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Municipals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgències i Emergències

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulàncies (Tortosa) ....................................................977 580 505t
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Línia santa BÀrBara – aMPOsta

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

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

Línia santa BÀrBara – tOrtOsa

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

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

Línia santa BÀrBara - BarCELOna

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.40 h. .......................................... 10.40 h.
07.55 h.  ......................................... 10.45 h.
15.40 h.  ......................................... 18.15 h.
17.50 h.  ......20.45 h. (Només dies festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. .......00.05 h. (Només dies festius)
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Com a ciutadà del nostre poble 
sempre em feia una pregunta: 
Com és que a Santa Bàrbara hi ha 
associacions i entitats? 

Ara, com a regidor responsable de 
les entitats i associacions culturals 
i esportives, encara continuo fent-
me la mateixa pregunta, però potser 
en començo a veure el motiu, tot i 
que no ho tinc encara clar del tot.

Per norma general, la gent planera, 
som gent emprenedora i que no ens 
fa por la feina, cosa imprescindible 
per formar part d’una entitat. La 
gent que n’està al front ho són; i 
si volen continuar fent que la seva 
associació funcioni, han de seguir 
lluitant dia a dia per poder anar 
millorant poquet a poquet: hores de 
reunions, desplaçaments, despeses 

de telèfon, preparació d’activitats, 
organització d’actes,… mil i una 
cosa que cal fer quan s’està al front 
d’aquestes entitats locals. Tot això, 
per a què?

- Opció pessimista: “Per a treballar 
molt i si molt t’encantes encara et 
tocarà posar diners de la butxaca i en 
sortiràs malparlat”. 

- Opció optimista: “Per que m’agrada 
el que faig i vull que la meva associació 
tiri endavant, tot i que em costi alguns 
sacrificis i inclòs alguna discussió. Però 
ho faig per tirar endavant l’entitat i 
d’aquesta forma col·laboro una miqueta 
amb el poble”.

Allò que seria perfecte, utòpic en 
els temps que ens movem, seria 
que tot el poble només tingués la 

visió optimista, ja que el mateix 
pastís a repartir entre molts, ens 
tocaria a molt poc cadascun.

Personalment, vull animar i 
felicitar a totes aquelles persones 
que, des de fa temps,  són membres 
d’alguna entitat del nostre poble, 
per tot el que fan per la seva 
entitat i pel poble; i com no, també 
vull encoratjar, als que porten poc 
temps realitzant aquestes tasques 
en alguna de les entitats locals, 
a què continuen tirant endavant 
sempre amb la mateixa força i 
il·lusió que el primer dia. 

Gràcies a tots per col·laborar en 
Santa Bàrbara, ja que si no fos per 
la vostra col·laboració res no seria 
igual. 

En aquest tercer número del 
Magazín es compleix un any de 
legislatura del nou equip de govern, 
... un any, que si el mires pel broc 
petit, es veu la suma del dia a dia 
que es va convertint en setmanes 
i aquestes en mesos. De tots els 
que té l’any n’hi ha hagut ben pocs 
que a Santa Bàrbara no haguérem 
celebrat alguna festa: cavalcada 
de reis, sant Antoni, carnestoltes, 
pasqua, proclamació de pubilles, 
sant Joan i sant Pere, ... i en aquests 
darrers dies s’ha respirat l’ambient 
màgic de la festa més gran, la 
nostra Festa Major. Una festa major 

que ens identifica com a poble i 
com a planers que som, amb unes 
tradicions i uns costums, que any 
rera any es van consolidant. També 
hem volgut incloure alguna novetat, 
per donar-li un altre aire. Tot i que 
som molt conscients que l’espina 
dorsal de la festa major està molt 
ben establerta. Espero que hagueu 
pogut gaudir-la: menjant, bevent, 
ballant, anant als bous, fent esport, 
...

Enrera queden mesos de 
preparació per coordinar tots els 
actes entre Ajuntament, entitats, 

col·laboradors i en definitiva, tots i 
totes els qui porten a terme aquesta 
tasca amb ganes, amb il·lusió i amb 
l’únic objectiu que tots puguem 
gaudir i aprofitar les estones de 
festa i diversió.

Ja pensant en les festes del 2009, 
us vull desitjar un molt bon estiu 
i unes bones vacances, segur que 
ben merescudes. Gràcies per la 
vostra participació i col.laboració 
incondicional. 

Alfred Blanch Farnós
Regidor de Cultura, Educació, Esports i Mitjans de Comunicació

Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires, Festes i Turisme

Editorial

3



Governació i Urbanisme

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
conscient de les noves necessitats 
de servei sorgides al municipi, fa 

una aposta decidida per a la implantació 
d’un nou sistema de neteja viària. 
Després de mesos treballant en la nova 
proposta i arran de l’aprovació del 
pressupost de 2008, es va realitzar 
l’obertura de pliques de les propostes 
presentades per les diverses empreses 
participants al plec de clàusules 
presentat per l’Ajuntament, adjudicant-
se definitivament l’explotació del servei 
per un període de 2 anys prorrogables 
amb possibilitat d’ampliació de la 
concessió a 4 anys per la quantitat de 
69.303,70 euros a l’empresa Fomento 
de Construcciones i Contratas SA 
(FCC).
Els treballs de neteja viària tenen per 
objecte realitzar les operacions 

necessàries per netejar i mantenir nets 
d’escombraries i brutícia tots els 
carrers, places i voreres del municipi. 
Els treballs consistiran en la neteja de 
la totalitat de les vies públiques, 
recollida, neteja, buidat i manteniment 
de papereres públiques, neteja i retirada 
de qualsevol escombraria o residu 
vessat o abandonat a la via pública o 
en llocs públics, retirada de fulla 
d’arbres, neteja d’escossells etc. 
l’empresa s’encarregarà de la dotació 
d’un contenidor de 6m3 per tal de 
dipositar els residus, així com la seva 
retirada i tractament.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi 
Boronat, a l’igual que tot l’equip de 
govern, es va mostrar satisfet per 
l’adjudicació definitiva d’aquest servei, 
la qual cosa permetrà cobrir un dèficit 
que tenia la població en els últims 

temps, alhora que insta a l’empresa 
adjudicatària del servei a realitzar una 
bona tasca en pro de la comunitat 
planera en aquests propers dos anys. 

Nou sistema de neteja viària a Santa Bàrbara

S’aprova definitivament el Catàleg de Masades

La Comissió Territorial d’Urbanisme 
de les Terres de l’Ebre va donar 
llum verd al Pla Especial de 

masies i cases rurals del terme 
municipal de Santa Bàrbara. 
El Pla especial urbanístic té com a 
objecte identificar i regular les masies i 
cases rurals ubicades en sòl no 
urbanitzable susceptibles de ser 
reconstruïdes o rehabilitades per raons 
arquitectòniques, històriques, 
paisatgístiques, socials i 
mediambientals, d’acord amb el que 
estableix l’article 47.3 i 50.2 de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
La redacció d’aquest pla especial ve 
motivada per l’interès social i local de 
preservar el patrimoni rural en les 
millors condicions possibles. Per 

aquesta raó, tant la llei d’urbanisme 
com la present normativa estableixen 
unes raons que en motiven la possible 
reconstrucció o rehabilitació. D’acord 
amb l’article 47.3 de la LUC, la 
reconstrucció o la rehabilitació es 
justifiquen per raons:
a.- arquitectòniques
b.- històriques
c.- mediambientals
d.- paisatgístiques
e.- socials
El pla especial desenvolupa 
sectorialment el planejament 
urbanístic vigent al municipi. Així, 
aquest pla complementa i s’incorpora 
a les normes d’abast general, tot 
sotmetent-s’hi jeràrquicament.
Els criteris adoptats en la redacció del 
pla especial, pel que fa a les fitxes de 
catalogació de cadascuna de les masies 
i cases rurals incloses es concreten en 
quatre paràmetres:
El primer bloc inclou el nom de la casa 
catalogada, la seva ubicació en el 
municipi, la partida o indret on es troba 
situada, les coordenades UTM per 
poder-ne determinar la posició exacta i 
les dades cadastrals de la finca on es 

troba inserida la casa objecte de 
catalogació. 
El segon bloc es destina a una breu 
descripció de la casa en la que s’indica 
a més del volum propi, quin és l’entorn 
paisatgístic i les ressenyes històriques 
que s’hagin trobat. 
La tercera part és dedicada a les raons 
legals, les contingudes a l’article 47 de 
la LUC que n’aconsellen la seva 
preservació o recuperació. 
El quart i darrer bloc es destina a les 
determinacions normatives i s’adopta 
un criteri restrictiu. 
Pel que fa als usos possibles que es pot 
donar a la masia o casa rural, atenent a 
les particularitats del medi rural i les 
transformacions socials degudes, 
fonamentalment, al canvi econòmic de 
la vida rural, s’ha optat per determinar 
que l’habitatge ha de mantenir el 
caràcter residencial encara que s’hi 
desenvolupin activitats hoteleres o de 
turisme rural. 
S’han catalogat sobre la cinquantena 
de masades entre les que destaquen la 
Masada de Bretó, la masada de Gironet, 
la masada de Roca, lo Molí de Foguet o 
el Mas de Soquet. 
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Aquesta vegada el foc

Històricament Santa Bàrbara ha 
passat per diversos fenòmens 
climatològics que han quedat 

gravats a les retines dels planers. L’any 
1956, la gelada, que feia estreps a la 
vegetació de la plana; el 1999 el fort 
vent de dalt destrossava la fira de l’oli, 
el 2000 els forts aiguats. En aquesta 
ocasió, la revetlla de Sant Joan serà 
recordada pels planers i les planeres 
pel foc inoportú que reduí a cendra les 
instal·lacions de l’empresa local Mobles 
Moliné. Fins a onze dotacions dels 
bombers desplaçades de diferents 
parcs de bombers de la província de 
Tarragona, es van encarregar de lluitar 
contra rellotge per reduir les flames, 
que no van estar controlades fins 
quinze hores després de l’inici de 
l’incendi. El desplegament de mitjans 
de tot el territori espanyol en busca de 
la  notícia sensacionalista no es feu 

d’esperar i les imatges es van reproduir 
per quasi totes les emissions televisives 
nacionals i diaris dels país. Més enllà 
del sofriment d’una família i 
treballadors de l’empresa, la voluntat 
de tirar endavant de l’esperit planer 
encarnat en la persona de Pepito 
Moliné, que ja va superar el vent de 

dalt com diu ell, li ha de permetre 
aixecar la seva empresa.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
estarem al teu costat com sempre ho 
hem fet per ajudar-te a tirar endavant 
en allò que ha estat la teva vida i la 
vida de generacions anteriors de fusters 
de la família Moliné.. 

Esmorzars de forquilla
Menús diaris
Celebracions
Dinars d’empresa

Governació i Urbanisme



Josep Bertomeu i Canalda. Reconeixement al 
Mèrit Planer 2008

Santa Bàrbara prorroga la cessió dels terrenys per 
a la construcció de la nova seu del Xerta-Sénia

Els representants de les entitats 
socials, culturals i esportives i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 

elegeixen Josep Bertomeu Canalda com 
a Reconeixement al Mèrit Planer 2008. 

L’elecció que s’efectua cada dos anys i 
té com a objectiu principal reconèixer 
la tasca social pel bé de la comunitat 
planera de persones o entitats de Santa 
Bàrbara i el jurat del qual està composat 
per totes les associacions culturals, 
esportives i socials, així com per 
diversos departaments de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, lliura un pin d’or 
exclusiu amb la insígnia del 
Reconeixement i el quadre d’un 
escultor planer, en el qual es representa 
l’escut oficial de la població, en una 
cerimònia pública d’algun dels 
restaurants de la població, en el marc 
de les Jornades Culturals del municipi i 
coincidint amb la festivitat del patró 
Sant Gregori.

Josep Bertomeu que fou conegut a la 
vila per ser el seu alcalde durant 23 
anys (1976-1999) i portà a terme la 
transició democràtica al municipi de la 
plana del Montsià, així com per 
rellançar en infraestructures i serveis 
de la població durant els seus mandats, 
es caracteritzà per desenvolupar una 
política municipal propera, humanista 
i amb un marcat sentit de servei als 
planers i les planeres. Però més enllà 
de la tasca política, Bertomeu fou el 
president d’una de les associacions 
més actives de Santa Bàrbara, 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes. 
Sota la seva presidència s’impulsà la 
reforma de l’actual Llar dels Jubilats 
Verge de Montserrat i dinamitzà 
l’associació fins arribar als quasi 700 
socis. 
Per altra banda, una de les grans 
obsessions de Bertomeu fou l’aigua. La 
seva lluita constant perquè el canal de 
regadiu del Xerta-Sénia regués part del 

terme municipal de Santa Bàrbara el 
portà a ocupar la presidència de la 
comunitat general o la presidència de 
la comunitat a nivell local els últims 
anys.
Aquest 2008, en reconeixement a 
aquesta llarga trajectòria en la tasca 
social desenvolupada a la vila de la 
plana, Santa Bàrbara li ret el 
reconeixement més alt que pot lliurar 
a una persona o entitat, el 
Reconeixement al Mèrit Planer. 

A través d’un acord del Ple 
Municipal de la corporació 
de Santa Bàrbara, s’acordà 

la pròrroga de la cessió dels 
terrenys on instal·lar la seu social 
i els serveis complementaris de la 
Comunitat General de Regants 
del canal Xerta-Sénia.
L’acord fixa un termini de cinc 
anys per tal que la Comunitat 
General procedeixi a l’execució 
de les obres de construcció de 
l’edifici on instal·lar la seu social 
i els serveis complementaris 
sobre la parcel·la cedida per 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
en virtut de l’acord adoptat pel 
Ple de la Corporació en la cessió 
del dia 25 de setembre de 2003 i 
feta efectiva mitjançant 
escriptura pública el 29 de 
novembre de 2004.

La parcel·la urbana on s’ha de situar el 
futur edifici de la comunitat està 
classificada com d’equipaments 
comunitaris i se situa al carrer Baix 
Ebre números un i tres de la població 
de Santa Bàrbara i compta amb una 
superfície de 2.326 m2.
L’acord del Ple Municipal de Santa 
Bàrbara ha d’ésser acceptat i ratificat 
per l’Assemblea General de la 
Comunitat de Regants del Xerta-Sénia, 
serà a partir d’aquest moment que la 
comunitat començarà a treballar 
perquè la seu social de la comunitat 
sigui una realitat, fins l’actualitat les 
oficines de la seu es trobaven situades 
al carrer Major de Santa Bàrbara, en les 
antigues oficines del sindicat agrari, un 
local cedit també per a aquesta finalitat 
per l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 

Governació i Urbanisme
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Agricultura i Medi Ambient

Visita al dipòsit de l’aigua del Centre Obert l’Oliveta
Al llarg del curs 2007-2008, els 

participants del Centre Obert 
l’Oliveta van realitzar, entre 

d’altres, un taller de medi ambient, els 
objectius del qual van ser que els nens 
prenguin consciència de la importància 
de tenir cura del medi ambient, 
practicar i interioritzar el reciclatge 
selectiu de brossa, realitzar diferents 
activitats a partir de material reciclat i 
promoure i impulsar actituds positives 
cap a la natura. Tots ells objectius que 
volen transmetre un únic missatge, 
que l’actitud de cadascun de nosaltres 
també compta en la millora del nostre 
medi.
De la gran varietat d’activitats que es 
van realitzar en el sí d’aquest taller 
setmanal, se’n poden destacar algunes 
com la sortida pels carrers del poble 
per observar on se situen els diferents 
contenidors de reciclatge i poder veure 
“in situ” on s’ha de dipositar la brossa 
en funció de la seva naturalesa. Aquesta 

sortida es va complementar amb el 
reciclatge de la brossa del propi centre, 
que periòdicament és portat pels propis 
nens als contenidors corresponents.

Igual d’important va ser la visita que 
els nens i nenes del centre obert van 
realitzar a les instal·lacions del dipòsit 
de l’aigua. En aquesta visita es va 
comptar amb la presència de dos 
tècnics i responsables de l’empresa 
SOREA, empresa subministradora de 
l’aigua al municipi, i del regidor de 
medi ambient de l’Ajuntament planer. 
Ells foren els encarregats d’explicar als 
participants el funcionament del 
dipòsit i els mecanismes que fan que 
l’aigua arribi a les nostres llars.
També es va tractar, mitjançant les 
seves preguntes i intervencions, la 
importància de l’estalvi de l’aigua, així 
com alguns exemples sobre el 
malbaratament que d’aquesta se’n fa. 
També es va aprofitar la sortida per fer 

reflexionar als nens i nenes sobre 
quines són les petites accions que ells 
poden fer per tal d’estalviar aigua i 
ajudar així a preservar al medi 
ambient. 

Tant Jordi Roé, regidor de medi ambient, 
com Montse Rodríguez, regidora de 
serveis socials, veuen molt positives 
aquest tipus d’accions, ja que amb 
aquesta sortida es va facilitar que 
els nens coneguessin un recurs tant 
important per al poble com és el nou 
dipòsit de l’aigua. 



Agricultura i Medi Ambient

El Sr. Manuel Hernàndez director 
de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), l’empresa pública 

adscrita al departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya i Jordi Boronat, alcalde 
de l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Santa Bàrbara han signat un conveni 
l’objecte del qual és l’establiment dels 
instruments de col·laboració entre les 
entitats participants per tal de fixar 
l’aportació econòmica que garanteixi 
l’adequació dels sistemes públics de 
sanejament en alta a les necessitats 
generades pels nous desenvolupaments 
urbanístics.

En aquest sentit, i derivat de la 
signatura del conveni, l’ACA es 
compromet, en el marc del PSARU 
2005, programa de sanejament d’aigües 
residuals urbanes, a la redacció del 
projecte i l’execució de les obres del 
nou sistema de sanejament en alta de 
l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) de Santa Bàrbara, 
una obra altament reivindicada per 
l’Ajuntament.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi 
Boronat es mostrava molt satisfet per 
finalment poder realitzar la signatura 
del conveni amb l’ACA i felicitava 
als seus tècnics per la inclusió del 

projecte de nova depuradora al PSARU, 
la qual cosa garantirà l’evolució i 
desenvolupament del municipi en 
termes mediambientals i acabarà 
amb els problemes de l’actual estació 
depuradora d’aigües residuals. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara signa conveni amb 
l’agència catalana de l’aigua (ACA)

El dimarts dia 20 de maig de 2008, 
va entrar en funcionament el nou 
sistema de recollida soterrada 

d’escombraries. Aquest nou sistema 
ve implantat des del Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.
El nou sistema de recollida 
d’escombraries està pensat per 
incrementar i facilitar el reciclatge de 
la gent planera i té les següents 
particularitats: 
- En un mateix punt, estan els 5 
contenidors que podem utilitzar.
- Els contenidors estan soterrats.
- La capacitat dels contenidors és 
superior als que fins ara utilitzàvem.
- Disposa d’elements de seguretat, tant 
en el moment de llençar els residus 
com en el moment del buidatge dels 
contenidors.
 
A Santa Bàrbara, en aquest moment 
disposem de 16 illes de contenidors i a 
totes les illes es disposa de:
- Contenidor de fracció orgànica (bústia 
de color marró), dipositarem les restes 
d’origen vegetals (enciam, tomàquets, 
etc.), els taps de suro, restes d’origen 
animal (pell de pollastre, restes de 
menjar, ossos, espines, crostes de 
marisc, etc.), els tovallons de paper que 

s’utilitzen a la cuina, el marro de 
cafè...
- Contenidor de fracció vidre (bústia de 
color verd), dipositarem tots els 
materials que són de vidre com les 
ampolles, pots de conserva però sense 
la tapa, gots...
- Contenidor de fracció envasos (bústia 
de color groc), dipositarem tot el 
relacionat amb els envasos, com les 
ampolles de plàstic, “tetra-brik” de llet 
o sucs, botelles de detergents, esprais 
no tòxics (aquests per saber si es poden 
reciclar, porta un distintiu d’una fletxa 
verda que significa que es pot reciclar), 
paper d’alumini, film transparent, 
safates de “forespant”, llaunes de 
conserva, llaunes de refresc, etc. Aquest 
contenidor és el que més elements 
quotidians utilitzem.
- Contenidor de fracció paper-cartró 
(bústia de color blau), dipositarem tot 
el relacionat amb el paper i cartró que 
no estigui brut d’oli.
- Contenidor de fracció resta (contenidor 
de color gris), dipositarem tots els 
elements que no tenim clar on 
dipositar-los, també dipositarem els 

bastonets de netejar les orelles, les 
burilles de cigars, les dejeccions dels 
gossos, la brutícia de netejar el carrer, 
compreses, profilàctics, guants de làtex, 
retalls de roba, pèls, plomes, etc.

El Regidor de Medi Ambient, Jordi Roé, 
destacava que des del 3 de desembre, 
que es van iniciar les obres dels 
contenidors soterrats, ja tenia ganes 
que comencés a funcionar el nou 
sistema. També comentava que de 
moment la població planera està 
complint les expectatives creades sobre 
el que estava previst entre el Consorci 
de Recollida i l’Ajuntament planer. 
També animava a tots els planers a 
reciclar aprofitant el nou sistema i que 
ara té la motivació de ser el poble que 
més recicla de la comarca del Montsià. 
Com a anècdota d’aquests primers dies 
que ell també acompanya algun 
moment al camió de la recollida, li 
agrada molt que veu a mares i pares 
que van amb el seus fills a tirar les 
escombraries, i es fixava que la joventut 
planera mostra una gran conscienciació 
per fer les coses bé.  

Inici del sistema de recollida soterrada 
d’escombraries a Santa Bàrbara
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El dimarts dia 8 d’abril va tenir lloc, 
a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
la reunió del jurat del XVII premi 

literari Vila de Santa Bàrbara, per 
debatre i decidir sobre quines obres 
eren les millors en cadascuna de les 
dues categories: poesia i narrativa. 
En aquesta edició el total d’obres van 
ser de 38, de les quals 16 formaven part 
de la modalitat de poesia i 22 de la 
modalitat de narrativa, amb 
procedències i temàtiques molt 
diverses.
El premi de poesia, dotat en 450 €, es va 
concedir a l’obra Esgarips, de Josep 
Fàbrega i Selva de la població 
barcelonina de Calders. També en 
aquest mateix apartat, i dotat en 90 €, 
s’atorgà un accèssit de caràcter local a 
l’obra Realitat, de l’autora planera 
Natàlia Reverté Yurrita.
Pel que fa al premi de narrativa, també 

dotat en 450 €, es va concedir a l’obra 
Vuitanta-cinc esglaons, de Lluís 
Figuerola i Ortiga, de Valls.
Els propis membres del jurat 
expressaven la seva satisfacció per la 
bona participació i el bon nivell literari 
que s’aconsegueix amb aquest premi 
literari, que ja comença a ser un dels 
clàssics dins del circuit de premis 
literaris a nivell dels Països Catalans.
Per la seva part, el regidor de cultura, 
Alfred Blanch, expressava el seu 
agraïment als membres del jurat i volia 
fer notar la seva satisfacció perquè tot 
havia sortir correctament i encoratjava 
a seguir participant en premis literaris 
com aquest que són el fonament 
cultural de les nostres terres.
L’entrega dels premis es va fer efectiva 
el dissabte 10 de maig a les 19 hores i al 
centre cultural de la localitat dins del 
marc de les jornades culturals. 

El cap de setmana del 17 i 18 de 
maig, Santa Bàrbara es va posar a 
primer nivell nacional en dos dels 

esports amb més practicants al poble: 
el twirling i el futbol 7.
Pel que fa al twirling, se celebrava el VII 
Campionat de Catalunya d’aquest 
esport, competint un total de 19 clubs 
vinguts de tota la geografia catalana, 
amb més de 300 participants, disposats 
tots a fer un destacat paper, i guanyar. 
El club de twirling Santa Bàrbara, 
portava mesos treballant per a què 
l’esdeveniment, que durava dos dies 
(dissabte i diumenge), sortís a la 
perfecció. També la regidoria d’esports 
es va posar al costat del club per 
facilitar-los la tasca, sobretot a nivell 
de muntatges complementaris i cessió 
d’espais per a la celebració del 
campionat; que van fer que fos tot un 
èxit.
Referint-nos a l’altre esdeveniment: I 
Torneig de futbol 7 – Vila de Santa 
Bàrbara en categories benjamí i pre-
benjamí, cal destacar el gran nombre 
d’equips de primera línia del futbol del 

nostre país que hi van participar: Barça, 
Espanyol, Nàstic, Llevant, Escola de 
Tecnificació del Barça i Espanyol, així 
com també grans equips de les nostres 
terres com el Tortosa, La Ràpita o 
l’Amposta.
També la regidoria d’esports els hi va 
donar el seu suport i el seu ajut 
incondicional, ja que era un 
esdeveniment naixent i que es pretén 
que tingui una llarga continuïtat.

Tant els organitzadors com el regidor 
d’esports estaven molt contents i 
manifestaven la seva satisfacció perquè 
a més de tota la projecció que suposava 
per al nostre poble, eren dos 
esdeveniments que treballen 
bàsicament la base de l’esport, “la 
pedrera”, que són els futurs esportistes 
d’elit del nostre país en un futur no 
gaire llunyà. 

Veredicte del jurat dels premis literaris Vila de 
Santa Bàrbara

La Santa Bàrbara esportiva es posa de gala!
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Jornades Culturals a Santa Bàrbara

Santa Bàrbara va celebrar durant 
els mesos d’abril i maig les XVII 
Jornades Culturals.

Els actes van començar el dijous 17 
d’abril, tot i que la inauguració oficial 
de les XVII jornades culturals amb una 
xerrada sobre el patrimoni a les Terres 
de l’Ebre i, concretament a Santa 
Bàrbara, a càrrec d’Àlex Farnós, es va 

realitzar el divendres 18 d’abril. Dins 
del mateix acte intervingueren també 
el regidor de cultura, Alfred Blanch, 
l’alcalde de la població, Jordi Boronat, i 
el president de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, aprofitant que també 
en el mateix acte es donava per 
inaugurada una exposició cedida per la 
seva entitat sobre el riu Sénia.

El regidor de cultura, valora com a 
molt positives aquestes XVII Jornades 
Culturals, ja que hi va haver molta 
participació a banda de la qualitat del 
actes programats, que degut a la seva 
quantitat n’hi va  haver per a totes les 
edats i per a tots els gustos. 
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L’Ajuntament signa un conveni amb canal TE 
televisió per difondre les seves Festes Majors

L’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
el Canal Terres de l’Ebre Televisió 
van signar conveni de col·laboració 

mitjançant el qual a través de les seves 
emissions, van donar a conèixer les 
activitats que desenvolupa el municipi 
de Santa Bàrbara, per tal de difondre, 
donar a conèixer i promoure les 
iniciatives culturals, festives, lúdiques 
etc. que es van produint durant l’any a 
la vila. 
Canal TE va emetre un programa 
especial de festes de Santa Bàrbara, la 

Xalera de l’estiu, a través d’un recull 
d’imatges dels actes més representatius 
de cada dia. 
La freqüència per on es pot sintonitzar 
CANAL TE és el 53 de l’UHF amb 
l’antena orientada al repetidor situat a 
Collredó; les emissions també es poden 
seguir a internet, a la pàgina web del 
canal: www.canalte.cat

Els regidors de festes i mitjans de 
comunicació, Judit Lleixà i Alfred 
Blanch, valoren la signatura del conveni 

com molt satisfactòria perquè a més 
d’apropar les festes populars a la gent 
planera que no va poder participar per 
diverses raons, ens ajuda a promoure i 
a donar a conèixer la nostra població a 
l’exterior i les activitats que es 
produeixen. 

El bon temps acompanya el començament de la 
temporada de piscina

Jornades esportives 2008

El dissabte dia 21 de juny, les 
piscines municipals de Santa 
Bàrbara van obrir les portes amb 

l’objectiu de què tots els planers i 
planeres puguin gaudir de l’espai lúdic 
més emblemàtic del nostre poble.
Aquesta temporada ha estat precedida 
per algunes millores al recinte així 
com, la creació de nous models 

d’abonaments (bono-curset), l’am-
pliació de les franges d’edat en els 
cursets de natació, quatre sessions 
d’aquagym setmanals, bibliopiscina, ... 
També s’ha introduït un tipus d’entrada 
diferenciada per als dies festius i caps 
de setmana.
Segons el regidor responsable, el primer 
cap de setmana van passar per les 

instal·lacions unes 300 persones, degut 
sobretot a les altes temperatures 
tingudes. El mateix en fa una molt 
positiva valoració i desitja que la 
climatologia favorable ens acompanyi 
durant tot l’estiu i encoratja a tots els 
planers i planeres a gaudir d’aquest 
espai tan privilegiat del nostre poble. 

El dilluns dia 9 de juny, tot i el mal 
temps, va començar el primer 
dels actes previstos dins de les 

jornades esportives 2008: La lliga de 
futbol sala, amb un total de 10 equips. 
Durant tot el mes de juny i juliol (fins a 
la festa major) es van dur a terme tot 
un seguit d’actes marcadament 
esportius i que compten amb la 
participació, organització i col·laboració 
de moltes entitats i particulars, que fan 
que aquestes jornades tinguin una 
gran acceptació a nivell local.
A més del ja esmentat futbol sala, 
també hi haurà sessions de body-
combat al carrer, steps, tornejos 
d’escacs i dames, sortides a peu i en 
bicicleta, exhibicions de twirling i de 
ball de saló, les nostres 12 hores de 

futbol sala, el bàsquet de carrer, el 
tennis taula, el frontó, ... així com les 
sessions d’aquagym a les piscines 
municipals cada dimarts i cada dijous.

El regidor d’esports vol agrair 
públicament a totes aquelles persones 

o entitats que han fet possible que 
l’organització d’aquestes jornades sigui 
molt menys feixuga per aquesta 
regidoria. Així com vol animar a tothom 
a participar-hi en anys successius. 
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En marxa el servei d’informació per SMS

Jornada informativa: Inicia, xarxa de creació d’empreses

A través de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, s’implementa el 
sistema d’informació telemàtica 

de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Tots els planers i les planeres ara tenen 
més a prop la informació de diversos 
departaments de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara gràcies a la implementació 
al web de l’Ajuntament d’un link que, 
prèvia subscripció gratuïta, et tramet les 
notícies i convocatòries més importants 

relacionades amb l’Ajuntament i 
entitats de Santa Bàrbara.
Els grups de subscripció estan subdividits 
en esports, cultura o informació general 
entre d’altres i amb aquesta iniciativa 
es pretén aproximar i millorar la difusió 
d’esdeveniments de caire municipal a 
través d’un pas més de la implantació 
de les TIC a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.
El regidor de TIC i membre de la taula 

d’experts en noves 
tecnologies de la 
mancomunitat, 
Jordi Llorens, 
afirma sentir-
se plenament 
satisfet per la 
implementació 
progressiva de les TIC a l’Ajuntament i 
espera una bona acollida de la mesura 
de tots els planers i les planeres. 

El passat dia 13 de juny, es va 
celebrar a l’Institut de 
Desenvolupament de les 

Comarques de l’Ebre (IDECE) una 
jornada informativa referent als nous 
programes que ha engegat el 
Departament de Treball en qüestió de 
foment i assessorament a la creació 
d’empreses, projectes singulars de 
creació empresarial i projectes 
experimentals de suport a la creació 
d’empreses, i els programes destinats al 
suport a Ajuntaments per engegar 
noves propostes empresarials, del qual 
Santa Bàrbara ha tingut un paper 
important en els darrers anys.
En anys anteriors, el Departament de 
Treball va engegar el Servei 
d’Autoempresa i programes de foment 
de l’Autoocupació, en el qual, els AODL, 
i altres entitats acreditades (assessories, 

Consells Comarcals, tècnics, etc.) 
donaven suport, assessorament i 
orientació empresarial a nous projectes 
que s’engegaven en el marc territorial 
corresponent, en aquest cas l’interior 
del Montsià i Santa Bàrbara en particular. 
En el darrer any, només a Santa Bàrbara, 
s’han assessorat 7 projectes 
empresarials, que han donat com a 
resultat l’establiment de noves empreses 
al territori i, en conseqüència, nous llocs 
de treball.
En el marc de la jornada, on hi 
van assistir el regidor de Promoció 
Econòmica i Noves Tecnologies i l’AODL 
del Montsià Interior, s’especificaven els 
nous programes d’ajuts econòmics al 
suport a assessorament empresarial 
que, des dels Ajuntaments, es volen 
engegar. En aquest sentit, el regidor de 
Promoció Econòmica i Noves Tecnologies 

va comentar “l’interès de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara en continuar la tasca 
d’assessorament empresarial en el marc 
d’aquesta nova via” i va proposar l’AODL 
“com a eix vertebrador i continuïsta de 
les propostes empresarials que es porten 
a terme tant a Santa Bàrbara com a tot 
el territori del Montsià Interior”.

Un any més, l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de Santa 
Bàrbara, juntament amb 

l’Infocentre, va organitzar un curs 
d’informàtica per als seus socis. En 
aquesta edició, el temari del curs estava 
dedicat principalment a l’ús d’Internet i 
el correu electrònic. El curs es va dur a 
terme durant tot el mes de juny, i un 
cop més, els jubilats de la nostra 
població demostraven el seu interès per 
apropar-se al món de les TIC.

Cal destacar que aquest any la majoria 

dels alumnes del curs, ja tenien un 
molt bon nivell com a usuaris, degut 
que no és el primer curs que realitzen i 
gràcies a l’esforç que fan i les ganes que 
hi posen per a adaptar-se i aprendre a 
fer un bon ús de les noves tecnologies, 
en una societat on cada dia hi són més 
presents i més imprescindibles.
El Regidor de Noves Tecnologies, Jordi 
Llorens, es mostrava molt orgullós pel 
dinamisme i participació de la gent gran 
del nostre poble en la seva integració a 
les noves tecnologies. 

Els jubilats comencen un curs a l’infocentre
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AODL: Informe semestral de resultats

Com cada mes de juny, l’AODL del 
Montsià Interior, que actua 
conjuntament als municipis de 

Godall, la Galera, Masdenverge i Santa 
Bàrbara, va presentar la memòria 
semestral al Departament de Treball, 
tal com s’indica en les obligacions que 
ha de complir periòdicament l’Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local. 
Durant aquests primers sis mesos, s’ha 
seguit la línia d’actuació que es va 
iniciar l’any anterior, donant suport a 
tres eixos principals: dinamització 
econòmica, projectes de 
desenvolupament local i recerca de 
finançament. 
Pel que respecta a les activitats portades 
a terme a Santa Bàrbara, s’han sol·licitat 
diferents subvencions dins de la 
convocatòria que anualment presenta la 
Diputació de Tarragona. Paral·lelament, 
també s’ha portat a terme sol·licitud 
de subvenció per actuacions d’interès 
cultural, com és el cas de la petició 
tradicional de pubilles de la qual s’ha 
sol·licitat ajut al Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació i a 
l’Institut de Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre; així com, també 
s’ha sol·licitat subvenció al Museu 
Comarcal del Montsià pel projecte “Mas 
de Martí: vida i costums tradicionals 
de Santa Bàrbara”, dins de la sol·licitud 

d’ajuts a projectes de recerca etnogràfica 
a les Terres de l’Ebre.
Una altra actuació important ha estat 
la convocatòria que ha presentat el 
Servei d’Ocupació de Catalunya en 
el Programa de projectes i ajuts per 
l’ocupació, del qual s’han sol·licitat 
un total de 13 actuacions (plans 
d’ocupació) conjuntament amb altres 
regidories del nostre Ajuntament pel 
foment ocupacional al nostre municipi. 
Així mateix, s’ha sol·licitat una nova 
convocatòria d’AODL pel proper 
any 2009 dins del mateix programa 
d’actuacions del SOC.

En referència a projectes de foment de 
l’ocupació, s’han assessorat 4 projectes 
empresarials dins de la convocatòria 
anual de foment de l’ocupació 
autònoma.
Pel que respecta al desenvolupament 
local, s’ha treballat conjuntament amb 
la Unió de Comerciants per la realització 
del “Pla de dinamització comercial 
2008”. Al mateix temps, s’han iniciat 
els treballs per la realització de la nova 
guia comercial i la nova base de dades 
que ha de contemplar tots els comerços 
i empreses locals. 

Finalment, s’han engegat dos projectes 
de dinamització turística: per una 

banda, s’han iniciat els treballs per la 
realització de la nova guia turística 
de Santa Bàrbara, i per d’altra, s’ha 
seguit treballant amb els tècnics del 
Consell Comarcal del Montsià pel 
projecte “Ruta de l’oli i l’olivera”, de 
la qual Santa Bàrbara hi forma part. 
Així com, també s’han realitzat altres 
actuacions turístiques, com la visita 
dels alumnes del taller d’ocupació 
“Tierra de encuentros” que organitza 
la Mancomunitat Taula del Sénia, 
la presentació al Museu Comarcal 
del Montsià de la ponència “Oliveres 
mil·lenàries, molins d’oli i cooperatives” 
dins del curs “Turisme cultural: posar 
en valor el patrimoni de les Terres de 
l’Ebre”, o la participació en l’edició de 
la nova guia turística de la comarca del 
Montsià.

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

Vols estar al dia 
de les notícies
del teu municipi?

Visita la web de l’Ajuntament!



Capacitat per a 8 persones
Servei especialitzat per a minusvàlids
Servei d’acompanyament a hospitals
Centres de dia (residències d’avis)

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

Pr use  mo t leconòmics

977 704 422

Joventut, Serveis Socials i Salut

Pla Local de Joventut de Santa Bàrbara 2008-2011

Al Ple Ordinari del mes 
d’abril de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara es va 

aprovar el Pla Local de Joventut 
de Santa Bàrbara per al període 
2008-2011, considerant aquest 
pla com a l’instrument més 
important del qual disposa la 
regidoria de joventut per donar 
respostes a les necessitats i 
problemàtiques que el jovent 
del municipi té.

Per a l’elaboració del Pla Local 
de Joventut, es va realitzar un 
anàlisi de la realitat juvenil, a 
finals del 2007, i una visualització 
de les polítiques de joventut 
que s’estan duent a terme, 
visualitzant les necessitats 
i problemàtiques bàsiques. 
Posteriorment, s’ha fet un 
diagnòstic i s’han dissenyat els 
programes d’actuació. Tot això, 
tenint com a eina un mètode de 
treball que permet valorar els 

resultats i realitzar avaluacions 
periòdiques i final. El sistema 
de treball per tal que aquest 
pla sigui un èxit i, per tant, 
s’acompleixen els objectius 
marcats i en puguem fer una 
valoració positiva es basarà en la 
implicació interdepartamental, 
interinstitucional i la 
participació jove.
Durant el període de vigència 
d’aquest Pla Local de Joventut 
2008-2011, s’aniran desprenent 
diferents projectes biennals que 
es portaran a terme dins de la 
població. El primer projecte ha 
estat l’anomenat SOSTOBA’T, 
en el qual el Grup Joventut ha 
tornat a tenir un paper molt 
rellevant en totes les fases de la 
seva elaboració. 



Joventut, Serveis Socials i Salut

El planer Roger Pla gerent a les Terres de l’Ebre de 
l’Institut Català de la Salut

Projecte dona, participa!

Accions de millora a la llar de jubilats

Pla era fins ara el sotsdirector de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge 
i responsable de l’àrea quirúrgica 

del centre. Roger Pla va estar nomenat 
gerent de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) a les Terres de l’Ebre en substitució 
de Carles Tobar. El relleu que es va fer 
efectiu el mes de maig respon als 
objectius de fer front a nous reptes i es 
va proposar millorar la continuïtat 
assistencial entre els centres de primària 
i l’hospital, mantenir i millorar el clima 

laboral així com el compliment del 
pressupost.
Francesc José Maria, gerent de l’ICS 
a Catalunya, va destacar l’excel·lent 
currículum del fill de Santa Bàrbara 
Roger Pla que, combinat amb el seu 
perfil de bon gestor, fan d’ell la persona 
ideal per ocupar aquest important 
càrrec. La seva contractació respon 
a les seves capacitats directives i a 
l’arrelament que sempre ha tingut al 
territori, per la proximitat en la gestió 

i el seu coneixement de les pautes 
culturals i altres aspectes de les Terres 
de l’Ebre.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat 
va trametre una carta de felicitació 
en nom de tots els planers per aquest 
nomenament, tot encoratjant-lo a 
tenir molta sort i tirar endavant nous 
projectes que millorin la qualitat de 
vida dels ebrencs.  

Santa Bàrbara, des de finals de 
novembre de 2007, compta amb el 
Pla Local de Polítiques d’Igualtat 

d’Oportunitats de Gènere 2008-2011, 
per tal de fer front a les diferències a 
nivell de gènere.
A partir de les dades extretes en l’anàlisi 
quantitatiu de la situació del municipi, 
en quant a igualtat d’oportunitats de 
gènere, i de les demandes expressades 
i detectades pels membres del Consell 
Consultiu per a la Igualtat de Gènere, 
així com de les aportacions dels 
membres de la Comissió Tècnica de 
Seguiment del Pla es varen extreure les 
primeres conclusions, que han servit de 

base per a la priorització de les accions 
que s’emmarcaran en el projecte Dona, 
participa!, que fou aprovat en la última 
Junta de Govern Local.
El projecte Dona, participa! que ja s’ha 
prese ntat a l’Institut Català de les Dones, 
es portarà a terme amb uns objectius 
clars i unes accions encaminades al 
desenvolupament d’una ciutadania que 
es construeix des d’una perspectiva de 
gènere.
Durant l’any 2008 es duran a terme un 
seguit d’actuacions per a la població 
en general i en particular a les dones, 
aquestes són; programa utilitza un 
llenguatge no sexista destinat per 

al personal de 
l’administració, 
una jornada de les 
dones a les festes 
majors, fòrum 
de participació 
ciutadana cap a 
la convivència, 
campanyes de 
sensibilització a 
través dels canals 
de comunicació, 
programa de 
coeducació per als infants, curs de 
cuidadores informals i una jornada de 
desenvolupament rural. 

A la celebració de la Diada de Sant Jordi 
que anualment es duu a terme des de 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes, es 
va utilitzar per primera vegada la nova 
instal·lació d’aire condicionat a la sala 
de ball de la Llar de Jubilats.
Aquesta era una demanda presentada 
pels membres de la junta de l’Associació 
en nom de les més de dues-centes 
persones que totes les setmanes 
participen de les sessions de ball que 
la mateixa associació organitza per 
a la dinamització d’aquest sector de 
la població, però que alhora també 
beneficiarà als avis que diàriament 

utilitzen el servei de Centre de Suport 
Diürn, que durant els mesos de juliol i 
agost havia de canviar la seva ubicació 
degut a la temperatura que a l’estiu 
s’assoleix en aquesta zona de l’edifici.
Amb la voluntat de millorar 
progressivament les diferents 
instal·lacions municipals, es va incloure 
als pressupostos de l’Ajuntament de 
l’any 2008 una partida destinada a 
aquesta acció de millora.
Per a la climatització d’aquest edifici 
s’han aprofitat les instal·lacions de la 
calefacció amb que ja es contava des 
del moment de la seva construcció. 

Així, amb una adaptació amb bomba de 
calor als conductes existents s’ha pogut 
solucionar aquesta situació. 
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Joventut, Serveis Socials i Salut

Des de l’any 2004 s’estan duent a 
terme gestions per a la 
consecució d’un projecte de 

gran envergadura que, si finalment 
veiem fet realitat, millorà la qualitat de 
vida de les persones grans del municipi, 
i també de les seves famílies. Es tracta 
de la construcció d’una residència amb 
centre de dia als terrenys ubicats entre 
el nou CAP, la llar d’infants les Beceroles 
i el CEIP Jaume Balmes.
Molts han estat al llarg d’aquest temps 
els plantejaments i converses amb les 
institucions relacionades amb aquest 
projecte, ja que aquest és un servei 
necessari al nostre municipi, però que 
també beneficiarà els pobles veïns de La 
Galera, Godall, Freginals, Masdenverge i 
Mas de Barberans.
Segons les dades publicades pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, en el 
Mapa de Serveis Socials, el Montsià és la 
segona comarca de Catalunya, després 
de la Terra Alta, amb menys percentatge 
de places de residència i de centre de 
dia per habitant.
Si bé és cert que en els últims anys aquest 

percentatge ha anat augmentant poc a 
poc, segons les últimes dades publicades 
al 2007, el Montsià encara està molt per 
sota de la mitjana catalana. Actualment, 
Catalunya compta amb 1,08 places de 
centre de dia per cada cent habitant, 
i 4,74 de residència assistida; mentre 
que el Montsià compta amb 0,70 
places de centre de dia i tant sols 2,02 
de residència assistida per cada cent 
habitants. Aquestes dades reflecteixen 
clarament que la comarca del Montsià 
està mancada de serveis d’assistència 
a la gent gran. Però a més a més, s’ha 
de tenir en compte que els pobles 
de l’interior de la comarca, que són 
els més petits, són els que presenten 
un índex més gran d’envelliment i 
sobreenvelliment de la seva població, 
i que els recursos existents es troben 
ubicats, majoritàriament, als municipis 
més grans. Sense oblidar tampoc, que 
unes 30 persones del nostre municipi 
estan actualment ocupant places de 
residència en els municipis de les Terres 
de l’Ebre que compten amb aquest 
servei.
És per totes aquestes raons que s’està 

treballant per a la consecució d’aquest 
projecte. Durant el passat més d’abril, la 
Comissió d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre va aprovar el canvi d’edificabilitat 
dels terrenys abans esmentant, i el 
passat més de juny es va publicar el 
plec de condicions per a concessió de 
l’ús dels mateixos. Malauradament, 
aquest concurs s’ha hagut de deixar 
desert, ja que les empreses interessades 
en el projecte, tot i que han manifestat 
la seva voluntat de participar-hi, alhora 
han demanat temps per a poder dur 
a terme els estudis i avantprojectes 
necessaris per a la realització del 
projecte en qüestió.
Des de l’Ajuntament creiem en aquest 
projecte i hi estem posant tot l’esforç 
i il·lusió possibles, ja que estem 
convençuts que la gent de Santa Bàrbara 
es mereix poder viure en dignitat al 
propi municipi, també en el moment 
que necessiten d’una plaça residencial. 
Segons Montse Rodríguez, regidora 
de Serveis Socials, és inqüestionable 
que aquest nou servei aportarà millor 
qualitat de vida a la nostra gent gran i a 
gran part de famílies planeres. 

Un total de 23 infants, entre 6 i 8 
anys, i 8 monitors i monitores 
van compartir, el cap de setmana 

del 21 i 22 de juny, una nova experiència 
de convivència i participació en grup.
Les activitats es van dur a terme a les 
instal·lacions del Centre Obert l’Oliveta, 
que puntualment es van convertir en 
una casa de colònies que va acollir els 
23 participants que hi van passar la nit.
L’activitat es va desenvolupar seguint 
la línia de treball de les colònies d’estiu 
que el Grup Joventut organitza des de fa 
més de deu anys. 
L’objectiu d’aquesta activitat era establir 
un primer contacte amb menors que 
cursen 1r i 2n de Primària per tal de 
valorar la possibilitat d’organitzar el 
proper any unes colònies de 3 o 4 dies. 
Donada la bona acollida tant per part 

de les famílies com dels menors i dels 
propis monitors, així com els bons 
resultats tant de l’organització com 
del desenvolupament de les activitats, 
tot apunta que 
el proper any es 
podran celebrar 
les colònies d’estiu 
per a aquest grup 
d’edat.
Tant la bona 
organització de les 
activitats per part 
dels membres del 
Grup Joventut com 
l’acollida que les 
famílies planeres 
han fet d’aquesta 
nova activitat, fan 
pensar en la seva 

continuïtat de cara al proper any, segons 
apuntava Montse Rodríguez, regidora 
de Joventut i Serveis Socials.  

El Montsià és la segona comarca amb menys 
places de residència i centre de dia a Catalunya

23 participants a les Precolònies del Grup Joventut
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Des de l’any 2005 l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara i la Borsa Jove 
d’Habitatge, gestionada per la 

Fundació Privada Montsià, mantenen la 
signatura d’un conveni mitjançant el 
qual ambdues institucions es 
comprometen a treballar per la gestió 
d’aquest servei, especialment dirigit a 
facilitar recursos per a fer realitat el 
projecte de vida dels joves del Montsià. 
Aquest servei, en el que hi col·laboren 
la Secretaria de Joventut, la Fundació 
Privada Montsià, el Consell Comarcal del 
Montsià i els Ajuntaments de la comarca, 
entre ells el de Santa Bàrbara, a través 
de la regidoria de joventut, prioritza les 
necessitats de la gent jove, treballant en 

un dels aspectes que principalment els 
preocupa, l’habitatge.

Si bé al principi es marcava com a 
objectiu la captació de 10 habitatges 
anuals, aquesta dada ha estat 
superada en els tres anys que porta en 
funcionament. Al 2005 se’n van captar 
15, al 2006 un total de 85 i al 2007 en va 
captar 136, 8 dels quals al municipi de 
Santa Bàrbara, sent el segon municipi, 
després d’Amposta, amb major nombre 
de pisos de lloguer gestionats per la 
Borsa.

Durant l’últim any, també s’han assolit 
d’altres xifres importants en quant a 
la gestió d’aquest servei, com les 497  

sol·licituds d’ajuts o els 106 ajuts al 
lloguer entrats.
El programa “Borsa d’Habitatge Jove” es 
proposa facilitar als joves el lloguer a 
preus assequibles. Els requisits que han 
de complir els joves, per tal de poder 
accedir a aquest servei, entre d’altres, 
són tenir entre 18 i 35 anys o no tenir 
cap habitatge en propietat o segona 
residència. 
A través del Punt d’Informació Juvenil 
Planer, o accedint directament a la Borsa 
Jove d’Habitatge situada a Amposta, 
tant els propietaris dels immobles com 
els joves que busquen un habitatge de 
lloguer poden informar-se d’aquest 
programa. 

Joventut, Serveis Socials i Salut

Un total de 8 pisos de Santa Bàrbara gestionats 
per la borsa jove d’habitatge del Montsià al 2007

El divendres 20 de juny va tenir lloc, a 
la zona esportiva de Santa Bàrbara, la 
sisena Trobada de Centres Oberts de les 
Terres de l’Ebre.
Hi van participar quasi 200 persones, 
entre xiquets i xiquetes i educadores 
i educadors, vinguts dels diferents 
municipis que en l’actualitat compten 
amb un servei de Centre Obert: 
Amposta, Deltebre, Sant Carles de la 
Ràpita, Tortosa i Santa Bàrbara. La 
col·laboració del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, que es fa càrrec de 

les despeses de transport dels menors, 
ha fet possible la realització d’aquesta 
trobada itinerant en la seva edició del 
2008.
La jornada va començar amb la rebuda 
dels participants dels diferents centres 
oberts, que tan bon punt van arribar 
van poder gaudir de les instal·lacions 
de la zona de pícnic. Es va comptar amb 
la presència de les Sra. Ester Cabanes 
com a representant del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que fou 
l’encarregada de donar la benvinguda a 

tots els presents. En acabar, es va donar 
inici a la Gimcana a l’Estiu Gaudiu, 
que comptava amb tallers d’esport, 
maquillatge, jocs d’aigua, jocs de taula 
i manualitats. 
Després de dinar es va donar inici 
al taller de risoteràpia, que es va 
realitzar a les instal·lacions del pavelló 
poliesportiu, i que va plantejar-se com 
una activitat de distensió, amb l’objectiu 
d’aprendre a riure’s d’un mateix i a 
utilitzar diferents parts del cos per a 
exterioritzar sentiments. 

Èxit de la 6a trobada de centres oberts de les 
Terres de l’Ebre
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Festes, Fires i Turisme

La ruta de l’oli i l’olivera per la comarca del 
Montsià, comença a prendre forma

Una de les tradicions de les nostres 
terres, i que almenys a Santa 
Bàrbara s’està perdent, és la de 

sortir els diumenges al migdia a fer el 
vermut. Per tal d’intentar recuperar i 
potenciar aquest fet, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, dins del cap de setmana de 
la petició de pubilles, va organitzar un 
vermut popular per a tothom.

El mal temps va obligar a suspendre’l la 
setmana que estava previst fer-lo i s’aplaçà 
fins el diumenge següent.
L’acte consistia en recollir un tiquet que 
es donava el mateix dia, vàlid per a 
qualsevol dels establiments col·laboradors, 
amb el que et servien gratuïtament una 
ració de patates fregides, una ració d’olives 
farcides i una beguda (tradicionalment un 
vermut). Un total de cinc bars es van 
adherir a la iniciativa municipal.
Gairebé 300 persones van gaudir del 
vermut popular en un matí radiant, on 
tothom se sentia especialment satisfet; 

els planers i planeres satisfets perquè es 
retrobaven amb aquell vermut tradicional, 
d’estar al carrer una estona amb els 
companys, família i amics; i també se 

sentien satisfets els organitzadors de 
l’acte per la seva bona acollida i pel bon 
temps que els va acompanyar en aquest 
diumenge de vermut. 

La Ruta de l’oli i l’olivera per la 
comarca del Montsià, un projecte 
engegat conjuntament pel Consell 

Comarcal del Montsià i els Ajuntaments 
de Santa Bàrbara, Ulldecona, la Galera i 
Godall, segueix el calendari d’actuacions 
per aquest any 2008.

L’any 2007, el Consell Comarcal del 
Montsià va presentar el Pla Operatiu 
d’Ocupació Turística al Montsià, un pla 
estratègic que pretenia impulsar el sector 
turístic a la comarca, així com engegar 
noves actuacions i desenvolupar, a partir 
del turisme, propostes d’ocupació i 
desenvolupament local.
Un dels primers projectes que es va portar 
a terme fou la creació de la Ruta de l’oli i 
l’olivera per la comarca del Montsià, amb 
l’objectiu de dinamitzar el turisme als 
municipis de l’interior del Montsià, així 
com posteriorment, ampliar aquesta ruta 
a tota la comarca. El primer pas del 
projecte va implicar els municipis de 
Santa Bàrbara, Ulldecona, la Galera i 
Godall.

Actualment, s’està treballant entre el 
Consell Comarcal i la resta de municipis 
per portar a terme aquesta ruta que, més 
enllà d’un simple itinerari, pretén oferir 
noves propostes turístiques als visitants. 
Es preveuen tres actuacions concretes: 
disseny i col·locació de pannells 
informatius, edició de tríptics i redacció 
d’una guia de l’oli que marcarà tots els 
elements relacionats amb un dels 
elements més característics del nostre 
municipi i de la nostra comarca.
Paral·lelament, la ruta pretén donar a 
conèixer tots els punts del territori que 
tenen una relació estreta amb el món de 
l’oli: cooperatives, molins, conreus 
d’oliveres, agrobotigues, gastronomia, 
fires, jornades... i marcar-ho globalment 
en un únic producte que acabi repercutint 
favorablement a la comarca i al municipi.
Santa Bàrbara és un dels municipis que 
major implicació ha tingut en aquest 
projecte, el qual té un pressupost de quasi 
28.000€ i que ha estat finançat entre tots 
els ajuntaments que hi participen, el 

Consell Comarcal i el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa. 
D’altra banda, els tècnics encarregats de 
portar a terme el projecte, ja han iniciat 
contactes amb alguns punts implicats 
amb aquesta ruta a Santa Bàrbara, 
esperant noves trobades amb altres agents 
i empresaris implicats de cara al futur.

Santa Bàrbara surt a fer el vermut
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Pubilles Majors del 2008

Les oliveres mil·lenàries, els molins i les 
cooperatives d’oli, en el curs de turisme cultural que 
se celebra al Museu del Montsià

El diumenge 11 de maig, dins de les 
jornades culturals de la població, 
Santa Bàrbara va fer la tria de les 

seves pubilles majors per a la festa major 
d’aquest any 2008.

L’acte, que pretén ser reconegut com a 
Festa d’Interès Cultural, va començar a les 
quatre de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament, on carros engalanats, 
autoritats, acompanyants de pubilles, 
balladors de jotes, dolçainers, ... tots 
vestits a la manera tradicional; emprenien 
el recorregut pels carrers del poble per 
anar casa per casa a recollir cadascuna de 
les pubilles majors i infantils.
En arribar a la casa de la pubilla, l’alcalde 
o algun dels regidors recitaven el poema 
de petició als pares de la noia; aquests 
contestaven, per fer-li un altre referit a la 
pubilla que és qui acabava acceptant la 
petició de ser pubilla i representant del 
poble durant el seu any de regnat.
Un cop recollides totes, enguany en són 
19, es varen reunir al centre cultural (a 
causa de la pluja), on començà l’acte amb 
un poema sobre la població recitat per 
l’alcalde. L’acte seguí amb la presentació 

individual de cadascuna d’elles i el seu 
acompanyant. Cada una, en arribar a 
l’escenari, posava la seva fotografia en 
una urna per posteriorment fer el sorteig 
oficial.
D’aquest sorteig en van sortir afortunades 
la Shaila i l’Eulàlia, com a pubilles infantil 
i major, respectivament de la festa major 
del 2008. Seguidament, elles dues van 
expressar la seva alegria i satisfacció per 
haver sortit agraciades en el sorteig i 
desitjaven molt bona festa major a tots els 
planers i planeres.
Per acabar un acte tan tradicional, no 
podien faltar els balls tradicionals; el cap 

de ball, la jota i el punxonet, ballats pels 
alumnes de segon d’ESO del nostre 
institut.
El punt i final a l’acte el posà el panoli i la 
mistela, dos elements gastronòmics també 
molt tradicionals dels nostres avantpassats 
en dies de festa.
La regidora de festes, tot i els nervis del 
dia, es mostrava molt satisfeta perquè 
finalment tot havia pogut sortir bé, i 
esperava que en propers anys se li pogués 
donar un major renom i un cert 
reconeixement oficial a aquesta festa tan 
tradicional i que ens transporta als inicis 
del nostre poble. 

El dia 12 de febrer de 2008, es va 
iniciar al Museu Comarcal del 
Montsià el curs “Turisme cultural: 

posar en valor el patrimoni local de les 
Terres de l’Ebre”. Aquest curs, organitzat 
pel mateix Museu del Montsià i el Consorci 
Lidebre, remarcava la importància 
d’aprofitar els recursos patrimonials del 
territori ebrenc per poder extreure’n un 
rendiment cultural, turístic i econòmic. En 
aquest sentit, un dels temes a tenir en 
compte fou el món de l’oli, on Santa 
Bàrbara hi juga un paper destacat.

El dia 29 de maig, dins del cicle de 
ponències específiques sobre recursos 
culturals del territori, es va presentar la 
ponència “Les oliveres mil·lenàries, els 
molins d’oli i les cooperatives”, ponència 

que fou presentada per la responsable de 
Turisme Ulldecona, l’AODL del Consell 
Comarcal del Montsià i l’AODL del Montsià 
Interior, d’on Santa Bàrbara hi forma part. 
La ponència s’orientava en tres parts: el 
patrimoni natural de les oliveres 
mil·lenàries al terme d’Ulldecona i el seu 
rendiment econòmic i turístic, l’evolució 
de la producció d’oli d’oliva (essent Santa 
Bàrbara l’exemple presentat) i la 
presentació del projecte Ruta de l’oli i 
l’olivera per la comarca del Montsià.
Els alumnes al curs, principalment 
empresaris del sector turístic, van destacar 
aquesta ponència com un exemple de 
realitzar activitats conjuntament, 
especialment amb la presentació del 
projecte de la Ruta de l’oli, per intentar 

trencar amb la individualitat crònica del 
turisme a aquestes terres i buscar 
estratègies conjuntes que ajudin, sobretot 
a la zona interior del Montsià, a ser més 
competitius davant altres destinacions 
turístiques, així com en saber extreure 
rendiment cultural i turístic al patrimoni 
natural, històric, arquitectònic, cultural i 
etnològic de les Terres de l’Ebre en general 
i de Santa Bàrbara en particular. 

Festes, Fires i Turisme
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUM SESSIÓNS PLENÀRIES DEL 
SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2008

Sessió ordinària, realitzada pel ••
Ple de la Corporació el dia 24 d’abril 
de 2008. En el desenvolupament de 
la sessió es van adoptar els següents 
acords:

Aprovar el concurs obert per la 
concessió de l’ús privatiu dels 
terrenys d’equipaments comunitaris 
situats al carrer Genar Bartrolí núm. 
7 i plec de condicions
Aprovar l’esborrany de Conveni a 
signar entre aquest Ajuntament de 
Santa Bàrbara, el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Agència Catalana de 
l’Aigua en relació amb l’adequació 
dels sistemes públics de sanejament 
en alta
Acceptar la subvenció concedida 
pel Departament d’Educació per a 
l’escolarització corresponent al curs 
escolar 2007-2008 de la llar d’infants 
municipal “Les Beceroles”
Aprovar inicialment el Reglament 
municipal regulador del règim de 
funcionament de la llar d’infants “Les 
Beceroles”
Aprovar la sol·licitud de subvenció 
per a la creació i la consolidació de 
places per a infants de zero a tres 
anys en llars d’infants de titularitat 
municipal
Aprovar la sol·licitud d’inclusió de 
projectes al Pla d’Acció Municipal 
2008-2011
Aprovar la presentació al·legacions 
a l’atribució inicial del PUOSC 2008-
2012
Aprovar la pròrroga execució de 
les obres de construcció de l’edifici 
on instal·lar la seu social i serveis 
complementaris sobre la parcel·la 
cedida per aquest ajuntament a la 
Comunitat General de Regants del 
Canal Xerta - Sénia
Aprovar l’atorgament del premi del 
reconeixement al Mèrit Planer
Aprovar la contractació dels 
espectacles i complements de Festes 
Majors 2008
Aprovar el  Pla Local de Joventut 2008-
2011
Aprovar la Revisió del Padró Municipal 
d’Habitants

Sessió Extraordinària, realitzada ••
pel Ple de la Corporació el dia 26 de 
juny de 2008. En el desenvolupament 
de la sessió es van adoptar els 
següents acords:

Aprovar la rectificació de l’Inventari 
municipal de béns i drets a 31 de 
desembre de 2007
Donar compte de la Liquidació del 
pressupost del 2007
Donar compte del Decret de l’Alcaldia 
de la modificació de crèdit núm. 01/08 
del Pressupost
Aprovar la imposició i ordenació de 
les quotes de reparcel·lació de la 
Unitat d’Actuació número 7
Aprovar les Subvencions concedides 
a les entitats Culturals i Esportives 
2008
Nomenar al nou Jutge/essa de Pau 
Titular
Aprovar el Programa d’actes de les 
Festes Majors 2008
Aprovar la Memòria Bous Festes 
Majors 2008
Aprovar la Moció de rebuig contra la 
nova ubicació de la planta terrestre del 
projecte “Castor” d’emmagatzematge 
de gas natural al territori
Aprovar la Moció a favor de declarar 
la festa de Sant Joan com la festa 
nacional dels Països Catalans
Aprovar l’adhesió al Consorci per 
al Desenvolupament del Baix Ebre 
i Montsià i aprovació dels seus 
Estatuts

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

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 3 d’abril 
de 2008. En la que entre d’altres es 
van adoptar els acords següents:

Aprovar el Programa d’actes de les 
XVII Jornades Culturals
Aprovar la sol·licitud d’informe previ 
per a la instal·lació d’una activitat 
en sòl no urbanitzable, de planta 
hortofructícola
Aprovar la certificació única de les 
obres “Instal·lació per subministrar 
aigua a les cubes dels pagesos al 
municipi de Santa Bàrbara”
Adherir-nos a la XV edició de la 
campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE
Acollir-nos a l’Ordre IRP/114/2008, de 
13 de març, per la qual s’aproven les 
bases generals que han de regir les 
subvencions als ens locals i consorcis 
per a promoure la participació 
ciutadana, i s’obre convocatòria 
pública per al període 2008-2009
Aprovar la modificació dels membres 
del Consell Consultiu per a la Igualtat 

de Gènere i la Comissió de seguiment 
del Pla de Polítiques de Dones 2007-
2011
Aprovar la Creació de la taula de 
coordinació interdepartamental.

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

Aprovar la quarta Certificació de 
l’obra “Dotació de serveis al Passeig 
de la Generalitat i adjacents – primera 
fase”
Aprovar definitivament el Projecte de 
reparcel·lació de la Unitat d’actuació 
número 7 de les previstes en les 
Normes subsidiàries del municipi de 
Santa Bàrbara
Aprovar l’expedient de contractació 
del servei per a la neteja viària en 
aquest municipi de Santa Bàrbara
Aprovar l’operació jurídica 
complementària del Projecte de 
reparcel·lació de la Unitat d’actuació 
5a d’aquest municipi
Aprovar acollir-nos a la Resolució 
ASC/1085/2008, d’1 d’abril, per la qual 
s’obre convocatòria per a la concessió 
de subvencions del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania per a 
ajuntaments de menys de vint mil 
habitants dins l’exercici 2008
Aprovar acollir-nos a la Resolució 
ASC/835/2008, de 13 de març, per 
la qual es convoca concurs públic 
corresponent a l’any 2008 per a 
la concessió de subvencions per a 
projectes per a joves que ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, 
consorcis constituïts per ens locals i 
entitats municipals descentralitzades 
elaborin en el marc del Pla nacional 
de joventut de Catalunya
Aprovar acollir-nos a la Resolució 
ASC/920/2008, de 2 d’abril, per la 
qual s’obre convocatòria per a la 
concessió de subvencions a ens locals 
per finançar les despeses derivades 
de l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de polítiques de 
dones, fins l’exercici 2008
Aprovar designació representant de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara a  
l’Associació per la Música a les Terres 
de l’Ebre

Sessió ordinària, realitzada per ••
la  Junta de Govern Local el dia 8 
de maig de 2008. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:
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Aprovar la sisena Certificació de l’obra 
“Urbanització de la Unitat d’Actuació 
núm. 5a”
Aprovar esborrany de Conveni 
de col·laboració a signar entre el 
Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona i els Ajuntaments 
membres de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia pel servei fotogràfic
Acollir-nos a les Bases reguladores 
de la concessió de subvencions a les 
emissores municipals de la Diputació 
de Tarragona
Acollir-nos a l’Ordre AAR/148/2008, 
de 10 d’abril, per la qual s’aproven 
les bases reguladores dels ajuts 
per al foment d’actuacions de 
desenvolupament del medi rural 
i pesquer, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2008
Aprovar la sol·licitud consulta prèvia 
per a la instal·lació d’una activitat en 
sòl no urbanitzable consistent en el 
muntatge i assemblatge de cablejats 
elèctrics, destinats a la indústria del 
ferrocarril, així com per a la indústria 
relacionada en les noves energies 
alternatives
Adjudicar contracte menor de 
serveis per realitzar els treballs de 
consultoria i assistència, consistents 
en la redacció de l’estudi geotècnic 
per a la remodelació del vestidors 
del poliesportiu de  Santa Bàrbara, a 
l’enginyeria Ohmiterra Maestrat, SL.
Aprovar l’aportació econòmica a 
Agroforestal de l’Ebre, SL per la 
realització d’una demostració de talla 
de fusta amb motoserra
Aprovar l’aportació econòmica al 
Consell Comarcal del Montsià  per a 
la realització de la XI Trobada de Gent 
Gran 
Acceptar l’ajut per a la realització de 
projectes de teletreball
Aprovar pressupostos per execució de 
diversos desplaçaments de línies de 
baixa tensió

Sessió ordinària, realitzada per ••
la  Junta de Govern Local el dia 22 
de maig de 2008. En la que entre 
d’altres es van adoptar els acords 
següents:

Acollir-nos a l’Ordre TRE/165/2008, de 
15 d’abril, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts per a la 
realització de projectes i accions per 
a l’ocupació amb les entitats locals i 
s’obre la convocatòria per al període 
2008-2009
Aprovar contracte menor de servei 
per al subministrament de cabines 
sanitàries per a “Lo Puesto” a partir 

de les properes festes majors 2008, a 
la mercantil Prontoservis, SL
Aprovar l’oferta pública d’ocupació 
2008
Aprovar l’aportació econòmica al 
Conveni de col·laboració entre els 
ajuntaments de Masdenverge, La 
Galera, Godall i Santa Bàrbara
Aprovar Inspecció periòdica 
reglamentària de l’ascensor del 
Centre Cultural 
Aprovar Conveni de col·laboració 
entre la Fundació Privada Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en el 
marc de la Borsa d’Habitatge Jove del 
Montsià 2008
Aprovar el Conveni per la cessió dels 
terrenys que un cop desenvolupades 
les Unitats d’Actuació 18 i 19 passaran 
a tenir la consideració de vial públic

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 5 de juny 
de 2008. En la que entre d’altres es 
van adoptar els acords següents:

Aprovar la cinquena Certificació de 
l’obra “Dotació de serveis al Passeig 
de la Generalitat i adjacents–primera 
fase”
Adjudicar la contractació dels serveis 
de neteja viària en aquest municipi 
de Santa Bàrbara amb la mercantil 
“Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA”
Aprovar la formulació de la 
convocatòria de concurs públic per 
a seleccionar l’alumnat de la llar 
d’infants municipal beneficiari dels 
ajuts destinats a minorar les quotes 
per l’assistència a la llar d’infants 
“Les Beceroles”
Donar permís al Servei Territorial 
del Joc i d’Espectacles a les Terres de 
l’Ebre autorització per a la celebració 
de la prova esportiva “XVI Cursa del 
Llop – ILTIRCA 2008”, a  celebrar els 
propers dies 5 i  6 de juliol de 2008
Aprovar el Programa d’actes de les 
XIII Jornades Esportives
Aprovar el contracte menor de serveis 
consistents en l’espectacle d’animació 
dins el sopar del bou estofat del dia 
16 de juliol de 2008 i l’espectacle 
d’animació del fi de festa del dia 20 
de juliol de 2008, amb  la mercantil 
Actual.1 Tarragona Producciones, SL
Aprovar el contracte menor de servei 
consistents en l’espectacle Pubilles 
2008 del dia 6 de juliol de 2008 i l 
l’espectacle Jornades dia de la dona 
del dia 14 de juliol de 2008, amb  la 
societat Bianchini Producciones, SCP
Aprovar els Premis concurs de 
fotografia digital

Acollir-nos a la Resolució 
VCP/1412/2008, de 29 d’abril per la 
qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de les subvencions a les 
administracions locals de Catalunya i 
a entitats de dret públic vinculades o 
adscrites a aquestes per a actuacions 
de suport a l’esport ciutadà 
corresponents al Programa C que figura 
en les bases reguladores aprovades 
per la Resolució VCP/3419/2007, de 8 
de novembre, per a l’any 2008

Sessió ordinària, realitzada per la  ••
Junta de Govern Local el dia 19 de 
juny de 2008. En la que entre d’altres 
es van adoptar els acords següents:

Aprovar el contracte menor d’obres 
per “Arranjament de varis camins 
municipals afectats pels aiguats del 
setembre de 2006”
Aprovar el contracte menor d’obres 
per “Arranjament de la carretera del 
Cementiri”
Acollir-nos a l’Ordre PTO/270/2008, 
de 26 de maig, de convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva 
per fomentar les actuacions de 
promoció de les comarques de les 
Terres de l’Ebre i d’aprovació de les 
bases reguladores
Aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
i la Taula del Sénia
Aprovar el contracte menor de serveis 
consistents en l’espectacle per a la 
revetlla se Sant Pere del dia 28 de 
juny de 2008, amb Duet l’Essència
Aprovar el contracte menor de serveis 
consistents en l’espectacle per al dia 
5 de juliol de 2008, amb Video Disco 
Project
Aprovar el contracte menor de serveis 
consistents en l’espectacle per al dia 
12 de juliol de 2008, amb Orquestra 
Calibra
Aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
i Tortosa Televisió, SL (Canal TE)
Aprovar el contracte menor de serveis 
consistents en la publicitat de les 
properes Festes Majors, amb el Sr. 
Francesc Xavier Giner Ferré (AKTUAL 
3) 
Aprovar el contracte menor de serveis 
de socorrisme aquàtic de les Piscines 
Municipals durant la temporada 
d’estiu amb el Sr. Antonio Garrido 
Boza
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2008

PAU ESPUNY LLEIXÀ 
09/04/2008
JOSÉ MIGUEL ESPUNY GUILLÉN i 
RAQUEL LLEIXÀ SOLÀ
ISSIS ANDREU RODRÍGUEZ
20/04/2008
JAVIER ANDREU SUBIRATS i MARTA 
RODRÍGUEZ ARASA
IRIEIX PRINCEP SUBIRATS  
28/04/2008
LUÍS PRINCEP LÓPEZ i CELINA 
SUBIRATS ARASA
WAIL ZIMOUT REKLAOUI  
16/05/2008
REDOUAN ZIMOUT i BTISAME 
REKLAOUI
RAUL DAVID PROFIR  28/05/2008
MÀRIUS PROFIR i DÈLIA LAVINIA 
ALBEIU

FERNANDO MARTÍN FERNÁNDEZ  
17/05/2008
SANDRA FERNÁNDEZ MARTÍN

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2008

SALVADOR BERNUZ ALEGRE
07/04/2008
ROGELIO BEL LOMBARTE 
11/04/2008
JUAN MARTÍNEZ PÉREZ 
12/04/2008
CARMEN FORÉS NOÉ 
24/04/2008
Ma CINTA FARNÓS ARNAU 
28/04/2008
PILAR RIBEIRO ALIAU 
07/05/2008
JOAQUÍN CABALLÉ RODRÍGUEZ 
17/05/2008

ARTURO JAVIER GILABERT CABALLÉ 
23/05/2008
FRANCISCA TARÍN ALTADILL 
23/05/2008
Ma CINTA SUBIRATS RODRÍGUEZ 
17/06/2008

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2008
FRANCISCO BENDUEL MURIA PLA
Ma LOURDES PRADES RAMON 
21/06/2008
VICENÇ SESER ALMIÑANA
Ma JOSEFA ALCAIDE SANTIAGO 
24/06/2008





Breus de La Plana Ràdio

En el número anterior el recull 
es va fer de noticies locals, però 
també d’algunes del territori. 
En aquesta ocasió, i mirant de 
trobar la fórmula més escaient 
en quan al paper que l’emissora 
municipal ha de jugar en la 
confecció de la nostra revista 
germana, hem cregut que és 
més adient que el recull es 
centri exclusivament en 
algunes de les noticies locals 
que, de manera independent, 
hem tractat des de La Plana 
Ràdio.
Fer la tria és difícil, perquè 
cada dia publiquem una notícia 
local al blog que és la que 
incloem també a l’Informatiu 
Emute. Seleccionar-ne 9 o 10 
d’entre 60, és un compromís. 
Per això us vull fer saber que 
el criteri (sempre que sigui 
possible) serà el de recollir els 
actes generals més destacats, 
també prioritzaré  que estiguin 
representats tots els grups 
polítics si han protagonitzat 
alguna notícia i cada trimestre 
hi haurà també un parell o tres 
de notícies referides a les 
entitats. Aquestes i altres 
notícies les podeu consultar 
diàriament al blog de la Plana 
Ràdio:
http://planaradio.tictactic.cat/

ataquen amb un gas desconegut 
el local social dels jubilats de 
santa Bàrbara
Un bon ensurt és el que es van 
emportar aquest passat diumenge 
els Jubilats de la nostra localitat 
quan, com totes les setmanes, 
celebraven ball al local social.
Els fets són una mica confusos 
però tot apunta a què algú va 
llençar per una finestra mig 
oberta alguna mena d’esprai o 
gas que va desprendre una olor 
molt forta i pel que va tenir-se 
que desallotjar el local.

La regidoria de Medi ambient 
de santa Bàrbara recorda que 
no es poden dipositar envasos 
de fitosanitaris als contenidors
Quan es porta poc més de 10 dies 
des de l’entrada en funcionament 
del nou sistema soterrat de 
recollida de residus, el regidor de 
Medi Ambient planer, Jordi Roé, 
ha tingut que fer un advertiment 
seriós a la població perquè no es 
dipositin als contenidors del 
plàstic envasos de fitosanitaris, 
després de què en els controls 
que s’estan fent, s’hagi comprovat 
que hi ha una quantitat 
considerable, especialment a la 
zona propera a l‘antic dipòsit 
d’aigua municipal i lloc on, 
habitualment van els pagesos a 
omplir les botes per ensulfatar.

L’ajuntament de santa Bàrbara 
està preparant una ordenança 
municipal per regular, si cal, els 
mals hàbits en matèria de 
reciclatge
Després d’una setmana en 
funcionament, el regidor de Medi 
Ambient ha fet algunes 
valoracions de la implantació 
dels soterrats al nostre municipi.
Ell mateix, segons ens deia, ha 
estat realitzant diverses revisions 
a peu de carrer de la brossa que 
la gent diposita als contenidors 
soterrats.

En aquesta primera setmana, tot 
i que els resultats no són encara 
prou avaluables, sembla que 
s’està dintre dels paràmetres que 
s’imposen per tal d’avaluar el 
funcionament inicial de la 
implantació.

Una de calç i una d’arena dels 
socialistes planers sobre la 
revista santa Bàrbara Magazín
Després de l‘aparició, fa uns dies, 
del segon número del nou format 
i capçalera de la revista municipal 
“Santa Bàrbara Magazín”, 
Fernando Llombart, portaveu del 
PSC al consistori planer, explicava 
a l‘emissora municipal que es 
sentia satisfet del format i també 
d’alguns dels reportatges que s’hi 
publiquen, però que a l‘hora volia 
expressar algunes insatisfaccions 

en quant als continguts, com per 
exemple el poc espai que la 
revista dedica per a què el puguin 
utilitzar la resta de partits que 
tenen representació a 
l’Ajuntament i també nota a 
faltar la publicació de les sessions 
plenàries com es feia abans.

ErC a santa Bàrbara no vol que 
l‘administració es quedi al 
marge del projecte de residència 
per a la Gent Gran.
Al ple del passat mes d’abril, 
l‘equip de govern de l‘Ajuntament 
de Santa Bàrbara va aprovar amb 
els vots favorables dels sis 
membres de CiU, dos del PSC-PM, 
un del PPC i dos abstencions 
d’ERC, el “Plec de Condicions per 
a la concessió de l’ús privatiu 
dels terrenys d’equipaments 
comunitaris per a dedicar-los a la 
construcció d’una Residència 
Assistida i Centre de Dia per a la 
gent gran”.
El grup ERC a Santa Bàrbara ha 
volgut justificar la seva abstenció 
en aquesta votació, denunciant 
que, tot i entendre que 
l’equipament és de vital 
importància per al municipi, no 
estan d‘acord en com l’equip de 
govern, ha portat el projecte.

Eulàlia Múria subirats i shaila 
Chestí ramírez, Pubilles Majors 
de les festes de santa Bàrbara
La pluja, que també ahir per la 
tarda va caure a Santa Bàrbara, 
va obligar a  traslladar fins al 
Centre Cultural el lloc de 
celebració de la presentació i 
elecció de les Pubilles Majors de 
les properes Festes de la localitat 
de la Plana.

Un cop totes les noies a l‘escenari 
es va treure primer el sobre de la 
Pubilla Major Infantil, que va 
resultar ser Shaila Chestí Ramírez 
i després la de la Pubilla Major 
que en aquest cas, la sort va voler, 
que la foto escollida fora la 
d’Eulàlia Múria Subirats.

i Jornades de teatre a santa 
Bàrbara
Tot i la seva llarga trajectòria, 
enguany per primer cop, el Grup 
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Teatral Planer ha organitzat, en 
el marc de les Jornades Culturals, 
les I Jornades de Teatre, jornades 
que s’allargaran tot el mes de 
maig. Segons els organitzadors, 
la intenció és fomentar la cultura 
teatral, però també donar 
resposta als molts intercanvis 
que el grup ha realitzat 
darrerament.

La primera obra que representaran 
serà “Blat D’Orió”, una adaptació 
de l’obra “L’exiliada” d’Artur 
Bladé, que va servir per tancar el 
Centenari de l’escriptor de 
Benissanet. Serà el proper 
dissabte 3 de maig al Centre 
Cultural i a les 11 de la nit

L’actual Junta del Cf santa 
Bàrbara plega
En una Assemblea General 
radiada per l‘emissora municipal 
el passat dimecres 18 d’abril, la 
junta del CF Santa Bàrbara va 
reiterar l‘anunci fet fa uns mesos 
de que plegaven en acabar la 
temporada.

El president de l‘entitat va dir 
que la junta creu que és bo que 
la gent no s’acomodi als càrrecs i 
que la renovació sempre és 
bona.
Tot i que aquesta temporada no 
els estan sortint massa bé les 
coses, el club ha fet una valoració 
positiva dels resultats esportius 
dels darrers quatre anys, tot i 
lamentar que una de les 
aspiracions, aconseguir fer jugar 
el nombre màxim de joves del 
poble, no s’ha pogut dur a terme. 
En l‘actualitat solament en 
juguen tres.

El PP tanca la roda de trobades 
de l‘alcalde de santa Bàrbara 
amb els portaveus de les 
diferents formacions polítiques 
amb representació al municipi
Després de reiterades 
reivindicacions, finalment, la 
passada setmana, l’alcalde de 
Santa Bàrbara es va reunir també 
amb el cap del PP a la localitat, 
Xavier Boqué. Una trobada que 
l’alcalde planer havia mantingut 
fa mesos, amb els altres dos 

líders polítics amb representació 
a l’Ajuntament. 

Xavier Boqué s’havia queixat en 
més d’una ocasió del retard en 
ser convocat per la primera 
autoritat local i explicava que 
després de demanar-ho 
insistentment,  finalment la 
passada setmana va poder 
exposar les inquietuds i les línies 
mestres per on hauria de passar 
l’acció de govern en aquesta 
legislatura des de la perspectiva 
del Partit Popular.

Els bombers controlen l’incendi 
de l’empresa de mobles de 
santa Bàrbara
Set dotacions dels Bombers de la 
Generalitat remullen la fàbrica 
de mobles que ha cremat aquesta 
matinada a Santa Bàrbara. El foc, 
que ja no té flama i està controlat, 
s’ha iniciat a tres quarts d’una de 
la matinada a la fàbrica de 
mobles de Pepito Moliné. Els 
efectius continuen a la zona 
remullant els punts calents ja 
que a l’interior de la fàbrica hi 
havia gran quantitat de fusta i 
d’aquesta manera s’evita que es 
torni a encendre el foc. Els 
bombers han confirmat aquest 
matí que no ha calgut desallotjar 
cap veí. La nau, amb una 
estructura rectangular d’una 
sola planta de 600 metres 
quadrats, ha col·lapsat i tota 
l’estructura s’ha enfonsat.

Tot i que encara es desconeix la 
causa de l’incendi, el propietari 
ha apuntat la possibilitat que un 
coet de la festa de Sant Joan hagi 
pogut entrar a la fàbrica ‘per 
alguna junta’ i hagi ocasionat el 
foc. 

El propietari de la fàbrica ha 
manifestat que ‘s’ha cremat tot: 
màquines, mobles acabats, 
matèria prima i material’, així 
com ha explicat que la teulada 
‘ha baixat’ i ‘està tot en ruïnes’. 
Tot i que l’assegurança cobreix 
tots els danys possibles a la 
fàbrica, ha dit Moliné, ‘caldrà 
veure si es pot arreglar 
l’estructura de l’edifici, perquè 

sinó hauré de buscar un altre lloc 
i començar de zero’. 

La fàbrica de mobles Moliné és 
una empresa familiar que porta 
100 anys en actiu. Josep Moliné 
és la tercera generació del negoci, 
que sempre ha estat en la mateixa 
ubicació.

acabar els projectes començats 
la legislatura anterior, principal 
objectiu del primer any de 
govern de l‘actual alcalde de 
santa Bàrbara
Un any després de prendre 
possessió com a nou alcalde de 
Santa Bàrbara, Jordi Boronat ha 
fet un repàs a l‘acció de govern 
del seu equip aquests darrers 12 
mesos.
Boronat començava destacant 
que el primer objectiu que es va 
marcar va ser acabar tots els 
projectes heretats de la legislatura 
anterior com per exemple la 
renovació de l‘enllumenat públic 
en la seva primera fase acabada 
fa un parell de mesos.
Ara l’objectiu és preparar la 
segona fase de la qual s’ha 
començat a redactar el projecte i 
que podria ser operativa el 2009.
També la recollida selectiva i 
soterrada d‘escombraries és un 
projecte tancat i la deixalleria 
municipal que tot i que l’obra 
està acabada, sembla que no 
podrà entrar en servei fins a finals 
d’any.
Boronat també destacava dels 
projectes de la legislatura 
anterior i tancats el darrer any, 
l’acabament de la 1a fase de les 
obres del Passeig de la Generalitat 
i avançava que la segona fase 
podria començar a finals del 2008 
o principis del 2009 .
L’alcalde de Santa Bàrbara també 
destacava dels projectes heretats 
de la legislatura anterior i 
conclosos aquest primer any de 
govern, la finalització de diverses 
unitats d‘actuació, en urbanisme 
i que s’està acabant de preparar 
també el projecte per renovar les 
instal·lacions esportives.
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Per començar ens agradaria que ens fes cinc cèntims de la seva 
vida, família, i trajectòria professional.

Sóc nascut a Santa Bàrbara, vull dir que la meva mare em va tenir 
a casa (fet que a l’època començava a no ser habitual), fill de planer 
i planera, fills ells també de planers i així successivament fins a, 
com a mínim, cinc generacions més enrere, que és on va arribar el 
meu pare en les seves indagacions genealògiques. Amb això no vull 
dir que sigui més planer que ningú, però tampoc menys que el que 
més. Dit això, i per evitar malentesos, voldria matisar-ho afegint que 
no sóc massa amic de banderes ni de res que impliqui imposicions 
sectàries. Crec que som només el que vivim. El factor genètic, en 
la meva modesta opinió, és tan sols una de les matèries primeres 
del producte en constant elaboració que venim a ser cadascú. Però 
penso que n’hi ha moltes altres. Una ho és sens dubte el bressol que 
acull els nostres primers anys, en el que caldria incloure la família, 
les amistats, l’entorn social, la localització geogràfica, etc. I tot això 
en el meu cas té un denominador comú, que és el microcosmos de 
Santa Bàrbara. Però a més de les matèries primeres hi ha molts més 
factors que intervenen en aquesta particular cadena de muntatge, 
i considero que el més important de tots és l’operari, que no és 
altre que un mateix.

Per no entrar en valoracions, que parlant de família difícilment 
serien objectives, diré tan sols que sóc fill de José Granell, a qui 
les persones de certa edat encara recordaran com un advocat que 
durant uns anys va ser alcalde, i de Joaquina Cid («Joaquineta de 
l’Alto», sobrenom que òbviament fa referència a la vinculació dels 
nostres ancestres amb una masada que té molt a veure amb la 
història –curta, però història– planera), i sóc germà de Joaquim, 
que com diu ell molt ufanós –i a mi no em desagrada en absolut-, 
és el meu «millor germà del món». El cercle familiar es tanca i 
perfecciona amb Cinta, la dona amb qui em vaig casar ja fa més 
d’un quart de segle i pal de paller de la meva vida.

Professionalment, vaig fer els primers passos a l’àmbit privat, 
però actualment, sense haver-lo abandonat totalment (segueixo 
col·laborant amb els companys d’un despatx d’advocats com a 
assessor en matèria de dret urbanístic), la meva activitat principal 
la desenvolupo a l’administració pública, concretament als serveis 
territorials a Tarragona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge com a advocat de l’Àrea de Gestió de Recursos, instruint 
expedients sancionadors i assistint jurídicament en les qüestions 
que sorgeixen a les diferents àrees. Anteriorment, havia estat 
adscrit a diversos departaments de la Generalitat, però sempre a 
Barcelona: a  la Comissió Jurídica Assessora (alt òrgan consultiu del 
Govern i homòleg a Catalunya del «Consejo de Estado»), al Servei 
de Protecció de la Legalitat i Assessorament de la Direcció General 
d’Urbanisme (Departament de Política Territorial i Obres Públiques), 
a la Direcció General d’Administració Local (Departament de 

Governació), i a la Secretaria de Serveis Penitenciaris i Justícia 
Juvenil (Departament de Justícia). Si bé és cert que aquest periple 
m’ha proporcionat, a més d’un bon bagatge, unes experiències tant 
professionals com personals impagables, he de dir que francament 
estic molt content d’haver-me incorporat, ara ja fa gairebé un any, 
al lloc que ocupo, sobretot perquè com més va més m’atrau i més 
valoro el dret ambiental, especialitat que, paradoxalment, quan fa 
uns anys vaig obtenir un màster en dret del territori, urbanístic i 
del medi ambient, semblava accessòria. Però també influeix molt 
en el grau de satisfacció per la decisió presa la circumstància de 
què, després de viure-hi tants anys, però sempre anant i venint de 
Barcelona, és ara quan puc tenir el gust de retrobar i recrear-me en 
els encants de Tarragona.

Ens podria explicar per què va haver de marxar del poble, si 
li va costar molt prendre la decisió, i si la seva família estava 
d’acord?

Els joves de les generacions actuals poden considerar absolutament 
normal que Santa Bàrbara disposi d’un institut (entre tantes 
altres comoditats impensables en altres temps), però a principis 
de la llunyana dècada dels setanta del segle XX ja no quedaven 
dinosaures i ja s’havien descobert l’electricitat i el televisor (tot i 
que no n’hi havia molts), però si algú pretenia cursar el que llavors 
rebia el nom de batxillerat superior havia d’anar-se’n a fora. A casa 
van impulsar sempre els meus estudis i a mi en aquell moment, 
amb catorze anys, marxar em va semblar la cosa més normal, i 
que venia rodada, perquè quasi tots els meus amics i amigues de 
la colla feien el mateix.

De totes formes, les circumstàncies personals han implicat que 
malgrat que no hi tinc el domicili, tota la vida hagi estat anant i 

Entrevista al planer absent...
                                       Josep Granell i Cid
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venint assíduament, i per tant no he tingut mai la sensació d’haver 
marxat del tot del poble. En aquest sentit, en tant que no responc 
del tot al clixé de planer absent, penso que, tal com us vaig advertir, 
no sóc ben bé la persona idònia per ser objecte d’aquesta entrevista, 
com tampoc ho sóc segurament si es té en compte el poc interès 
que pot despertar el que pugui contar, i més si es compara amb els 
singulars avatars dels pròcers amb que compta aquesta vila.

Com recorda Santa Bàrbara? Com ha canviat el poble?

Tal com abans he comentat, opino que les persones som el que 
vivim, i de la mateixa manera em costa pensar en les ciutats, els 
pobles, els carrers o les cases com una fotografia fixa. Això no 
impedeix que recordi vivament molts moments viscuts a Santa 
Bàrbara. Aquests records donarien per parlar-ne moltes hores, però 
no penso avorrir a ningú fent-ho. Tampoc negaré que tinc l’edat 
suficient per donar fe que la Santa Bàrbara de fa trenta o quaranta 
anys era molt diferent de la d’ara. És veritat que no només aquí la 
forma de vida ha canviat molt i a millor, però pel que fa al progrés 
en dotacions, serveis, instal·lacions o infraestructures, aquí en 
comptes de dècades sembla que, prodigiosament, han passat 
segles. És admirable. Per contra, en altres aspectes els canvis han 
comportat, en el meu parer, perdre pel camí part de l’encís que 
abans tenia el poble. De vegades evoco situacions que ja pertanyen 
a la nit dels temps, com els jocs d’infància al carrer per on rarament 
hi circulaven cotxes, les concorregudes i amenes tertúlies de la 
gent que sortia a la porta de casa amb les seves cadires a prendre 
la fresca les nits d’estiu, les passejades multitudinàries pel mig del 
carrer major els dies festius... Nostàlgia a banda, tinc la sensació de 
què potser (no només al poble, sinó en general) no hem incorporat 
prou bé a les nostres vides els avantatges que ens han brindat els 
avenços tecnològics i el canvis demogràfics, factors que crec que 
no necessàriament havien de comportar la minva en quantitat i 
qualitat de les relacions socials, sinó tot el contrari.

Com es veu Santa Bàrbara des de la distància?

No m’he separat mai l’espai o el temps suficient de Santa Bàrbara 
com per tenir-ne prou perspectiva. Per tant, el meu punt de vista 
deu diferir molt poc del que pot tenir qualsevol altre planer. Per 
això m’excuso per no donar una resposta a aquesta qüestió, i de 
pas evitaré caure en el cofoisme del que habitualment sóc víctima 
quan em pregunten pel poble, perquè no puc evitar contestar que 
és el millor de tot l’univers.

Com manté contacte amb el poble?

Són poques les setmanes que no «visc» (encara que de vegades 
només per unes hores), a Santa Bàrbara. I no ho faig només per 
motius familiars, que són els prioritaris, sinó també perquè 
m’agrada conrear les amistats i conviure i relacionar-me amb els 
veïns i coneguts, vells i nous, que tinc aquí. Al poble estic a casa.

Què és el que més enyora del poble?

L’enyor i la malenconia no són sants de la meva devoció. M’estimo 
més pensar que encara tinc moltes coses per viure, també aquí.

Quines diferències hi ha entre el lloc on ara viu i Santa Bàrbara?

Crec que són moltes més les semblances que les diferències 
entre qualsevol lloc que es compari amb un altre en un món tant 
«globalitzat» com el que avui habitem. Les peculiaritats i la diversitat 
que podríem dir que ara trobem deslocalitzades arreu, sempre que 
no es sacralitzin o s’imposin sobre altres, constitueixen en la meva 
opinió un valor i un contrapunt enfront de l’homogeneïtzació 
general. Sóc planer de soca-rel i a molta honra, però conscient que 
ser-ho no és millor ni pitjor que ser d’un altre lloc.

Òbviament si que n’hi ha de diferències, però crec que essencialment 
són de proporcions, en tant que Santa Bàrbara és un poble i 
Tarragona és una petita ciutat, encara que fa temps, i suposo que 
sobretot a Reus per allò de la rivalitat, es deia que Tarragona era 
com un poble gran. Però de la comparació no es pot concloure que 
sigui més avantatjós viure en un lloc que fer-ho a l’altre, perquè 
de la mateixa manera que es pot adduir que a les ciutats hi ha, 
per exemple, més equipaments, igualment es pot dir, per contra, 
que allí també és tot una mica més impersonal. Sempre s’havia dit 
que, per bé o per mal, als pobles tots ens coneixíem, però ara això 
també està canviant...

Pensa tornar al poble algun dia?

En puritat, si sóc conseqüent amb el que he dit abans, no puc 
parlar de tornar a un lloc que d’alguna manera mai he abandonat. 
Però per més que m’escarrassi pretenent el contrari, estic, crec 
que com la majoria dels mortals, ple de contradiccions. Per tant 
no us heu d’estranyar si reconec que més d’una vegada, abans 
més que ara, he contemplat aquesta probabilitat. Fins i tot vaig 
obtenir un màster en gestió i dret local amb la idea d’ingressar 
a l’administració local, quiratant així la possibilitat del retorn, en 
tenir perspectives professionals més prop de Santa Bàrbara. Això 
no obstant quan s’ha materialitzat l’oportunitat, he ponderat les 
alternatives, i he desestimat l’opció. Suposo que ja no serà fàcil, 
però és una porta que mai he tancat amb pany i clau, sinó que 
només he deixat «ajuntada», com es deia abans quan algú anava 
un moment a fer alguna cosa no molt lluny de casa.
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CARINA ARASA CID

Cada cop que vaig a Santa Bàrbara, passo pel carrer 
de les escoles i em ve al cap quan era petita i sortia 
de classe amb les meues germanes i amigues. A la 
tarda, després de classe berenàvem i ens posàvem 
a jugar al carrer. Quan arribava l’estiu sortíem 
cada nit amb la bicicleta a donar voltes i la millor 
època arribava al juliol, amb les festes del poble! 
El temps va anar passant i ma germanes i jo vam 
anar a estudiar a Tortosa, sempre a la mateixa 
classe, excepte quan vam fer COU, allí cada una ja 
va escollir una opció diferent fins que Eva i jo ens 
vam acabar de separar de Montse quan vam anar 
a estudiar la carrera.
El primer dia que vaig arribar a Barcelona per a 
estudiar Física, vaig tenir la sensació que era una 

ciutat enorme i desconeguda per a mi, però quan arribava el divendres 
estava súper contenta perquè baixava cap a casa. Durant els anys a la 
facultat recordo que als meus amics els ho feia molta gràcia el meu accent, 
i moltíssimes vegades no entenien que volia dir. També els he invitat vàries 
vegades a casa els meus pares, a Santa Bàrbara i, sorprenentment, molts 
d’ells no havien estat mai en un poble on tots els carrers semblen iguals i 
que, a més a més, està envoltat d’oliveres i tarongers. 
Un cop vaig acabar la carrera de Física, vaig iniciar una tesi doctoral en el 
camp de la química-física. Aquests últims 5 anys van ser meravellosos, 
perquè vaig poder viatjar moltíssim. A més, vaig passar bastant temps a 
Argentina, un país que em va enamorar i que em va rebre amb els braços 
oberts. Jo sempre dic que Argentina és la meua segona casa. A la ciutat on 
jo vivia, Rosario, vaig descobrir una associació catalana, gent que coneixia 
les Terres de l’Ebre i que parlaven català i l’estaven ensenyant als seus 
fills.
A finals del novembre passat, vaig defensar la meua tesi i tenia molt clar que 
volia continuar amb el món de la investigació. Em va sortir l’oportunitat 

d’anar a Finlàndia, a Helsinki, a la terra del fred i de la neu, de Santa Klauss, 
del cercle polar… l’extrem oposat a Argentina. 
Els finlandesos són persones molt curioses, ells respecten els seus espais 
i els dels altres i no els incomoden els silencis, no com a casa nostra que 
estem acostumats a parlar tota l’estona. Són molt ordenats i més freds, 
però sobretot són molt bones persones. Quan vaig conèixer els meus 
companys de feina, tots volien saber d’on era, quan vaig dir que el meu 
poble es diu Santa Bàrbara, tots van dir: ah! Com a Califòrnia! I ara sempre 
se’n recorden. A més, tenen molta curiositat pel català, com diferent és del 
castellà, però a més, els ho intento explicar que nosaltres parlem un altre 
dialecte. He començat el meu primer curs de finlandès, ja que m’agradaria 
aprendre’l per poder acabar d’integrar-me millor a la seua cultura.
Aquí el menjar és molt car, i hi ha dies que al bar de la Universitat no sé 
què escollir, primer perquè no entenc el que diu i en segon lloc, perquè per 
la vista no és agradable. Així que trobo a faltar moltes coses, sobretot el 
menjar de ma mare, però em vaig emportar un ingredient molt important: 
l’oli, però no qualsevol oli, sinó l’oli que va fer el meu germà! Quan els ho 
vaig explicar que els meus pares eren pagesos no s’ho podien creure i es 
van quedar fascinats.
La part negativa d’aquesta experiència ha estat la recerca de pis i no ho 
hagués aconseguit sense l’ajuda dels meus amics finlandesos. M’he sentit 
com una immigrant, lluny de casa seua i que en el lloc on està no li volen 
llogar un pis perquè prefereixen fer-ho a un altre que parla amb la seua 
llengua. Això m’ha fet pensar molt en el bé que s’està a casa i l’estrany 
que pot semblar tot vist des de fora. A part, quan estic lluny de casa, a 
vegades em sento sola, penso amb els meus pares i amb el caliu de la seua 
abraçada, amb el meu germà i germanes, amb les nostres inacabables 
xarrades i recordant tots els moments compartits… Però sento que encara 
he de volar molt, no sé on seré l’any que ve, però si vull continuar amb el 
camp de la investigació he d’estar per altres móns fins que pugui o vulgui 
tornar. Encara em queda molt camí per a fer, però una cosa la tinc molt 
clara, mai perdré la meua identitat, qui sóc, d’on vinc i el cap on vaig és una 
resposta que estic construint.

ANDRÉS GRANJÉ SOLÀ

La veritat és que ara que escric em dono compte del temps que fa 
que estic fora del poble, 7 anys, i per a mi, que sóc de la quinta del 83, 
és una quarta part de la meva vida. Es fa una mica estrany escriure 
per a la revista del poble, ja que, tampoc he fet res extraordinari, el 
que si que puc dir és que allà on he anat el nom de Santa Bàrbara 
sempre ha vingut amb mi. Potser sí que és un poble petit, però us 
puc assegurar, que jo estic més que orgullós d’ell i sempre que 
m’han preguntat d’on era, la resposta era: Santa Bàrbara, al sud 
de la província de Tarragona. El fet és que ara puc dir que gent que 
possiblement mai hagués conegut el poble, ara ja sap on és, i me 
n’alegro. De fet, el normal és que la gent et recordi per la província, 
però en el meu cas (probablement per pesat) sempre se’n recorden 
del poble que jo sóc “el de Santa Bàrbara”.

La meva primera etapa fora va ser quan als 18 vaig marxar quatre 
anys a Reus, tampoc és tan lluny, però ja anaves a viure fora de 
casa. Vaig compartir pis amb 3 cracks (Jordi Navarro, Juan Carlos 
Roé i Jordi Roig), i fins ara, puc dir que han estat els millors anys 
de la meva vida. Després d’allí, em va sortir l’oportunitat d’anar 
a Madrid un parell d’anys per aprofundir amb els meus estudis i 
treballar en allò que realment m’agrada, que és tot el tema dels 
mercats financers, que ara no explicaré, ja que la intenció és 
contar les experiències i no avorrir... La intenció no era marxar de 
Madrid, però per sort, em van donar l’oportunitat de fer un pas més 
endavant i és el que estic gaudint ara mateix, la d’anar a treballar 
a Londres. Jo estic encantat, m’estic formant i provablement el més 
important és que el fet de sortir de casa, t’obre els ulls, et fas a la 
idea d’un món molt més global, i aprens coses que el nostre poble 
no et pot donar. Jo ara mateix em considero una persona molt més 
útil i que intento que tot allò que he après ajudi a Santa Bàrbara, 
als meus amics i a la meva família, per què això si, la major part de 
gent que m’importa i que ha estat al meu costat per fer el que he 
fet la tinc a Santa Bàrbara.
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Fermí Cid, un planer des del país dels Pirineus (Andorra).
Director d’Operacions i Finances d’una companyia asseguradora.

Abans de començar a explicar-vos que representa Santa 
Bàrbara per mi, heu de tenir present que fins als 9 anys vaig 
créixer al poble i encara que he viscut a llocs tan dispars 
com València, Barcelona o Lyon, sempre he considerat Santa 
Bàrbara com el lloc d’on vinc i on sempre acabo tornant. Quan 
penso en el meu poble, sempre apareixen dues realitats que es 
complementen, es contradiuen i lluiten per acabar de constituir 
un conjunt d’impressions i sensacions que van més enllà 
d’una simple exposició de fets determinats. Santa Bàrbara 
per una banda és la meva infantesa, l’etapa d’una vida 
que té influència sobre tot el que sóc, faig i el que em passa, són 
tots el records i emocions que es transfiguren en escenes vitals 
com els carrers sense asfaltar, anar al cine després de missa els 
diumenges pel matí, tornar per la tarda amb doble sessió, –teníem 
dues sales de cinema!- amb l’entrada a 20 ptes, anar al quiosc de 
Paca, fer cabanyes a les planes, la tele en blanc i negre i descobrir 
que podíem sintonitzar una segona cadena, escoltar els discos de 
vinil, anar a dinar quan la mare ens cridava del balcó, treure aigua 
dels pous, les antigues escoles, i... jugar i jugar amb els amics. 

Per altra banda, està el poble 
de Santa Bàrbara del present 
i del futur, on les persones 
que hi viuen mostren 
un respecte per la gent 
gran, al mateix temps que 
donen la seva confiança a 
gent jove que volen treballar 
pels demés, on hi ha famílies 
que han tirat endavant quan 
empreses de tota la vida han 
tancat i on, tot i la dificultat 
de la zona geogràfica com 
destí d’inversions en comparació a altres llocs el país, es respira un 
ambient de progrés i millora en la qualitat de vida.

En definitiva, un poble on les persones que hi viuen es poden sentir 
orgulloses de la seva evolució en els darrers 35 anys, sense oblidar 
que queda molt per fer en aquest món tant globalitzat en el qual 
ens ha tocat viure.

OLGA BORONAT FERRÉ

L’altre dia quan vaig rebre la revista de Santa Bàrbara Magazín em 
va sorprendre el canvi espectacular que ha tingut aquesta revista 
i no sols això sinó que em trobo amb la sorpresa de què algú s’ha 
recordat de tots aquells que com jo vivim fora del poble on tenim 
les nostres arrels.
Em truca el meu germà i em diu “germaneta m’agradaria que 
m’enviessis quatre paraules per a l’apartat de planers a l’exterior”, 
seguidament vaig pensar: Què difícil copsar amb quatres paraules 
els sentiments del lloc d’on provens, d’aquesta terra que t’ha vist 
créixer, amb la gent amb qui t’has fet gran, en definitiva, d’aquesta 
terra que tant enyorem els qui som lluny.
Sóc la segona néta de Joaquim lo Mikoto, i tan sols parlar d’ell se’m 
posen els ulls plorosos perquè el trobem a faltar!, perquè parlar del 
poble per a mi és parlar de la gent que fan el poble.

El iaio Joaquim, la iaia Fifi, com diu el meu nebodet Jordi, i la padrina 
Marina m’han ensenyat a estimar el poble de Santa Bàrbara, perquè 
ells tres han viscut tota la vida al poble i ens expliquen les seves 
vivències d’uns temps difícils que els va tocar viure, però que van 
saber afrontar, sense llum, sense enllumenat públic, sense aigua 
corrent... i en canvi ara no sé que faríem sense totes aquestes 
comoditats.
Parlar del meu poble, és parlar del més important que tinc, la 
família, ja que hi viu tota allí i no només això sinó de la tasca del 
meu germà, qui dia a dia es preocupa per fer del poble de Santa 
Bàrbara un poble millor per a tots, amb infraestructures necessàries 
per poder-hi viure dignament.
Jo estic vivint a Andorra, aquest país que es troba al mig dels 
Pirineus, és un petit país que té entre altres coses uns paisatges 
idíl·lics per fer caminades, infraestructures per realitzar tot tipus 
d’esports, però el més dur és la climatologia a l’hivern (la neu, que 
tan bonica que és per nosaltres i tan difícil de suportar per tots 
aquells que no estem acostumats. Aquest fred que es posa dintre 
els ossos.
Quan la gent dels Pirineus em sent parlar, em situen ràpidament a 
la Catalunya Sud. Ah! ets Tortosina? de la “quinta” província, molts 
diuen, i jo els dic, sí senyors del poble més bonic de les Terres de 
l’Ebre i es diu Santa Bàrbara, perquè per a mi, tot i que és un petit 
poblet, significa molt per tots els amics que hi tinc des de que sóc 
petita, perquè tinc el meu nebodet que tant estimo i enyoro i tota 
la família i arrels.
Santa Bàrbara és un petit gran poble al Sud d’un gran País com és 
Catalunya.
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L’ AMPA de l’ IES Les Planes

L’Associació de Mares i Pares de l’IES 
les Planes ens vam acollir enguany al 
Programa del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania “Aprendre amb tu” 
adreçat a les AMPA, les associacions, les 
fundacions i els col·lectius de famílies, 
el qual ofereix un conjunt de xerrades 
arreu del territori.
L’objectiu d’aquestes trobades és 
abordar temes d’actualitat que 
preocupen les famílies així com 
proporcionar informacions i recursos 
que donin suport a la seva tasca 
educativa.
La nostra associació va sol·licitar la 
xerrada La família: un context de 
socialització divers i privilegiat per 
educar els nostres fills i filles
Així, el passat dia 26 de maig, a les 8 de 
la tarda ens vam trobar a la biblioteca 
de l’Institut un bon grapat de pares 
i mares per participar en aquesta 
activitat.
Des de l’Associació ens sentim molt 
satisfets per l’acollida que va tenir 
entre els pares (en van assistir més de 
30) i per l’alta participació de tots en el 
col·loqui.
Som conscients que l’organització 
d’activitats en un institut com el nostre 
ve marcada per la dispersió del territori 
que abasta el centre, però des de l’AMPA 
intentarem, juntament amb l’equip 
directiu, organitzar algunes altres 
trobades a fi de debatre assumptes 
que són de l’interès de les famílies i 
que puguin beneficiar els nostres fills 
i la seva educació i donar suport a les 
activitats que aquests desenvolupen.
Així, ens sentim molt satisfets de la 
participació dels alumnes en el  “Premi 
KWN – Joves Reporters” i amb la nostra 
aportació econòmica hem contribuït 
a la seva participació en una activitat 
força important d’àmbit nacional.
Des de l’IES “Les Planes”, es va endegar 
fa 3 anys un programa impulsat 
pel Departament d’Educació que 
es diu “Educació en Comunicació 
Audivisual”. Els alumnes treballen 
dins del currículum temes d’actualitat: 
publicitat, reportatges, entrevistes, 
ràdio... Tot aquest material enregistrat 
i filmat es transforma posteriorment, 
a través d’un programa informàtic 

(Studio 90), en DVDs, que anaven a 
concurs nacional.
La casa Panasònic, juntament amb el 
Departament d’Educació impulsen 
aquest concurs de caire internacional. 
Evidentment, la casa Panasònic dota el 
centre del material adient per a tirar 
endavant aquest projecte.
El curs 2006-2007 vam quedar els 2ns 
de Catalunya amb el tema “Una llum 
dins d’un mal son” que tracta sobre 
assetjament escolar. Aquest any, hem 
quedat els quarts i vam presentar a 
Barcelona un reportatge molt seriós 
(“Els sons de l’aigua”) sobre un tema 
d’absoluta actualitat, analitzant si el 
riu Ebre és la solució als problemes de 
l’aigua i la sequera que ha estat patint 
tota Catalunya, 
A més a més d’aquests 2 DVDs, hem 
preparat un “Reportatge sobre la Fira 
de l’Oli” i “Estudiar a l’IES “Les Planes”. 
Aquest últim que mostra el dia a dia 
del nostre institut, s’ha regalat a tots 
els alumnes de 6è, de la nostra àrea 
d’influència, per tal de mostrar als 
futurs alumnes de 1r d’ESO el nostre 
centre de forma molt visual.
Hem preparat també un DVD sobre 
“Treballs al camp d’aprenentatge” amb 
alumnes de 1r d’ESO i dins de l’àrea 
d’Experimentals. Una altre sobre les 
activitats culturals de Sant Jordi. 
A tot això hem d’afegir: una enquesta 
i buidatge corresponent sobre la 
utilització dels mitjans audiovisuals 

dels nostres alumnes i algunes 
recomanacions sobre la seva utilització, 
intercanvi d’alumnes amb Alemanya i 
França el curs passat i amb Itàlia aquest 
any, revista del centre, Pla d’Acció 
Tutorial amb continguts audiovisuals 
de caràcter ètic...
Per tant, una experiència força 
enriquidora, novedosa i motivadora 
que ha proporcionat els seus fruits 
en un treball d’equip extraordinari. 
Hem treballat continguts de català, 
d`anglès, de tecnologia, de ciències 
experimentals i d’ètica i moral. Alguns 
materials també els hem treballat a la 
tutoria. 
 I com a fi de festa, s’ha organitzat una 
estada a Barcelona per a completar 
aquesta formació d’una forma lúdica: 
Gala de Premis, Radio Rac1, Teatre 
“Mamma mia”, patinatge a la pista de 
gel del FC Barcelona.
Solament ens queda felicitar els 
alumnes, els autèntics protagonistes, 
per tot aquest treball realitzat, del qual 
estic segur se sentiran molt orgullosos i 
també a tot el professorat, a la Direcció 
de Centre que ha apostat per aquest 
programa d’innovació educativa i 
que ho ha posat tot per a què aquest 
vaixell arribi a bon port. Enhorabona. 
Manolo Pla és el coordinador d’aquest 
projecte.

AMPA IES Les Planes
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CLUB DE BITLLES SANTA 
BÀRBARA

El Club de Bitlles Santa Bàrbara, aquest 
trimestre, ha tingut bastant activitat, 
la qual vaig a resumir a continuació:
• Els dies 21 i 22 d’abril, vam col·laborar 
amb el CEIP Jaume Balmes durant les 
Jornades Culturals del mateix centre, 
concretament la nostra col·laboració 
va ser ensenyar als alumnes de 1r i 2n 
de primària a jugar a les bitlles, cosa 
que ens va servir per recordar la nostra 
infància.
• El dia 31 de maig es va jugar l’últim 
partit de la lliga territorial de la 
província de Tarragona i el Club de 
Bitlles Santa Bàrbara va quedar en 
primer lloc per equips i José Maria 
Martí, el nostre “crack” planer també 
va quedar en primer lloc individual.
• El dia 9 de juny, durant les Festes 
Majors dels Valentins, el nostre jugador 
Desiderio Reverté va quedar en primer 
lloc individual, on a l’alegria pròpia per 
haver guanyat se li va afegir l’alegria 

per haver triomfat al seu poble natal.
• El dia 15 de juny, a Torelló (Osona), 
es va celebrar el Campionat de 
Catalunya per equips. En aquest 
campionat participen els equips que 
han quedat en els primers llocs de 
les lligues territorials i els equips de 
la divisió d’honor. Van ser un total de 
40 equips participants dels quals el 
Santa Bàrbara va quedar en un discret 
quinzè lloc.
• S’ha de felicitar, i així ho hem fet 
nosaltres, al Club de Bitlles de la 
Galera que va quedar en segon lloc 
al campionat de Catalunya, cosa que 

té molt de mèrit si es té en compte 
la quantitat i la qualitat dels equips 
participants.
• El 21 de juny, durant les Festes 
Majors de Vinaròs, es va celebrar la 
tirada intercomarcal de bitlles. El 
primer classificat per equips va ser el 
Club de Bitlles Santa Bàrbara i primer 
classificat individual José Maria Martí 
també del nostre club. 

Salutacions

Rogelio Roé Romeu
President
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APA CEIP JAUME BALMES

Com un any més s’ha acabat el curs. 
Passa volant, preparant activitats, fent 
reunions, cada matí passant llista per 
saber els qui es queden al menjador…
Entre tots els de la junta anem 
treballant dia a dia per organitzar i 
lligar una sèrie d’actes que durant 
l’any es van celebrant.
Aquests dies hem donat, juntament 
amb l’escola, les orles als alumnes que 
han acabat 6è. És una festa molt alegre 

i al mateix temps trista, perquè aquests 
alumnes ja no vindran més a l’escola, 
s’han fet grans i se’n van a l’institut. 
Ens van sorprendre acomiadant-se 
en dos cançons, una d’elles donant 
gràcies a tots els professors per tot allò 
que els han ensenyat.
La festa de final de curs aquest any 
ha estat molt positiva, ja que hem 
aconseguit que tots els alumnes des 
de P-3 fins a 6è s’ho passin bé gaudint 
molt amb el pallasso “Moniato”.
Els alumnes han acabat, però a 
nosaltres ens queda molta feina: 
vendre els llibres, organitzar un dia 
de jocs a les festes majors on els nens 
s’ho passen molt bé, organitzar les 
activitats per al curs 2008/09 que es 
duran a terme, com l’acollida matinal 
de 8 a 9 del matí, ja que alguns pares 
ho han demanat.
Després d’aquest any es posarà en 
marxa la 6a hora i els nens que fan 
primària no sortiran fins a la una. Per 
als que no tenen germans a primària 

hem organitzat de 12 a 13 jocs on s’ho 
passen molt bé i per la tarda de 5 a 7 
tots els dies activitats.
Com a novetat i dins del Pla català dels 
esports es durà a terme l’ensenyament 
per jugar a bitlles i tennis taula (de 
moment a cicle superior).
Esperem que els hagi anat bé a 
tots el curs i ens acomiadem fins al 
proper curs desitjant-los unes BONES 
VACANCES.  

CLUB FUTBOL SANTA BÀRBARA
SILVERIO MARCO,
NOU PRESIDENT
DEL CF SANTA BÀRBARA

En una reunió maratoniana celebrada a l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara on hi eren convocats els pesos pesants de 
la història del club, ex-presidents, membres de juntes i el 
regidor d’esports juntament amb l’alcalde i després d’un 
intens debat sobre la situació actual del club i del futbol 
regional, Silverio Marco es va convertir en el nou president 
del club amb el suport a la nova junta directiva de César 
Roig, Andreu Sol, Agustí Navarro, José Mulet, Jaume Roé o 
l’últim president del club Lucas Roig i amb col·laboracions 
directes com Alfredo Blanch, Ignasi Caballé, José Maria 
Arasa, F. Llombart, Carlos Ivern o José Albella.
La nova junta directiva i col·laboradors han marcat les línies 
d’actuació a curt i mitjà termini per començar a treballar en 

el projecte renovat del club, un 
cop el club ha estat inscrit a la 
competició futbolística de les 
Terres de l’Ebre.
Cal tenir en compte la 
importància d’aquesta junta 
directiva de consens, un cop 
descartada en la mateixa 
reunió la possibilitat d’una 
junta gestora, que garanteix 
la previsió de millora de les 
instal·lacions esportives 
municipals a càrrec de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
amb l’execució del camp de gespa artificial i uns nous 
vestidors entre les anualitats 2008 i 2009 i assegura la 
continuïtat del futbol a Santa Bàrbara a través del futbol 
base i primer equip, actualment a la segona regional. 

UNIÓ DE COMERCIANTS DE 
SANTA BÀRBARA
FESTA-REVETLLA DE SANT 
PERE 

El dissabte 28 de juny, la Unió de 
Comerciants de Santa Bàrbara, van 
preparar una festa, per tal de celebrar 
d’una manera popular la revetlla de 
Sant Pere.
La festa va tenir lloc a la plaça Cid i Cid. 
A les 22 h va començar el ball i després 
es va repartir pa amb tomàquet i pernil 
i per beure una cervesa.

Als comerços associats, hi va haver uns 
tiquets de descompte que es repartien 
des del 25 de juny, per cada compra, 
com a premi de la fidelitat dels clients
Les persones que havien adquirit 
aquests tiquets, només pagaven 1€ 
per ració de pa amb tomàquet i pernil 
i una cervesa. Les persones que no 
tenien tiquet de descompte pagaven 
per la mateixa ració 3€.
La revetlla popular va tenir molt d’èxit 
i molta gent del poble es va reunir a la 
plaça Cid i Cid per celebrar-la. 
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Pompas Fúnebres
Domingo, s.l.

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

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

Tels: 977 718 359 - 977 718 230

PENYA AMICS DELS CAVALLS

1 DE MAIG, ROMERIA A SANTA 
BÀRBARA, UNA OPCIÓ MÉS
Com molts de vosaltres sabeu, ja fa 
uns quants anys que a Santa Bàrbara, 
el dia 1 de Maig, es fa una romeria, 
organitzada per la “Penya Amics dels 
Cavalls”. 
Es tracta de donar un tomb pel terme 
acompanyats dels cavalls, carros i 
carretes. Uns anem caminant i els 
altres dalt al carro i si algú se cansa, 
“amunt”. Són unes dos hores i mitja de 
passeig amb una aturada per esmorzar, 
esmorzar a càrrec de ”la penya” on no 
fa falta de res: pa en tomata, embotit 
de tot tipus, olives, refrescos i un vinet 
que fa retornar. Un cop ja recuperats 
i seguint la dita que “la panxa porta 
les cames” continuem la caminada. 
El temps acompanya. Passem per 
tarongerars, les nostres tan volgudes 
oliveres, barrancs i caminals, tot amb 

un clar objectiu: pair l’esmorzar i fer 
gana perquè, mentrestant, Fermin 
“lo polit” i els seus ajudants estan 
preparant la paella per a tots.
El primer any va participar molta gent, 
però a poc a poc s’han quedat només 
els membres de la penya i alguns 
familiars i amics. És un acte que entra 
dins de les jornades culturals del nostre 
poble i per tant tothom està convidat. 
Nosaltres fa dos anys que participem 
i ens pena no haver-
ho fet abans i això que 
sóc filla i germana de 
membres de la penya. 
La valoració que jo puc 
fer és bona. Enguany 
han participat unes 50 
persones, però esperem 
que els pròxims anys en 
siguem molts més. És 
una festa per a tothom, 
planers, planeres i tots 
els qui vulguin.

Animeu-vos!!! i l’any que bé tots a la 
ROMERIA PLANERA. Com més serem 
més xalarem!!
Ja que he tingut l’oportunitat d’escriure 
sobre aquest dia, que fa molts anys, 
participant o no, l’he viscut i el visc 
a casa meua... el vull dedicar a la 
memòria del meu pare, José Arasa (“lo 
solo”) membre i president de la penya. 
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ASSOCIACIÓ “DONES 
PLANERES”

Aprofitant  l’espai que dóna el Magazín 
a totes les entitats, anem a fer un petit 
resum de les activitats fetes durant el 
curs 2007-08. 
Cursos i tallers: de cuina, bijuteria, 
seguretat vial, gimnàstica i aeròbic, 
arts aplicades, tall i confecció, ioga i 
balls de saló.  
Conferències: “Reciclatge”, “Ansietat 
i depressió”, “Separacions i divorcis” i 
“nutrició”.  

Viatges: teatre a Barcelona, Roca 
Village, Benidorm, Expo-Saragossa, i 
calçotada.
Actes destacats com la 17a Trobada de 
Dones del Montsià a Alcanar. 
Hem acollit al nostre local una exposició 
“Dones en la memòria; cronologia d’un 
esforç” cedida pel Consell Comarcal del 
Montsià.
Volem agrair a totes les sòcies la seva 
participació i assistència i us animem 
a fer-nos noves propostes per fer que 
el programa de l’any vinent sigui més 
variat.

Tota la junta i la seva presidenta us 
desitgen unes bones vacances. 

Pompas Fúnebres
Domingo, s.l.

CLUB TWIRLING SANTA 
BÀRBARA

Ja tornem a estar entre tots vosaltres, 
què ràpid han passat aquests tres 
mesos!
Al número anterior, us comentàvem 
que estàvem organitzant el VII 
Campionat de Twirling de Catalunya, 
en aquest a més d’explicar com van 
anar aquests campionats, també 
farem ressò de l’Encontre Catalunya 
& França i dels Campionats Europeus 
entre altres.  
VII Campionat de Catalunya
El VII Campionat de Catalunya de 
Twirling va ser tot un èxit. Van participar 
400 atletes, entre els vint-i-un clubs 
que formen la Federació Esportiva 
Catalana de Twirling: Els Alfacs, 
L’Ametlla, Amposta, Badalona, Blanes, 
Can Baró, Can Parellada, Cervera, Costa 
Brava, Deltebre, El Gornal, L’Hospitalet, 
Maçanet, Els Magraners, Sant Jaume, 
Tortosa, Two&Two, Ulldecona, Valls, 
Vilobí i Santa Bàrbara.  
Del nostre club van participar Meritxell 
Roig amb la categoria d’Individual 
Júnior femení obtenint el 4t lloc, David 
Accensi amb la categoria d’Individual 
Júnior Masculí va obtenir el 2n lloc 
i el Grup cadet format per: Mercè 
Codorniu, Mercè Martorell, Sheila, Lara, 
Cinta, Joana, Gemma, Míriam, David i 
Àngels obtenint el 3r lloc. Felicitats per 
aquests resultats!!
En finalitzar el campionat, es va fer 
entrega del Pin de Plata a l’Equip A del 
club de Twirling de la nostra població 
pels seus deu anys en la competició. 
Entre els dos dies que van durar els 

campionats i malgrat la pluja, van 
passar pel pavelló més d’un miler de 
persones. 
Des d’aquí donar les gràcies a la 
cinquantena de voluntaris, sense els 
quals, el campionat no hagués pogut 
fer-se. 
Encontre Catalunya i França
El passat 22 de Juny es va celebrar el 7è 
Encontre Catalunya i França al pavelló 
de la Vall d’Hebron a Barcelona. Cada 
any es fa a un lloc, un any a Catalunya 
i l’altre a França, aquest cop, com 
heu pogut llegir, ha tocat a Barcelona. 
Des del club de twirling de la nostra 
població va participar l’equip A format 
per: Benilde, Irina, Meritxell, Míriam 
Llaçat, Míriam Pastor, Pamela i Ruth, 
i en modalitat individual va participar 
David Accensi.  
En finalitzar el campionat, se sumen 
tots els punts aconseguits pels atletes 
catalans per una banda  i els francesos 
per l’altra ... qui guanya? Doncs el 
que hagi aconseguit més puntuació 
entre totes les actuacions, la cosa va 
anar ajustada, però per tercer any 
consecutiu va guanyar Catalunya, 
amb un total de 485 punts front a 463 
de França. 

Exhibició de Twirling al Pavelló 
Municipal
El passat dia 29 de Juny, el club de 
Twirling Santa Bàrbara va fer una 
exhibició de les actuacions i del treball 
realitzat durant aquesta temporada, 
participant així amb les Jornades 
Esportives de la població. 
El públic assistent, va poder veure tota 
mena d’actuacions, des de les atletes 
més petites a les més grans, i en 
totes les modalitats. També es va fer 
entrega d’un obsequi a les atletes que 
han deixat el club aquest any havent 
complert els divuit anys, elles són: 
Maria Gavaldà, Mònica Saura, Nerea 
Roig, Herenia Cruz, Ana Cid, Vanessa 
Martorell i Dalila Ortiz
Campionat d’Europa
Del 4 al 6 de Juliol a la ciutat de 
Rüsselsheim (Alemanya) tindrà lloc el 
Campionat d’Europa de Twirling, i el 
nostre club estarà present! 
David Accensi serà l’encarregat de 
representar al nostre club en aquest 
campionat! Ànim David!!!! Que tinguis 
molta sort! 
Bé per acabar, desitjar-vos a tots que 
passeu unes Bones Festes Majors! 
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GRUP TEATRAL PLANER

ÈXIT EN LA REPRESENTACIÓ 
DE BLAT D’ORIÓ A CÀRREC 
DEL GRUP TEATRAL PLANER.

El Grup Teatral Planer va representar 
l’obra de teatre Blat d’Orió dins del 
marc de les jornades culturals de 
Santa Bàrbara. Aquesta és part de la 
programació del centenari d’Artur 
Bladé i Desumvila (Benissanet 1907 – 
Barcelona 1995). L’obra narra algunes 
experiències viscudes per l’escriptor 
per poder aliar-se durant l’èxode de 
1939, extretes d’un dels llibres més 
lluminosos de l’autor, L’exiliada.
Els personatges que apareixen a 

l’andana de l’estació de tren fan tot el 
possible per poder aliar-se, encara que 
protagonitzen papers molt diferents: 
Maria no para de declamar en veu 
alta que vol tornar a casa, perquè 
enyora els seus pares, els seus llibres, 
els alumnes i l’escola on ha crescut 
com a docent; Salomé ha emprès tota 
sola uns decrèpits carrers plens de 
trampes i solituds amb l’únic propòsit 
d’aconseguir sobreviure enmig de 
tanta incertesa; mentre Caterina i 
Helena han apostat per ajudar als qui 
malviuen entre filferros, arena i mar, 
perquè també són fills de la terra els 
qui moren de fred i de gana. 
La guerra ha protagonitzat un cop de 
força que les aus del passat han tornat 

a propagar de nord a sud; els promotors 
del conflicte han renunciat al diàleg 
per donar pas al soroll dissortat 
d’uns abres poc temperats, i, per tant, 
maleïts pels qui han patit la seva fulla 
i pels qui la pateixen. Els promotors de 
l’esdeveniment polític més sagnant del 
segle XX al sud d’Europa han ignorat els 
plors de la infermera, de la cabaretera, 
de la mestra, del dibuixant, del músic, 
del poeta...i de tants altres que... 

UNIÓ MUSICAL JAUME 
BALMES

El passat dia 21 de juny va tenir lloc 
l’Audició de final de curs on els alumnes 
han demostrat les seves aptituds amb 
els instruments.
Durant aquest segon trimestre s’ha 
participat en les Jornades Culturals i en 
vàries Trobades de Bandes de Música a 
Godall, l’Aldea i Amposta. 
JORNADES CULTURALS
El passat 17 d’abril i dintre de les 
Jornades Culturals va tenir lloc al Centre 
Musical Germans Arasa “Los Flarets”, 
la jornada de portes obertes en la qual 
els assistents van poder gaudir de 
l’assaig de la Banda Jove i alguns d’ells 
es van atrevir a dirigir-la. També es va 
fer una Xerrada – Conferència a càrrec 
del professor de música Guillem Enri 
sobre “L’origen i història de les notes 
musicals” que va ser molt interessant.   

TROBADA A GODALL
El passat dia 31 de maig vam poder 
gaudir a Godall de la VI Trobada 
d’Escoles de Música del Montsià. 
Pel matí es varen fer les Audicions 
Musicals en dos escenaris a l’aire lliure 
preparats a la Plaça Major. Per la tarda, 
després d’un dinar de germanor que 
va fer-se a la Cooperativa Agrícola, va 
tenir lloc al Casal Municipal l’actuació 
de les 11 Bandes Joves de les Escoles 
de Música participants entre elles les 
d’Amposta, Alcanar, Masdenverge, 
Santa Bàrbara, Ulldecona, La Sénia, 
Sant Carles de la Ràpita i Godall. Estem 
força contents per l’actuació de la 
nostra Banda Jove que va respondre al 
que d’ella s’esperava. Volem felicitar 
a l’Agrupació Musical de Godall per la 
bona organització de la trobada, tant 
pel que fa a les actuacions com al dinar 
de germanor.   

TROBADA A L’ALDEA
El diumenge 1 de juny, la banda de la 
Unió Musical Jaume Balmes, va estar 
convidada a l’Aldea, en motiu de la 
celebració dels 25 anys de la separació 
de Tortosa i l’Aldea. Els actes que es 
van dur a terme, van ser; al mati una 
cercavila, seguit d’un dinar de germanor 
amb totes les bandes assistents a la 
trobada, i a la tarda, es va realitzar 
el concert, on la nostra banda va 
interpretar les següents obres: Tercio 
de Quites (pasdoble de Rafael Tàlens) i 
Bailando con lobos (b.s.o. John Barry). 
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Entitats Planeres

Les bandes que estaven convidades 
van ser: Unió Musical de Camarles, 
l’Associació Musical Verge dels Prats de 
l’Aldea i la Unió Musical Jaume Balmes 
de Santa Bàrbara.
La Unió Musical Jaume Balmes, agraeix 
al poble de l’Aldea per la seva invitació 
i els felicita per la bona organització 
dels diferents actes. Al mateix temps, 
també agraeix a Jordi Boronat, alcalde 
de Santa Bàrbara i a Jordi Roé, regidor 
de l’Ajuntament, pel seu suport en 
l’acte d’aquest dia.

TROBADA A AMPOSTA
La Banda Jove de l’Escola de Música 
Jaume Balmes, el passat dia 7 de juny, va 
ser invitada a la 10a trobada de bandes 
juvenils de Catalunya, celebrada a 
la ciutat d’Amposta. Aquest acte era 
organitzat per la Societat Musical la 
Unió Filharmònica d’Amposta. 
L’acte que es va dur a terme va ser, 

un concert, on la banda jove de Santa 
Bàrbara va interpretar les següents 
obres: Spiri of Adventure (Stuart 
Jhonson) i Highligghts From Harry 
Potter (Jhon Williams).
Van ser un total de vuit bandes juvenils, 
les quals van ser: Banda Juvenil 
Municipal d’Alcanar, Banda Jove de 
l’Escola de Música Jaume Balmes de 
Santa Bàrbara, Banda de l’Escola de 
l’Agrupació Musical Canareva, Banda 
de l’Escola de Música de la Unió 
Filharmònica d’Amposta, Banda de 
l’Escola de la Lira Ampostina, Banda de 
l’Escola Municipal de l’Ametlla de Mar, 
Banda Juvenil de l’Escola Municipal 
M. Mestre Montserrat de Vilanova i 
la Geltrú i la Banda Juvenil Manuel 
Martínes i Solà.  
Marc Subirats, director de la banda jove 
de Santa Bàrbara, es mostrava satisfet 
pel treball realitzat pels alumnes.  



Ja tens situats a la sopa de lletres els dos gentilicis de 
les dos capitals de les comarques del Baix Ebre i la Terra 
Alta, cal que trobis els 24 gentilicis restants.

ZOna DE JOCs

Sopa de
lletres

QUe I QUI
Encerta què és la imatge 1 i qui són les persones de la imatge 2.



Completa la graella, utilitzant els números de 
l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap 
número, a cap línia, columna o bloc.
SUDOKU 2 (avançat)

Aquí teniu les sol·lucions als jocs de la revista anteior

Sopa de lletres Sudoku

Sudoku

Sol·lucions



Biblioteca José Escudé Albesa

Els actes de celebració del 50è 
aniversari de la biblioteca han 
continuat en aquest segon trimestre 

de l’any. A continuació us detallem les 
activitats que s’han dut a terme: 
El 23 d’abril, es va presentar el llibre 
“Juanito, lo del carrilet” de Joan Vidiella.
El 25 d’abril, es va presentar del llibre “El 
vertigen del trapezista” de Jesús Maria 
Tibau Tarragó.

El 30 d’abril, va haver sessió de contes 
infantils anomenada “el drac del riu” a 
càrrec de la companyia Dinsdungat 
Animació. A continuació es va presentar el 
llibre “Plantes del Port” a càrrec d’Álvaro 
Arasa, Lluís de Torres i Ferran Royo.
El 16 de maig, es va realitzar la xerrada “La 
biblioteca del segle XXI”, a càrrec de Dídac 
Martínez Trujillo, Director dels Serveis 
Generals de Biblioteques de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

El dia 23 de maig, es va organitzar una 
marató de contes a càrrec de l’actriu i 
narradora Jordina Biosca. A continuació, 
xerrada a càrrec de Joan Carles Lleixà i 
Caballé sota el títol “La Batalla de l’Ebre. 
L’acció secundària d’Amposta”
Finalment, us comuniquem que aquest 
estiu la biblioteca es torna a desplaçar a 
les piscines municipals en horari de dilluns 
a divendres de 16 a 19 hores.

Continuen els actes de celebració 
dels 50 anys de la Biblioteca José 
Escudé Albesa de Santa Bàrbara
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La Plana Ràdio

• Divendres 11 
d’abril: Participem 
presencialment i 
amb la recitació d’un 
poema a la 
presentació del llibre 
“La Maldat Oculta” 
de la col·laboradora 
de La Plana Ràdio, 
Bendy Suarez.
La presentació es fa 

a l‘Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
• Dimecres 16 d’abril: Els alumnes de 1r 
de Batxillerat de l’IES Les Planes de Santa 
Bàrbara, visiten l’emissora. Reben 
explicacions tècniques del funcionament 
de la ràdio i dels continguts i elaboració  
de la programació. 
• Dimecres 16 d‘abril: Emissió del 
programa especial sol·licitat per la Junta 
Directiva del CF Santa Bàrbara per passar 
balanç dels darrers 4 anys de gestió del 
Club. La mateixa Junta, al decurs de la 
intervenció, diu que el programa ha de 
servir d’Assemblea General “radiada”.
• Divendres 18 d’abril: Participem a la 
inauguració de l’Exposició d’Arts Aplicades 
organitzada per l’Associació de Mestresses 
de Casa i a la inauguració de les Jornades 
Culturals, per realitzar treballs informatius 
gràfics i entrevistes a Àlex Farnós que fa la 
inauguració i també al gerent de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia Jaume 
Antich, que, coincidint en aquesta jornada 
i hora, celebraven a la nostra localitat 
l’Assemblea de pobles que la conformen.
• Dilluns 21 d’abril: Els Alumnes de 
primer del CEIP Jaume Balmes visiten 
l‘emissora, dintre de la visita general que 
estan fent a les dependències municipals 
acompanyats de les professores i alcalde. 
Els i les alumnes participen en directe al 

programa “El Nostre Matí” i després reben 
unes senzilles explicacions sobre el 
funcionament tècnic, humà i pràctic de 
l‘emissora.
• Dilluns 12 de maig: Després de 18 
mesos des de l’inici del blog de La Plana 
Ràdio estrenem la nova adreça i el nou 
format que dóna una imatge més elaborada 
i professional d‘aquesta eina complement 
de la tasca informativa que es genera des 
de l’emissora. Ara, la ràdio, es pot “llegir” a 
http://planaradio.tictactic.cat/.
• Dilluns 2 de juny:  Després de què 
donéssim per acabada la programació 
convencional  de la temporada 2007-2008 
el dissabte 31 de maig, el dilluns 2 de juny 
estrenàvem la programació estiuenca que 
es perllongarà fins el 28 de setembre. 
• Dimecres 4 de juny:  El Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) s’ha 
reunit amb els prestadors de serveis de 
ràdio i de televisió, pública i privada, de les 
Terres de l’Ebre (el Baix Ebre, el Montsià, la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta) per tal 
d’analitzar conjuntament les necessitats i 
els compromisos dels concessionaris de 
serveis audiovisuals d’aquest territori. La 
Plana Ràdio assisteix i participa a la 
trobada en la persona del seu Director 
Josep Roig Cardona.
• Dijous 5 de juny: El director de la 
Plana Ràdio participa a la trobada de 
directors i directores de ràdios locals de tot 
Catalunya celebrat a l’Hospitalet de 
l’Infant.
Una de les principals conclusions que es 
van treure a la trobada va ser que les 
emissores municipals han de ser una eina 
més d’integració de les persones 
nouvingudes. 
Per altra banda, la sessió de treball, que va 
comptar amb la participació d’una 

cinquantena de representants d’emissores 
locals associades a la Federació de Ràdios 
Locals de Catalunya, va servir  per 
manifestar la necessitat de les ràdios 
d’incrementar les hores de producció 
pròpia, reduint el temps de connexió amb 
les generalistes.
La trobada de directors ha acabat amb una 
conferència del professor de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat Ramon 
Llull, Enric Ordeix.
• Divendres 13 de juny: Com és habitual 
tots els anys, arribat el mes de juny, La 
Plana Ràdio reuneix als seus col·laboradors/
es en una festa per agrair la seva 
participació i  acomiadar “el curs”, és a dir, 
la temporada, un cop començada la 
programació d ‘estiu.
Enguany ens vàrem desplaçar fins a La 
Ràpita on es va organitzar un dinar i una 
posterior visita als estudis de l’emissora 
local Ràdio Ràpita.
Ja per la nit i patrocinat per l’Ajuntament, 
es va fer el tradicional sopar de 
col·laboradors a un conegut restaurant de 
la població. En representació de 
l’Ajuntament hi van assistir el regidor de 
Mitjans de Comunicació Alfred Blanch i la 
regidora de Fires i Festes Judit Lleixà. 
L’alcalde que havia de presidir l‘acte, va 
tenir que excusar la seva presència a 
darrera hora.
Al sopar hi van participar 27 dels 29 
col·laboradors que té actualment 
l‘emissora i va servir per intercanviar 
experiències i ser un punt de trobada i 
relació entre els mateixos, ja que donada 
la incompatibilitat horària dels diferents 
programes que presenten al decurs de la 
temporada, es fa difícil el contacte i la 
coincidència en l’àmbit de treball a 
l’emissora.  
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Centre Obert l’Oliveta

El Centre Obert l’Oliveta i l’Espai Juvenil ja 
han acabat el curs 07-08. Aquest any hi han 
participat un total de 38 xiquetes i xiquets del 
poble de diferents edats. Els tallers i activitats 
que han realitzat al llarg de l’any han estat 
força variats: taller d’afectivitat, biblioteca, 
celebracions especials, dinàmiques de grup, 
educació sexual, programa escolteu com 
sona, esport, habilitats socials, taller 
d’interculturalitat, manualitats, taller de 
medi ambient, movem el cos, taller de música, 
programa prevenim i reforç escolar. Totes 
aquestes activitats han estat conduïdes per 
tres monitores, Fàtima, Gislen i Nati.
Com tots els anys, en acabar el curs escolar 
es duu a terme la Trobada de Centres Oberts 

de les Terres de l’Ebre, que aquest any, en la 
seva sisena edició s’ha realitzat al nostre 
municipi. Al voltant de 150 nens i nenes dels 
diferents municipis que també ofereixen el 
servei de centre obert van participar en 
aquesta trobada, el programa de la qual fou: 
rebuda dels participants, gimcana a l’estiu 
gaudiu, dinar i taller de risoteràpia. Els 
centres participants van ser: el centre obert 
El Castell i el centre juvenil Din-Amiks 
d’Amposta, els centres Sarabastall i Deltaxic 
de Deltebre, el centre obert municpal de Sant 
Carles de la Ràpita, el Sant Francesc de 
Tortosa i l’Oliveta i l’Espai Juvenil de Santa 
Bàrbara.
A més a més, com ja és tradicional, tan bon 

punt acaba el curs escolar, des del Centre 
Obert s’organitza el Casal d’Estiu Els Ballarics, 
que aquest any compta amb un total de 101 
participants de diferents edats. Aquest es 
realitza del 23 de juny a l’11 de juliol, i de l’1 
al 12 de setembre. Els centres d’interès que es 
treballen aquest any són els aliments, els 
oficis, els animals i els oficis, mitjançant 
activitats que van des de sortides, excursions, 
cinema, manualitats, jocs, informàtica i 
piscina.
En aquests moments, l’equip educatiu ja està 
treballant en la programació del curs 08-09 
del centre obert i de l’espai juvenil, que 
s’iniciarà a principis del mes d’octubre.

Fi de curs a l’Espai Juvenil
i al Centre Obert l’Oliveta
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Infocentre

Les Associacions Planeres continuen 
amb la seva formació en l’ús de les TIC 

Un any més, l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Santa Bàrbara, realitzen 
un curs per als seus socis i sòcies a 
l’Infocentre. També l’Associació de dones 
del medi rural de la nostra població, 
AFAMMER, han dut a terme un curs per a 
dones desocupades a les instal·lacions de 
l’Infocentre de la nostra població. 

Cal destacar el mèrit dels alumnes que 
realitzen aquests cursos, els col·lectius de 
la tercera edat i de les mestresses de casa, 
són un dels que pateix més la fractura 
digital de societat actual, i l’esforç que 
suposa per a ells l’adaptació a l’ús de les 
TIC, es mereix un reconeixement a la seva 
tasca. Cal destacar, que el grup d’alumnes 
que han participat han superat els 
objectius marcats, i han adquirit uns 
coneixements, més que notables en l’ús 
de l’ordinador com a eina de treball. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, i en 
especial la regidoria de noves tecnologies, 
continuarà en la seva tasca difusora i 
educativa que es duu a terme. Les portes 
de l’Infocentre resten obertes per a totes 
les associacions planeres que vulguin 
participar de l’ús de les noves tecnologies, 
i com no, per a tot el públic en general.

III Concurs Imatge Digital. Temàtica: “Les 
Masades del nostre poble”

Un any més per aquestes dates, la regidoria 
de noves tecnologies convoca el concurs 
d’Imatge digital de la nostra població. 
Aquest any 2008 el tema de les fotos és 
“Les Masades del nostre poble”, com a 
símbol d’identitat que les masades van ser 
i són de tots els planers i planeres. Per això, 
es vol fer un recull de les millors fotos 
d’aquestes construccions i a més premiar-
les. 

L’objectiu d’aquest concurs de fotografia 

és fomentar el 
coneixement del nostre 
poble i la seva gent. El 
concurs pretén apropar i 
donar a conèixer la 
nostra població, tant per 
la riquesa natural, 
arquitectònica, com 
personal.

La participació és gratuïta 
i oberta a tothom. Pot 
presentar fotografies al 
concurs qualsevol 
persona. Cada participant 
pot presentar un màxim 
de tres fotografies, les 
quals hauran de ser 
inèdites i no guardonades 
en altres concursos. Les 
fotografies han de ser en 
format paper, amb unes 
dimensions màximes de 
20x25 cm, i en format 
digital amb una resolució 
mínima de 1280x1024 
ppp (càmera amb 3 
megapíxels mínim). 
S’accepten collages, 
muntatges, fotografies pintades o 
manipulades digitalment de manera que 
s’alteri el contingut de les imatges.

El veredicte es farà públic el dia del 

lliurament de premis que coincidirà amb 
l’obertura de l’exposició, el dia 11 de juliol. 
Les fotografies restaran exposades al saló 
de plens de l’Ajuntament, durant totes les 
Festes Majors. 
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Llar d’Infants Les Beceroles

LES JORNADES CULTURALS ARRIBEN 
A LA LLAR

En motiu de les jornades culturals, 
la llar d’infants va realitzar diverses 
activitats. Per a la Diada de Sant Jordi, 
els nens i nenes de P-2 van anar a 
veure les parades de roses i llibres que 
hi havia al davant dels jubilats i al 
carrer Major.

El dia 30 de maig es va celebrar a la 
Llar la “Festa de la Primavera”, on pares 
i fills van realitzar diferents tallers:
· Estampació d’un mural amb 
vaporitzadors.
· Pintar gerros de fang.
· Acolorir i decorar dibuixos.
· Zona infantil per als més petits, els 
nens de P-0.

A continuació per posar punt i final a 
la festa es va fer un petit berenar.

Totes les educadores de la Llar estan 
molt contentes per la gran participació 
de tots els pares i familiars dels nens.

Gràcies a tots per fer d’una tarda, un 
dia inoblidable per als vostres fills!!!
 

VISITEM ELS COMERÇOS DEL 
NOSTRE POBLE

Els alumnes de P2 van 
fer una sortida pel 
poble i s’ho van passar 
pipa. Primer van anar 
a veure les parades 
del mercat, després en 
una carnisseria els van 
ensenyar com feien les 
salsitxes i per últim van 
anar a un forn de pa i els 
van donar una palmereta 
a cadascú.

A LA LLAR ENSENYEM 
A RECICLAR

Per a què els nens 
de la nostra llar és 
familiaritzin amb el nou 

sistema de reciclatge que tenim al 
poble, totes les tardes van a tirar les 
escombraries amb la seva educadora i 
són els mateixos nens els qui tiren les 
bosses als contenidors corresponents, 
d’aquesta manera els anem ensenyant 
l’important que és reciclar. 
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PROGRAMA TAURÍ DE LES 
FESTES 2008

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
juntament amb els membres de la 
comissió de bous van dissenyar el 
programa taurí de les Festes Majors. 
Enguany, totes les ganaderies eren 
noves, n’hi va haver un total de 6, 
Hilario Princep, Rogelio Martí, Miguel 
Parejo, Hnos. Benavent, Murteira Grave 

i per finalitzar Hnos. Ozcoz.

Per primera vegada l’Ajuntament 
va adquirir 2 bous cerrils per ser 
desencaixonats i embolats durant les 
Festes Majors.

Alguns actes a destacar i que 
ningú es va voler perdre van ser les 
desencaixonades, matinades i sobretot 
l’especial Hnos. Ozcoz, ganaderia més 

destacada de l’actualitat a tota la 
geografia espanyola, la qual va realitzar 
un especial a la nostra població.

També comentar que la penya taurina 
Planers pels Bous, va adquirir per 
primera vegada un bou de ferro de 
primera, un Murteira Grave, aquesta 
ganaderia està situada a Portugal.

Comissió de Bous

* Els articles que es publiquen a 
l’espai participació planera, només 
fan referència a les opinions 
dels seus autors. La direcció i la 
coordinació no s’identifiquen 
necessàriament amb els continguts 
dels escrits.
El magazín SANTA BÀRBARA no 
pot negar a ningú l’expressió de 
les seves idees, ara bé es tenen uns 
criteris d’ordenament que es basen 
en la temàtica i el respecte.
Els articles per publicar han de ser 
de temàtica local i s’han d’enviar 
a l’adreça de correu electrònic 
b ibl ioteca@santabarbara .cat , 
acompanyats pel nom i cognoms i 
número de DNI de l’autor/autora.
Els articles no poden tenir més de 
3.000 caràcters i es poden adjuntar 
dues fotografies. Els terminis de 
lliurament són abans del 30 de 
març, 30 de juny, 30 de setembre o 
30 de desembre.

anUnCia’t aL 
MaGaZÍn

Tots els comerços o empreses 

que estiguin interessats en 

publicar la seva publicitat al 

magazín es poden dirigir a 

les oficines de l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara. Per més 

informació podeu trucar al 977 

717 000
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Opinió dels Partits Polítics

Un cop més, la gent 
d’esquerra us informa 
en el magazín municipal 
de tot allò que creiem 

que és interessant per al 
poble.
En un principi, volem explicar que 
la secció local d’ERC s’ha renovat, 
ha ampliat la seua base de militant 
i, per tant, també hi ha hagut 
un canvi en els seus principals 
càrrecs locals; així s’ha escollit 
nou president de la secció local 
d’ERC a Ignasi Caballé Verdiell, 
com a secretari a Daniel Forcadell 
Royo i com a tresorer de la secció 
local Marc March Mayo, el nostre 
objectiu és apropar la gent a la 
vida municipal i recollir tot allò 
en què ERC pugue ajudar a tots els 
ciutadans del nostre poble.
Per altra banda durant aquest 
trimestre la vida municipal ha 
estat capitalitzada pel tema de 
la creació d’un centre de dia i 
una residència de la 3a edat a la 
nostra població; ERC sempre ha 
defensat que cal crear un centre 
de dia a la nostra població ja 
què és una necessitat important, 
bàsica i essencial per al present i 
futur de tots els planers i planeres, 
posteriorment també volem que es 
cree, una residència de la 3a edat; 
ara bé, no a qualsevol cost, sempre 
hem cregut que tant el centre 
de dia com la residència de la 3a 
edat han de ser a l’abast de tots 
els planers i planeres no amb uns 
preus abusius i prohibitius com 
tenen les residències i centres de 
dia creats i gestionats per empreses 
privades (que a tall d’exemple 
una plaça en una residència de la 
3a edat costa com a mitjana uns 
1.800€ al mes). Per això el grup 
d’ERC quan, des de l’equip de 
govern ens van plantejar la creació 
d’una residència i centre de dia 
totalment privat, natros no vàrem 
estar d’acord i, tot i admetre que 
era necessària per al nostre poble, 
en la votació ens vam abstenir. 
Creiem que, tot i ser important és 
millor començar poc a poc i primer 
fer una cosa que sigue pública o 
concertada i posteriorment l’altra 
també pública o concertada no 
tot de cop privat; és per això la 
nostra postura d’abstenció al ple 
de l’Ajuntament; sabem que hem 
estat criticats per persones perquè  
no vàrem donar suport al projecte 
però creiem que seguim sent 
coherents, ho volem, sí, però no a 
qualsevol preu.
Finalment és estiu, i tal com diu 
la nostra dita “a l’estiu tota cuca 
viu” volem desitjar a tots i totes 
els planes i planeres que passen 
un bon estiu i que el gaudeixen lo 
millor possible.

En els últims tres 
mesos, han tingut lloc 
al nostre poble moltes 

i variades activitats i 
actes, emmarcats en la 

programació de tres dels espais de 
moviment social més importants de 
l’any: primer les Jornades Culturals, 
seguides de les Jornades Esportives i 
finalment les Festes Majors.
En tots tres esdeveniments és de 
cabdal importància la participació 
de les associacions i entitats culturals 
i esportives planeres, que amb la 
seva empenta i saber fer, fan que el 
nostre sigui un poble dinàmic ple 
d’activitats per a tots els gustos. 
Nosaltres sabem que l’organització 
d’activitats d’aquest tipus comporta 
una inversió de temps molt 
important, i per això agraïm als 
membres de les juntes de cadascuna 
de les associacions planeres la seva 
dedicació i dinamisme al llarg de tot 
l’any.
Així mateix també s’han realitzat 
actes al voltant de la celebració del 
50è aniversari de la Biblioteca José 
Escudé Albesa, des de la lectura 
pública de textos i poesia a la plaça 
Major, passant per la gimcana, els 
conta-contes o la presentació de 
llibres. 

Com sempre apuntem, tant o més 
important són les accions del dia a 
dia, del funcionament dels serveis 
que ofereix l’Ajuntament, que 
també donen vida al nostre poble: 
cursos a l’Infocentre, activitats 
infantils i juvenils del Grup Joventut, 
control de la hisenda local, inici de 
la temporada d’estiu de les piscines 
municipals, etc.

Però si alguna cosa ha marcat el 
recent acabat trimestre, ha estat 
la posada en marxa del sistema de 
recollida selectiva mitjançant el 
sistema de contenidors soterrats, 
que pretén establir entre tots els 
planers i planeres la cultura del 
reciclatge i la cura pel nostre medi, 
o l’adjudicació del nou sistema 
de neteja viària a l’empresa FCC 
(Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A.), així com la 
finalització de les obres de la primera 
fase d’arranjament del Passeig de 
la Generalitat o la instal·lació d’aire 
condicionat a la Llar de Jubilats, 
dins del pla d’arranjament dels 
edificis municipals. 

No volem acabar aquest espai sense 
desitjar a totes les planeres i a tots 
els planers, que passeu un bon 
estiu!!

Una enamorada 
de la vida de 
poble que espera 

continuar sent-ho.  
Sempre he pensat que 

viure al poble és un privilegi: 
la seva pau, el poder sortir a 
l’hora que vols sense por, l’estar 
“a la fresca” amb els veïns, o, 
senzillament, el fet de que quan 
surts de casa per la raó que sigui 
i et trobes amb la gent, fas una 
petita xerrada o tan sols dius 
el bon dia o la bona tarda, cosa 
que als llocs grans no passa, 
degut a què pràcticament ningú 
es coneix.  Si!!   Això és un goig!! 
De tota manera, cada vegada 
veig que aquí també tot això es 
va acabant, la gent té por d’anar 
sola a segons quines hores pel 
poble. Ja no es coneix tothom 
com fa poc temps, cada cop 
sents més a dir que a aquell li 
han entrat a casa, que “fulanito” 
ha tingut un ensurt pel carrer... 
Si tens algú al darrere quan 
vas caminant ja mires amb 
una mica de recel o acceleres 
el pas. I jo em pregunto: si per 
una banda ja no pots gaudir de 
la pau i tranquil·litat del poble, 
tens sorolls, problemes amb el 
veïnat per les raons que sigui 
(per aparcar davant de casa, per 
porqueries, perquè et molesten 
a segons quines hores de la nit 
els sorolls d’algun cap verd, etc.) 
arribarà un moment que viure al 
poble ja no serà el privilegi que 
sempre havia pensat que era. 
Espero que el nostre poble 
continuï sent tranquil i segur 
com abans i, si cal posar 
una mica de mà dura amb el 
comportament de qui l’altera, 
que es faci!  Ja sigui del poble 
o nouvingut, vianants com 
automobilistes i motoristes, 
persones que embruten 
elles o els seus animalets... 
El cas és que el poble lluï net i 
acollidor i que es pugui anar amb 
confiança pels carrers, que es 
pugui caminar per dalt la vorera, 
cada vegada més ocupada, i que 
dificulta el pas dels vianants...  
Ja sé que tot això són petites 
coses que no tenen gaire 
importància, però és que la vida 
es composa de petites coses que, 
depèn de com siguin, fan que la 
convivència sigui millor o pitjor.  
Hi ha molta gent que té molt 
respecte pels veïns, si dic això, 
no és pels qui “es porten bé”, és 
pels qui no fan cas de res ni de 
ningú, per això repeteixo que 
una mica de mà dura a vegades 
ajuda a fer creure i fa que es 
mantingui el bon viure i el bon 
estar entre tots els convilatans.

Fa pocs dies que vam 
entrar a l’estiu, i 
prompte tots farem 
vacances. 

Però abans, hem de fer balanç 
d’algunes coses que s’han donat 
al nostre poble.

En primer lloc, s’han instal·lat 
i posat en funcionament els 
contenidors soterrats de recollida 
selectiva de brossa. El resultat que 
han ofert, potser ha estat una mica 
accidentat, ja que hi ha moltes 
zones on encara ara no s’han 
pogut posar en funcionament, 
potser per falta de previsió 
pel que fa al tema del cablejat 
elèctric, i d’altres on funcionen 
correctament, però que l’accés a 
les boques de recollida no està del 
tot adaptat, ja que està provist de 
petites barreres arquitectòniques 
que en dificulten l’accés com són 
els esglaons.

Des del PSC, volem demanar 
disculpes a tots els vilatans i 
assumir la nostra part de culpa 
des del Govern del Consell 
Comarcal del Montsià, i fer-los 
sabedors de què s’està treballant 
per a pal·liar tots aquests petits 
problemes que ens afecten el dia 
a dia.

En segon lloc, informar a tot el 
poble de què el concurs per a 
atorgar a una empresa privada 
la construcció i gestió de la 
Residència de la Gent Gran/
Centre de Dia, s’ha quedat desert, 
fet que fa endarrerir tot el procés 
per a l’edificació d’aquest servei 
tan necessari per al nostre poble.

També, des del PSC de Santa 
Bàrbara, volem agrair al senyor 
Genaro Giné la seva dedicació 
durant tots aquests anys, 
realitzant una tasca impecable 
com a Jutge de Pau, i aprofitar 
la ben entesa per a felicitar al 
senyor Andrés Sol pel seu proper 
nomenament com a Jutge de Pau.

Ja per a finalitzar, i per les dates 
que ens toquen, recordar a tot 
el poble la voluntat des del 
PSC d’oferir unes Festes Majors 
populars i gratuïtes, per a poder 
gaudir de tots els actes de manera 
molt més popular.

Només ens queda desitjar a tot 
el poble de Santa Bàrbara unes 
Bones Festes, participant i gaudint 
de tots els actes.

BONES FESTES!!!!
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Agenda
3r TRIMESTRE 2008

MES DIA ACTE LLOC

ju
li

ol

1-10
Curs estudiants d’ESO
“Aprenem a presentar treballs”

Infocentre 

6 Canvi de pubilles Poliesportiu municipal

10
Lliurament de premis Jornades 
Esportives

Pàrquing municipal

11 Cloenda casal d’estiu “Els Ballarics” Plaça Cid i Cid

11-20 Festes Majors Santa Bàrbara

26-27 Concentració motera Poliesportiu municipal

25-31 Colònies d’estiu Montoliu de Segarra

ag
os

t

1-31 Vacances Llar d’Infants Les Beceroles

30-31
II concentració tunning Santa 
Bàrbara

Poliesportiu municipal

31
Final de temporada piscines 
municipals

Piscines municipals

se
te

m
br

e

1 Inici curs Llar d’Infants Les Beceroles

1-12 Casal d’estiu els Ballarics Centre municipal de Serveis Socials

10 Pujada i hissament de la senyera Carrer Major

11
Diada Nacional de Catalunya.
Ofrenes florals

Monument General Moragues
(Pl. dels Segadors) 

Monument 175è aniversari 

12
Concert de Mamajuana y las arepas 
latinas

Plaça Cid i Cid a les 23 h.

13 III caminada nocturna Camins i rodalies del municipi

15 Inici curs escolar
CEIP Jaume Balmes

IES Les Planes

27-28
Sortida cap de setmana del Grup 
Joventut

Llocs diversos

29-30 Inscripcions Centre Obert Centre municipal de Serveis Socials
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el millor
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