició,
activitat complementària a la mostra
Paisatges de llarga expressió, que es va
poder visitar fins el 29 de gener. Jordi
Canalda, conegut artísticament com
Kiu Photography, ens va fer una classe
magistral de la fotografia nocturna i el
Light Painting, una tècnica fotogràfica
que consisteix en pintar amb llum una
fotografia d’exposició perllongada.
Durant tres hores, l’alumnat va poder
conèixer en què consisteixen aquestes
dues tècniques fotogràfiques i quines
aplicacions tècniques fa Kiu en les
seues fotografies. Tot i el temps, es
va poder dur a terme una petita part
pràctica. Tot i que la idea inicial era
anar al Molí de Vallés a aplicar els
coneixements adquirits a la part
teòrica, la climatologia va obligar a
realitzar la part pràctica dins de les
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sales permanents del Museu de la Vida
a la Plana.
La participació del curs va ser un èxit.
Les inscripcions es van tancar amb
només dos dies i desenes de persones
es van quedar a la llista d’espera.
Aquest curs va servir per complementar
l’exposició de Kiu, seleccionada a

la convocatòria de 2015 per a la
realització d’exposicions fotogràfiques
que impulsa el Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre. Aquest curs, que va
ser totalment gratuït, va ser organitzat
conjuntament per l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i el Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre.

Smartcentre

Welcome to Smartcentre. Bienvenue au Smartcentre
La llengua és l’element indispensable
per a la nostra comunicació. El
parlar és per a les relacions socials
com el respirar i, per tant, és
clau poder fomentar-ho a tots els
nivells. L’Smartcentre és el punt de
trobada, al nostre poble, des d’on es
fomenta la cultura, el coneixement i
l’aprenentatge, entre altres.
A l’Smartcentre, des dels seus inicis,
s’ha incidit en la voluntat de ser
interlocutor social a Santa Bàrbara. És
per aquest motiu que s’ha apostat en
el foment de l’aprenentatge d’idiomes
com a part de la seva activitat diària.
Actualment, a l’Smartcentre s’ha
potenciat
aquesta
activitat
per

aprendre idiomes, amb un bon ventall
de possibilitats.
- English conversations: cada mes,
amb una persona nativa britànica,
els i les assistents parlen sense
embuts anglès, de manera informal
i amb voluntat d’intercanviar
experiències i vivències sota la
tutela de la “teacher”. El tercer
dimecres de cada mes, de 18 a 19.30
hores. Es necessari tenir un nivell
mínim per tal de poder participar a
les converses.
- Aprèn
francès:
enguany
l’Smartcentre ha obert la línia del
francès, una de les llengües de
major parla a nivell mundial. Amb
el professor natiu Kilani Bennasr,

els i les alumnes disposen d’un pla
d’aprenentatge adaptat a tots els
nivells, fent les classes atractives i
dinàmiques. Cada dilluns, de 17.30 a
18.30 hores.
- Lire et parler français: també amb el
professor Kilani Bennasr, s’ha obert
una nova activitat vinculada a la
llengua francesa, més participativa
i informal, permet als i a les
participants conversar amb francès,
aportant cadascú les seves pròpies
iniciatives:
premsa,
literatura,
Internet... El primer dilluns de cada
mes, de 17.30 a 18.30 hores.
I com no, totes les activitats que
l’Smartcentre realitza per fomentar el
català, la nostra llengua.

Programa Parla3 de la Generalitat de Catalunya
El Parla3 de terceres llengües
és un programa per impulsar el
teu futur professional acreditant
els teus coneixements amb una
tercera llengua. Per tal d’acreditar
aquesta tercera llengua, tens a la
teva disposició diverses eines i ajuts
que et permetran saber quin nivell
tens de l’idioma escollit, formar-te
en cas que estiguis per sota del B2
i obtenir l’acreditació corresponent,
i si ja la tens, presentar-la a la teva
universitat.
El nivell B2 del programa PARLA3
de terceres llengües correspon al

nivell B2 complet (o B2.2), segons el
marc europeu comú de referència
per a les llengües (MECR). Indica
un coneixement avançat d’una
llengua, que capacita l’usuari
per desenvolupar-se de manera
independent en la majoria de
situacions comunicatives.
El programa PARLA3 de terceres
llengües
inclou
tres
tipus
d’ajuts que hauràs de sol·licitar
a través de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR). Més informació a http://
futurambidiomes.gencat.cat
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Smartcentre
L’ACTIVITAT A L’SMARTCENTRE
L’any comença amb moltes activitats i
ganes per a totes les edats. Els més petits
gaudeixen de la Bebeteca on vam jugar
amb cartró i després a la panera de
carnaval on, amb l’ajuda de les mares i
pares, s’ho passen molt bé; un moment
per compartir tots junts. A partir de 3 anys
tenim el Contacontes, on vam gaudir del
Llibre sense dibuixos, Mascares de Carnaval,
i El Monstre de colors, on tots junts vàrem
aprendre a conèixer diferents emocions.
I a partir de 7 anys, Llegim i Xalem, on
a part de compartir una lectura entre
tots, fem volar la imaginació, hem gaudit
de Mundo Cruel, Filosofia visual per a nens,
i Els contes de Patatu, junts descobrim
que no tot és el que aparenta, un llibre
és molt més. Seguim amb els jocs de
taula amb la novetat que ens van portar
els Reis Mags, el JOC DE LES TERRES
DE L’EBRE, les activitats TIC, i amb les
activitats extraescolars, també els més
joves poden gaudir del taller de DJ. El dia
3 de març ha començat el Codeclub, on
nens i nenes entre 10 i 12 anys tenen la
possibilitat d’iniciar-se a la programació
d’ordinadors.
El dia 16 de gener es va fer entrega dels
diplomes i obsequis de la Bibliocursa
2016. Un total de 50 participants van ser
els que van acabar la bibliocursa. L’acte
el va portar a terme l’alcalde i regidor de
Cultura, Alfred Blanch, on va explicar la

52

importància de la lectura de ben petits,
per això van rebre com a obsequi un
conte de Geronimo Stilton, i van poder
gaudir dels contes teatralitzats de Hans
Christian Andersen de l’Eva González,
tot un regal tant per a petits com per a
grans.
El dia 24 de Febrer i dintre les activitats
de carnaval vàrem poder gaudir d’una
activitat familiar, on mares, pares i
nens primer van fer-se una disfressa i
després tots junts vam fer un mannequin
challange: El zoo de Carnaval.
En les activitats juvenils, s’ha iniciat el
curs de formació ACTIC per als alumnes
de batxillerat de l’Institut les Planes.
Per a adults s’han realitzat diferents
activitats, com les trobades del club de
lectura amb El poeta del poble d’Andreu
Carranza, Homes sense dones d’Haruki
Murakami i Josep Pla investiga un crim
al Delta de l’Ebre de Baltasar Porcel.
Segueixen també les trobades de Llegim
i Parlem, les converses amb anglès amb
noves incorporacions, aprèn francès i
col·leccions, on hem pogut gaudir de
discs de vinil, clauers i xapes de cava,
tot un món per descobrir. El dia 1 de
març es va poder gaudir d’una xerrada
molt interessant titulada “Què són les
clàusules sòl i com demanar la devolució
dels diners” a càrrec del Consell
Comarcal del Montsià. Per als majors
de 55 anys també vam poder gaudir

d’un exitós taller per a la utilització
de smartphones, a part del taller de
memòria i la nostra història planera, on
els més grans del nostre poble i gràcies a
Alfredo Blanch recorden el seu passat a
través de fotografies.
No ens podem oblidar dels aparadors on
hem tingut el Nadal, Carnaval i els colors
de la primavera. I el nostre dia Smart,
al gener, Dia Escolar de la no Violència
i la Pau, al febrer, Dia Internacional
de la Llengua Materna i, al març, Dia
Internacional de la Felicitat, els tres
dies i a l’Smartcentre s’han realitzat
activitats per donar a conèixer diferents
sensibilitats de la gent.
Continuem amb les sessions de
reocupa’t i reinicia’t per a emprenedors
i persones que estan a l’atur. Recordem a
tothom la importància d’actualitzar els
currículums. I pensant amb els comerços
hem tingut la Jornada d’assessorament
comercial i empresarial de gerència de
riscos.
Ja es nota que ve el bon temps i comencem
amb les primeres visites, al mes de febrer
van venir els avis i àvies del Centre Vima,
una visita molt entranyable on se’ls va
explicar el funcionament del nostre
centre, i al mes de març els alumnes de
1r d’ESO de l’Institut les Planes i els de P5
de l’Escola Jaume Balmes.

Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document
Títol: Ell lladre de cervells
Autor: Pere Estupinyà
Ets una persona curiosa? T’interessa saber d’on
venim, on anem i quin és el nostre lloc a l’univers? No ho dubtis, aquest llibre fa per a tu: la
ciència és l’aventura més apassionant que pots
viure! Els avenços científics se succeeixen a un
ritme vertiginós i cada vegada són més les persones interessades a entendre com funciona
el món, conscients que el tarannà científic ens
ajuda a viure millor i a prendre més bones decisions en el nostre dia a dia. El lladre de cervells
és una lectura apassionant, que, d’una manera
divertida, didàctica i planera, exposa les claus
dels debats més actuals i interessants sobre

Web
https://pixabay.com
Pixabay.com és un lloc web internacional per a l’intercanvi de fotografies d’alta qualitat (fotos, imatges, il·lustracions,
gràfics vectorials, i material fílmic). Totes
les imatges d’aquest lloc, són registrades
en el domini públic segons Llicències
Creative Commons / Creative Commons
CC0. Les fotografies publicades a Pixabay
poden ser descarregades, modificades,
distribuïdes i usades lliures de pagament
per a qualsevol ús, inclòs l’ús comercial, sense sol·licitar permís ni atribuir la
seva autoria. No obstant això, el contingut mostrat pot estar protegit per marques registrades, publicitat o pel dret a
la intimitat. Des de l’any 2015 Pixabay va

neurociència, cosmologia, genètica, psicologia
o canvi climàtic. El seu autor, nascut a Tortosa
l’any 1974, és llicenciat en química i bioquímica,
té un màster en nutrició i metabolisme. Va realitzar cursos específics en l’àmbit de la comunicació i el periodisme, però l’experiència que va
canviar-li la vida va arribar els anys 2007-2008,
quan es va convertir en el primer espanyol becat al Knight Science Journalism Fellowship del
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
D’aquest període, en va sorgir el seu alter ego:
el lladre de cervells. És escriptor, presentador
de TV, guionista, productor, conferenciant, consultor d’empreses i organismes internacionals,
emprenedor, coach i, dins de l’àmbit de la comunicació científica, és divulgador i periodista.

començar a oferir Pixabay filmacions, on
podem compartir i intercanviar tot tipus
de vídeos per fer-ne ús baix les mateixes
condicions que les fotografies. Pixabay és
un espai web molt recomanat com a font

de recursos multimèdia, a més ens garanteix un molt bona qualitat d’imatge
i/o vídeo, ja que només són acceptades
aquelles obres que compleixen els mínims establerts per Pixabay.
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Opinió dels Partits Polítics
En aquest apartat trimestral del
Magazín volem destacar la nostra adhesió com a partit i com a
ajuntament al Pacte Nacional pel
Referèndum, ja que la consciència nacional
i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques,
antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat Espanyol, el
qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no
el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món, fins al punt de convertir-se
en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la
seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de
les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest
dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant
un referèndum.
Volem posar de manifest que la voluntat
d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i
transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han
expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del
seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un
referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins
ara ha estat per manca de voluntat política
dels governs d’Espanya. El dret, atès que és
susceptible d’interpretacions diverses, ha
de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
També els volem manifestar que, en breu,
el nostre grup municipal de CiU, passarà a
integrar-se al grup del PDECAT, tal com han
anat fent els diferents grups en altres estaments públics. Tot i que, des de sempre, el
nostre primer objectiu és i ha estat mirar
pel bé del nostre poble i pels seus convilatans.
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En un ajuntament, qualsevol, i més
concretament en el del nostre poble
hi ha un partit polític que està al
govern, en aquest cas CdC, i altres
partits polítics que estem a l’oposició (Esquerra Planera i el PP), la funció del partit
que està al govern és administrar els diners de
tots els habitants de Santa Bàrbara i realitzar
determinades inversions, pagaments o esdeveniments... La funció dels partits de la oposició
és fiscalitzar al partit de govern que facen les
coses ben fetes i/o escoltar a la gent si tenen
queixes, suggeriments o qualsevol altra cosa
que sigue important per al desenvolupament
del poble.
Esquerra Planera ha obert una nova via de comunicació «Esquerra t’escolta», és una nova
forma de contactar amb la gent del poble i escoltar, informar i rebre qualsevol notícia que
pugue ser susceptible per a millorar el normal
desenvolupament de Santa Bàrbara, a més
hem afegit també novetats com són la d’informar sobre temes que puguen interessar a la
gent del poble, com per exemple les clausures
sols de les hipoteques, ajudes i altres temes que
aniran sorgint, Esquerra t’escolta estarà el primer dijous de cada més, de 19 a 20 hores, al hotel d’entitats per a qui vulgue venir a informar,
ser informat o simplement demanar quina és
la nostra postura i opinió sobre determinades
decisions o accions que fan des del equip de
govern.
Un dels temes més polèmics que ha hagut durant aquest darrer trimestres és el tema de la
distribució d’aigua al poble, la primera notícia,
com a mínim preocupant i impactant és que
actualment el 60% de l’aigua que surt dels pous
del poble, se perd entre les canonades de distribució, és veritat que segons les dades de SOREA, s’ha reduït de un 70 a un 60% però seguix
essent preocupant la pèrdua d’aigua ja que pot
arribar el moment en que en temps de sequera
no tinguéssem prou aigua a les aixetes, i això
s’ha de fer abans que passe. La segona notícia
relacionada amb l’aigua és el sistema, antic,
de les canonades ja que quan es va realitzar la
xarxa de distribució, es van posar canonades de
fibrociment, que tots coneixem per uralita, això
que en aquell moment era normal, ara s’ha demostrat que el fibrociment és potencialment
cancerigen i des de fa molts anys està prohibit la instal·lació de fibrociment i la substitució
d’on n’hi ha actualment per unes tuberies mes
altres materials més segurs; se’ns va acusar de
crear una alarma social, natros des d’Esquerra
Planera simplement varem informar, una de
les feines de la oposició informar. Sabem que
aixecar tot el poble, actualment és impossible,
per diners i per operativa, però natros lo que
varem dir és que creiem que hem de prioritzar
els diners, limitats es clar, i potser enlloc de fer
gran inversions que no són prioritàries ni urgents, enlloc de obrir i canviar les canonades
un carrer cada any es podria invertir amb més
carrers, si enlloc de buscar subvencions en arreglar l’ajuntament, demanar subvencions per
canviar més canonades, per exemple. Repetim
volem informar que la gent ho sapigue i buscar
solucions més urgents conjuntament.
Sabem que els diners són limitats, i s’han d’invertir bé, aquesta és la nostra proposta.

Aquest magazín és el que
comença una nova estació,
la primavera, en la qual tot és bonic
i reprèn del seu estat hivernal els
arbres, les plantes floreixen, els
paisatges van canviant, els ocells
estan contents i aquest moviment
que fa tota la natura nosaltres
també el notem, sembla que fins i
tot siguem més optimistes, tot és
bonic, però despertes del somni i tot
i que la primavera ens afecta i no
poc, tornes a la realitat, i ja no és tot
de color rosa, les notícies que estem
escoltant cada dia i que ens hi hem
acostumat ja de sentir-les, el dia a dia
on sembla que tot si val, les enveges,
els cels, la hipocresia, la falsedat,
els robatoris, en definitiva sembla
que hem perdut els valors humans
i el respecte envers els altres, ja no
existeix allò que quan es donaven la
mà es complia, quina llàstima, però
entre tots hem d’intentar restablir
aquests valors, la convivència
entre els convilatans, el diàleg,
la comprensió, el respecte. És per
aquest motiu que des del meu humil
lloc com a representant del PPC a
Santa Bàrbara vull fer una crida a
totes les planeres i planers per tal
de retornar als nostres orígens, els
que ens varen ensenyar, només així
tornarem a fer una Santa Bàrbara
modèlica.
El grup del PPC local estem treballant,
com ja vàrem dir, en què els nostres
adolescents tinguin un lloc d’esbarjo
exclusivament per a ells, on podran
gaudir de fer activitats i, alhora,
també tindran responsabilitats de
gestió, manteniment...
Estem en un moment que sembla que
es va recuperant la confiança en tots
els àmbits, aprofitem la primavera,
la força que ens dona, nosaltres o
farem amb noves propostes pel bé de
tots els planers i les planeres.
Gaudim-la.

xxvi jornades culturals
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SANTA BÀRBARA 2017

DEL 10 AL 22

Venda de roses fetes pels xiquets del Centre Obert l’Oliveta
(viatge de final de curs).
Llocs: Centre Obert, Smartcentre i oficines de l’Ajuntament
i el dia 21 al matí, a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid

DIVENDRES, 21

REVETLLA DE SANT JORDI
10 hores: Venda de roses fetes pels xiquets del Centre Obert
l’Oliveta (viatge de final de curs).
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
10.30 hores: Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de
l’Institut les Planes i alumnes de 6è de Primària de l’Escola
Jaume Balmes.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
15 hores: Entrega del XXVI Premi Literari Rogelio Farnós.
L’AMPA de l’Escola Jaume Balmes oferirà les manualitats
de Sant Jordi fetes pels alumnes de l’escola a un preu
simbòlic. Lloc: Escola Jaume Balmes
18 hores: Revetlla d’històries: Recital de poemes, lectures
de textos i activitats de memòria amb imatges temàtiques i
música d’acompanyament, a càrrec dels membres del club
de lectura, llegim i parlem, dels alumnes dels cursos de
català per a adults, del taller de memòria, del taller de DJ i
dels cursos d’informàtica. Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 22

CELEBREM LA DIADA DE SANT JORDI
10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 2017 de
Mans Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
19 hores:
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXVI Jornades Culturals i presentació
dels actes commemoratius dels 200 anys de l’inici del
procés d’independència municipal i del logotip creat per a
l’ocasió. Estrena de la jota planera amb cobles específiques
dedicades al poble de Santa Bàrbara.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana (antiga masada de Martí)
22 hores: Desfilada de moda a càrrec de la Penya Taurina
Planers pels Bous. Lloc: Pavelló Municipal

DIUMENGE, 23
9 hores: Caminada fins a Masdenverge per visitar “Fèrtils”
l’hort d’agricultura regenerativa de Carlos Garcia. La tornada
serà en cotxes. Obert a tothom.
Lloc de sortida: Local de l’Associació Dones Planeres
11 hores: Taller de manualitats de Sant Jordi i venda de
llibres de segona mà a càrrec de l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
14 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball
amb música en viu.
Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies

SETMANA D’AUDICIONS I CONCERTS DE L’ESCOLA
GERMANS ARASA ELS FLARETS
DILLUNS, 24
De 19.15 a 20 hores: Ioga infantil (per a nens i nenes fins a 12
anys).
De 20 a 21 hores: Ioga per a nens i nenes de més de 12 anys i
per a adults, impartit per Miquel Jardí.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIMARTS, 25
19 hores: Audició de percussió.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIMECRES, 26
19 hores: Audició de saxo i flauta travessera.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIVENDRES, 28
19 hores: Audició de clarinet, oboè, guitarra i vent metall.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DISSABTE, 29
12 hores: Audició d’instruments amb acompanyament de
piano. Lloc: Centre Musical els Flarets
19 hores: Lliurament dels premis del XXVI Concurs Literari
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. A continuació, recital
poètic i presentació del llibre de l’Associació de Poetes
“Poemes al Vent”.
Lloc: Smartcentre
21.30 hores: Celebració dels 40 anys del Grup Teatral Planer,
amb breu col·loqui sobre memòria i vivències, projecció de
fragments d’obres escenificades pel grup (1a part) i refrigeri.
A l’acte, que és obert a tot el poble, hi estan especialment
convidades totes les persones que en algun moment han fet
teatre.
Lloc: Smartcentre

DIUMENGE, 30
9 hores: Passejada fins als trulls del deume, situats al barranc
de Lledó. L’itinerari es pot fer a peu, en bicicleta o qualsevol
altre mitjà de transport. La Penya Amics dels Cavalls també
hi anirà en romeria i transportarà en carro a aquelles persones
que ho desitgen.
Una vegada a l’espai dels trulls del deume es presentarà
la rehabilitació que s’hi ha realitzat i es farà un esmorzar
popular.
Lloc de sortida: espai de la plaça de bous

MAIG
DIMARTS, 2
18 hores: Llegim i parlem: Presentació del llibre “De part
certa” d’Àngel Martí Callau.
Lloc: Smartcentre

DIVENDRES, 5
21.30 hores: Celebració dels 40 anys del Grup Teatral Planer,
amb projecció de fragments d’obres escenificades pel grup
(2a part) i refrigeri.
A l’acte, que és obert a tot el poble, hi estan especialment
convidades totes les persones que en algun moment han
fet teatre.
Lloc: Smartcentre
22.30 hores: Correbars pel poble. Amenitza la xaranga Xinoxano.
Lloc de sortida: plaça Cid i Cid

DISSABTE, 6
22 hores: VIATGE AL PASSAT PLANER (5a edició), amb
escenificacions, música i balls relacionats amb el naixement
i la independència de la població de Santa Bàrbara.
Lloc: plaça de la Independència (davant de l’institut)

DILLUNS, 8
11 hores: La nostra història planera amb comentaris d’Alfredo
Blanch.
Lloc: Smartcentre
21.30 hores: Lliurament del reconeixement al mèrit planer. A
continuació, sopar de gala a l’Hotel-Restaurant Diego.
Nota: Els tiquets per al sopar s’han de recollir prèviament
a l’Ajuntament.

DIMARTS, 9

DISSABTE, 13

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
8 hores: Bou capllaçat de la ganaderia d’Hilario Príncep.
Sortida: Plaça de Bous
19 hores: Cantada de cobles per les cases de les pubilles
2017.
Lloc de sortida: plaça Alcalde Cid i Cid
21.30 hores: Ballada dels gegants del poble i sopar de
germanor. L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la gent
del poble s’haurà de portar el menjar. Durant el sopar, la
Colla de Geganters de Santa Bàrbara amenitzarà la vetllada
amb un taller de capgrossos.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

DIUMENGE 14

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran les seues
botigues al carrer.
10 hores: IV Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre a
Santa Bàrbara.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid
17.30 hores: Concentració a la plaça Alcalde Cid i Cid.
Les comitives i els convilatans, vestits segons el costum
tradicional, recorreran el poble acompanyats pels Amics
dels Cavalls, per a anar a les cases de les pubilles 2017 i
fer-ne la petició als pares.
19.30 hores: Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2017
a la manera tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi
de festa.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

FESTIVITAT DE SANT GREGORI
11.30 hores: Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del
poble, amb la participació de les pubilles del 2016, que
assistiran a la celebració amb vestit de gala. Posteriorment,
processó i benedicció del terme. La Banda de Música Unió
Musical Jaume Balmes acompanyarà la processó.

DIES 20 I 21

DIVENDRES, 12

Col·laboren:
AMPA de l’Escola Jaume Balmes, Associació de Jubilats
i Pensionistes, Associació de Poetes “Poemes al Vent,
Centre d’Estudis Planers, Centre Obert l’Oliveta, Colla de
Geganters, Comerços Locals, Coral Santa Bàrbara, Dones
Planeres, Escola Jaume Balmes, Escola de Música Germana
Arasa els Flarets, Grup de Balls Populars, Grup Musical
Joventut, Grup Teatral Planer, Institut les Planes, Museu
de la Vida a la Plana, Planers pels Bous, Penya Amics dels
Cavalls, Smartcentre i Unió Musical Jaume Balmes.

19 hores: Activitat sobre els 200 anys de l’inici del procés
de la independència municipal i acte d’homenatge als
impulsors de la segregació, amb explicacions històriques
pels espais on va tindre lloc la reunió reivindicativa,
contemplació imatges i objectes al·lusius i, també, una
acció dramatitzada sobre un dels episodis fundacionals del
nostre poble.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana (antiga masada de Martí)
24 hores: Festa Revival Planers pels Bous.
Lloc: Poliesportiu Municipal

CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
D’11 a 13 hores: Visites gratuïtes al Museu de la Vida a la
Plana.
Lloc. Museu de la Vida a la Plana

i jornades culturals infantils
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DILLUNS, 5 DE JUNY
17 hores: Masterchef Escola Jaume Balmes, a càrrec de l’AMPA de l’Escola, amb la cuinera
invitada Marta Fort Rodríguez i amb un jurat molt divertit.
Lloc: Escola Jaume Balmes
DIMARTS, 6 DE JUNY
18 hores: Taller de relaxació (ioga en família). Cal portar estoreta o tovallola.
Lloc: Smartcentre
DIMECRES, 7 DE JUNY
18 hores: Taller de capgrossos.
Lloc: Parc de l’Smartcentre
DIJOUS, 8 DE JUNY
18 hores: Taller de teatre. A continuació, representació teatral.
Lloc: Masada de l’Alto
DIVENDRES, 9 DE JUNY
Durant el matí: Concert de la Banda de l’Escola
Municipal de Música Germans Arasa Els
Flarets.
Lloc: Escola Jaume Balmes
16 hores: Festa de la primavera de la Llar
d’Infants les Beceroles.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles
18 hores: Espectacle de titelles a càrrec de la
Companyia Matito. Espectacle familiar.
Lloc: Parc Municipal
DISSABTE, 10 DE JUNY
11 hores: Gimcana cultural
Lloc: Plaça dels Segadors
18.30 hores: Teatre de l’Institut les Planes:
MALEÏDA POMA! d’Anna Ballester, obra de
teatre interpretada pels alumnes de 1r d’ESO.
LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES de Jules
Verne, adaptació de Juli Disla interpretada
pels alumnes de 2n d’ESO.

