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Editorial

Alfred Blanch i Farnós
Regidor de cultura, educació, esports i
mitjans de comunicació
En aquest any 2009, en què tothom parla de
xifres negatives, d’atur, d’acomiadaments…
l’esport planer està de celebració i d’enhorabona.
Aquests dies de festa major, els que han estat pel
poliesportiu municipal ho han pogut comprovar
“in situ”.

que se’n faci una gestió acurada i professional,
ja que unes grans instal·lacions, sense un bon
dinamisme i una bona organització, no tenen
gairebé sentit. Per això, s’han fet dos concursos
públics per a la gestió de les instal·lacions del
poliesportiu i del pavelló municipal.

Les instal·lacions esportives municipals, de les
quals sempre ens en hem sentit ben orgullosos,
han tingut una molt important “rentada de cara” i
actualització als temps que vivim.

Aquests concursos, després de seguir tots els
tràmits burocràtics corresponents, els han guanyat
dues empreses de les nostres terres: Àrea Esport
(poliesportiu) i Gimnàs Hymnos Salut (pavelló),
que són qui a partir d’ara gestionaran ambdues
instal·lacions amb el vist-i-plau de l’Ajuntament.

Al poliesportiu municipal, tot va començar per la
substitució de gespa natural del camp de futbol
per gespa artificial (obra importantíssima i que ja
feia temps que se’n parlava molt). Així mateix, en
aquesta primera intervenció, es van poder arribar
a fer les dues pistes de tenis amb gespa artificial,
la pista poliesportiva central i tots els tancaments
nous, a més d’una espectacular pista de pàdel.
En una segona intervenció, on l’objecte principal
és la construcció d’uns vestidors per a totes les
instal·lacions (amb sis vestidors, sala de reunions,
magatzems diversos i serveis públics), s’ha pogut
incloure també la construcció d’una grada per
al camp de futbol, a més de la pavimentació,
l’enjardinament i l’enllumenat de tota la zona,
i incloent un preciós parc infantil i la instal·lació
d’una taula de tenis d’exterior.
Tot això farà, un cop tot enllestit, que les nostres
instal·lacions esportives del poliesportiu estiguin al
capdavant de totes les Terres de l’Ebre, ja que, a més
de l’anteriorment esmentat, no ens podem oblidar
de les dues piscines d’estiu, la pista semicoberta,
la pista de frontenis, el camp de futbol de terra i la
zona de picnic.
Les millores per a l’esport planer també s’estan
fent realitat amb l’ampliació del pavelló municipal
per a la construcció d’un gimnàs de primera classe
amb jacuzzi-spa i sauna, on també hi haurà una
preciosa sala de musculació, amb maquinària
d’última generació i una altra sala per fer-hi les
activitats dirigides.
A més de totes aquestes noves infraestructures
esportives, des de l’Ajuntament també hem pretès

Són totes dues empreses que es dediquen
professionalment al sector esportiu i que el seu
primer objectiu és el de dinamitzar i promocionar
l’esport i el lleure en tots els seus àmbits.
Aquestes empreses han ofert millores valorades
amb gairebé 100.000 euros cadascuna, de les quals
se’n podran beneficiar tots els planers i planeres
properament.
Per finalitzar, voldria remarcar que, tot i aquesta
cessió temporal per a la “gestió”, les instal·lacions
continuen essent propietat de l’Ajuntament, que
és qui les cedeix a les esmentades empreses per un
determinat període de temps, amb el benentès de
què sempre l’Ajuntament n’és el propietari.
Pensem que, aquesta nova forma de funcionament
de les instal·lacions esportives municipals, ha
de ser el camí a seguir si volem aconseguir unes
instal·lacions dinàmiques, actualitzades als nous
temps. Uns temps on la gent demanda esport, però
demanda esport amb una certa professionalitat,
competència, qualitat i rigor. És una aposta
beneficiosa per tothom, per als practicants dels
diferents esports, per a les empreses gestionants i
per a l’Ajuntament.
Les primeres valoracions ja les farem quan portem
un temps treballant amb aquest nou sistema de
gestió esportiva, però del que sí que estem segurs
és que s’ha fet pel bé de l’esport planer, que en
definitiva som tots els planers i les planeres.
Ara només queda gaudir-ne plenament.
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Santa Bàrbara s’afegeix al clam unànime perquè
l’Ebre tingui una veritable estació central a l’Aldea

A

lcaldes, presidents comarcals,
diputats,
senadors
i
representants
del
teixit
socioeconòmic de les Terres de l’Ebre
van protagonitzar un acte institucional
i reivindicatiu a l’Aldea, convocat pels
alcaldes de l’Aldea, Tortosa i Amposta
per reclamar al Govern de l’Estat
millores, tant de serveis com
d’infraestructura, a l’estació de l’Aldea
i al conjunt de la xarxa ferroviària del
territori. Que l’Aldea sigui la veritable

estació central de les Terres de l’Ebre
on paren els trens d’alta velocitat, i
amb una gran estació de mercaderies,
va ser la reivindicació principal, però a
l’acte, a què no van assistir els
representants territorials del PSC, es va
anar més enllà i també es va reclamar
a l’Estat que no exclogui les Terres de
l’Ebre del futur traçat del corredor del
Mediterrani.
Davant el dèficit d’infraestructures,
unitat d’acció. Si feia poques setmanes,
les Terres de l’Ebre van protagonitzar a
Gandesa un acte unitari en defensa de
l’opció catalana de l’A-68, a què es va
sumar també el Camp de Tarragona. A
continuació, va tenir lloc un acte
institucional semblant a l’Aldea però
aquesta vegada per reclamar una
millora del servei i les infraestructures
ferroviàries del territori, convocat pels
alcaldes de l’Aldea, Amposta, i Tortosa,
–els tres municipis que donen nom a
l’estació de l’Aldea– l’acte va aplegar, a

més d’alcaldes i representants polítics
de tots els colors excepte el PSC, els
principals representants del teixit
social i econòmic de les Terres de l’Ebre.
La reivindicació que van fer al Ministeri
de Foment va ser la d’un pla director
per a l’estació de l’Aldea per convertirla en la veritable estació central de
l’Ebre, un pla que inclou millorar els
accessos, ampliar les instal·lacions
ferroviàries, ampliar els horaris
d’obertura i fer més aparcaments, a
més d’incrementar el nombre de trens
regionals i fer parar els trens de
velocitat alta com l’Euromed o el TAV.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, donava el ple suport a la
reivindicació en nom de tots els planers
i les planeres, argumentant que la
infraestructura pública de l’Aldea
afecta a totes les Terres de l’Ebre i que
potenciant
els
serveis
públics
s’evidencia el vertader reequilibri
territorial..

L’Ajuntament contra els fums i les males olors

L

’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, en nom de tots els
planers i les planeres comença
una intensa campanya de denúncia a
diversos
departaments
de
la
Generalitat
denunciant
la
contaminació atmosfèrica que pateix
el municipi derivat de la intensa
activitat de l’empresa Secaderos
Ecológicos de Cataluña, SA situada al
terme de La Galera.
L’empresa Secaderos Ecológicos de
Catalunya SA es va posar en marxa
l’any 2002 i té com a principal activitat
l‘assecatge de pinyolada d’oliva;
l’acumulació de la mateixa en grans
basses durant la temporada i el
posterior
procés
d’assecatge
i
alliberació d’aquest vapor, que és el
que ocasiona les males olors i el fum a
l’interior del casc urbà quan els vents
són favorables.
Donat que l’empresa no es troba en el
4

terme municipal de Santa Bàrbara,
l’Ajuntament ha decidit encomanar la
redacció de diversos informes que
seran tramesos als departaments de
Salut i Medi Ambient, alhora que al
Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de la veïna població de la
Galera, per tal de posar en coneixement
de les autoritats responsables el greuge
constant que està produint sobre el
casc urbà aquesta instal·lació. Els
informes tècnics han de posar de
manifest els greuges que està sofrint el
nostre territori i demanar la solució
definitiva d’aquesta activitat.
Una altra via que ha obert l’Ajuntament
és la comunicació explícita al servei de
trànsit dels Mossos d’Esquadra pels
abocaments
reiterats
que
es
produeixen a la calçada derivats de la
càrrega excessiva de sansa.
Finalment, l’Ajuntament encapçalarà
una campanya a través de la xarxa

social facebook per promoure el
tancament de la instal·lació i
presentarà una Moció al Ple Municipal
demanant vies de solució a la
problemàtica o el tancament definitiu.
Santa Bàrbara, que sempre ha tingut
dues cooperatives a l’interior del seu
casc urbà, mai, en la seva història,
havia tingut els problemes que
actualment
provoca
aquesta
instal·lació.
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L’Ajuntament diu prou a la criminalització dels pagesos

L

’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, en nom dels pagesos
planers, va mostrar el seu
desacord més enèrgic a la proposta de
l’Agència Catalana de l’Aigua del
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya d’incloure 22
municipis de la Ribera d’Ebre, Baix Ebre
i Montsià dins el mapa de zones
vulnerables per contaminació de
nitrats de Catalunya, entre els quals
està inclòs el terme municipal de Santa
Bàrbara i l’atribució que en aquest
estudi es fa de què aquesta
contaminació prové majoritàriament
del sector de la pagesia.
L’estudi arriba per sorpresa perquè cap
de les cooperatives, productors i
ajuntaments estaven informats de la

Santa Bàrbara demana que
s’endegui ja, sense perdre
temps, un programa de mesures de gestió, infraestructurals,
agronòmiques i de foment.

realització de l’estudi, com tampoc ho
estaven els diversos sindicats de
pagesos.
L’alcalde va demanar als diversos
representants de l’administració de la
Generalitat que siguin sensibles amb
els estudis i declaracions que es
realitzen sobre un sector que
tradicionalment ha estat vulnerable i
que actualment per la crisi econòmica
encara ho és més, així mateix l’alcalde
va instar els diversos departaments a
realitzar campanyes de sensibilització
entre la pagesia a través de les
cooperatives,
sindicats
agraris,
ajuntaments, etc. Compromisos que es
varen assumir ja quan Santa Bàrbara
va tenir problemes amb l’aigua l’any
2004 i que des de llavors ben poca cosa
s’ha fet en aquest sentit.
Santa Bàrbara demana que s’endegui
ja, sense perdre temps, un programa de
mesures de gestió, infraestructurals,
agronòmiques i de foment necessàries
per reduir la contaminació per nitrats,
alhora que quantificar els nitrats de
l’aigua de reg per tal d’adequar les

aportacions de matèria orgànica al sòl.
Jordi Boronat, així com el regidor
d’Agricultura Jordi Roé, van instar al
govern de la Generalitat a apostar
decididament pel sector pagès de les
Terres de l’Ebre en uns moments
extremadament difícils per la pagesia,
alhora que demana eradicar polítiques
que l’únic que fan és crear malestar
entre el sector i recorden també que
durant els últims anys els pagesos han
reduït de forma considerable l’aplicació
d’adobs
nitrogenats
introduint
sistemes de dosificació més eficients.

Santa Bàrbara ja gaudeix del nou enllumenat

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
dóna per finalitzats els treballs
de renovació de l’enllumenat
públic a tot el municipi. Amb dos anys,
el consistori planer ha invertit més de
600.000 euros que s’han finançat a
través d’aportacions de la Generalitat
de Catalunya i el Govern de l’Estat i
que no han suposat cap despesa per
als planers i les planeres.
El projecte, seguint les bases establertes
en els projectes tècnics redactats per
l’enginyer planer Josep Martí i
programat amb dues fases (2008-2009),
ha constat bàsicament del canvi de
luminàries antigament de vapor de
mercuri per les de vapor de sodi, molt
menys agressiu amb el medi ambient i
amb el conseqüent estalvi energètic i
econòmic per a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara. Així mateix, aquesta última

intervenció en l’enllumenat públic
suposarà també la substitució d’un
important nombre de luminàries amb
protecció anticontaminació lumínica i
de vapor de sodi corregit de 70, 100 i

El consistori planer ha invertit
més de 600.000 euros que
s’han finançat i que no han suposat cap despesa per als planers i les planeres.

L’alcalde de Santa Bàrbara i responsable
de l’Urbanisme planer, Jordi Boronat, se
sentia satisfet per l’acabament de les
obres alhora que felicitava, per la bona
feina feta, a tots els agents implicats en
aquesta gran obra per al municipi,
l’enginyer local Josep Martí i les
empreses
instal·ladores
locals
instal·lacions
Sebastià
i
Royo
electricitat.

150 W. Paral·lelament, en aquesta
segona fase s’han introduït millores en
l’enllumenat del parc municipal,
millores en el passeig de les
instal·lacions
esportives,
nou
enllumenat en el nou pàrquing del
pavelló i aparells de climatització a la
llar d’infants i centre musical.
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Correos prepara el trasllat de local a Santa Bàrbara

C

orreos
i
telégrafos
que
actualment
ocupa
les
dependències a l’edifici de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, va
adquirir fa un any aproximadament un
local comercial al passeig de les escoles
de la població. Ara, ja han començat les
obres amb l’objectiu de traslladar-se
en uns mesos i deixar el que fins al dia
d’avui han estat les seves dependències
oficials. Els responsables, a nivell
provincial de Correos i telegrafos,
sempre han mantingut el compromís
amb l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, de mantenir la infraestructura
de l’empresa a Santa Bàrbara i ara
aprofitant que l’Ajuntament està
començant a planificar la rehabilitació
de l’edifici s’ha decidit el seu trasllat.
La missió de Correos i Telegrafos és
prestar un servei postal d’accés

universal, amb qualitat i regularitat, a
preu assequible i eficientment. El
compliment d’aquesta obligació legal
es complementa amb la seva
configuració com a operador postal de
referència, amb una oferta de serveis
que dóna resposta a les noves i
creixents demandes d’usuaris i clients,

milions de trameses l’any i arriba a 19
milions de llars i dos milions
d’empreses.
Correos
compta
a
l’actualitat amb més de 10.000 punts
d’accés als seus serveis: 2.207 oficines
multiservei, 100 unitats de serveis
especials, 1.793 unitats de distribució i
7.840 punts de servei en l’àmbit rural
(atenció al client i/o repartiment).

La missió de Correos i Telegrafos és prestar un servei postal
d’accés universal, amb qualitat
i regularitat, a preu assequible
i eficientment.
i amb el compromís d’aconseguir la
satisfacció i el desenvolupament
professional dels seus treballadors.
Correos distribueix més de 5.900

Unes instal·lacions esportives del segle XXI
Amb molts anys de preparació,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara quasi
ha conclòs els treballs de remodelació
de
les
instal·lacions
esportives
municipals, modernitzant-les i creant
nous serveis esportius que deixen una
infraestructura preparada per al segle
XXI. Amb una execució record de sis
mesos aproximadament, l’Ajuntament
es felicita pels treballs realitzats amb
un pressupost finançat en fons sobretot
de la Diputació de Tarragona, la
Generalitat, el Govern de l’Estat i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Els treballs han consistit en la
construcció d’un nou camp de gespa
artificial i la creació d’una grada
perifèrica, la construcció d’uns nous
vestidors amb uns wc públics i sales de
reunions i magatzems pels materials,
el canvi d’enllumenat al camp de
gespa, la instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol sala, la instal·lació
de gespa artificial a les pistes de tennis,
el canvi d’enllumenat i la renovació del
tancament de les pistes de tennis, la
construcció de dues pistes de pàdel,
l’arranjament del bar i la creació d’un
6

punt d’informació de les instal·lacions.
La creació de passejos interiors i
parterres enjardinats, alhora que un
nou mobiliari, la substitució de la porta
d’entrada i la creació d’un nou parc
infantil donen l’acabat final a les
instal·lacions on han treballat moltes
empreses del territori i on un pes
important en la remodelació l’ha tingut
també la brigada municipal.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat i el responsable de l’esport
planer, Alfred Blanch, se sentien
satisfets per la important obra de
remodelació que s’ha executat a les
instal·lacions, alhora que felicitaven
per la bona feina feta a tots els agents
implicats en aquesta gran obra per als
planers i les planeres.

Agricultura i Medi Ambient

Sega dels vorals dels camins municipals

A

quest any s’ha realitzat un
canvi
dins
del
pla
de
manteniment de camins, ja
que, fins ara, els vorals dels camins es
venien tractant amb herbicida de post
–emergència i l’herba era tractada i es
quedava tota seca. El canvi ha estat en
el fet de segar els vorals, ja que quan se
seguen els vorals, l’herba desapareix i
permet veure amb nitidesa fins on
s’acaba el camí. Al mateix temps,
també s’aprofita per segar les branques
que sobresurten al camí i els llocs que
dificulten la visió. Aquest sistema és el
més respectuós amb el medi ambient,
ja que no s’utilitza cap producte
fitosanitari i, a més a més, evita riscos
d’incendis perquè l’herba segada no té
tanta facilitat per crear flames molt
altes reduint el risc d’incendi als vorals
de camins.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,

manifestava que aquest canvi s’ha
realitzat degut a què cada cop s’han de

reduir els riscos d’incendis i ser més
respectuosos amb el Medi Ambient.

Agricultura i Medi Ambient

Neteja del terme i parxejat dels camins asfaltats del
poble a càrrec de la brigada de la Taula del Sénia
Durant l’última setmana del mes de
maig, la brigada de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia, va estar treballant
per netejar el terme de Santa Bàrbara.
Aquesta brigada és el tercer cop que ve
a treballar al terme planer, tot i que
aquesta vegada s’ha desplaçat per
realitzar feines de neteja del terme,
omplint tres camions de deixalles
dipositades pel terme. A més d’aquesta
neteja també es va aprofitar per
realitzar un parxejat de tots els camins
asfaltats del terme.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
lamentava que cada cop que es realitza
la neteja del terme amb la brigada de
la Taula del Sénia, sempre es troben
molts
abocaments
incontrolats.
Manifestava que la gent s’arrisca molt
tirant les deixalles pel terme, ja que hi
ha un servei de recollida. També
comentava que des del cos d’agents

dels Mossos d’Esquadra havien creat
un Departament de Medi Ambient i on
una de les seves funcions era investigar

i descobrir els infractors d’accions com
la tirada d’escombraries.

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

Preus
m
econòolt
mics

977 704 422

Agricultura i Medi Ambient

Valoració del primer any de funcionament de la
recollida selectiva soterrada
Les dades de recollida selectiva a Santa
Bàrbara van experimentar un creixement molt gran a partir de la introducció de la recollida soterrada amb àrees
cinc fraccions.
El model, que va començar el passat 20
de maig de l’any passat, va motivar
que es passés de taxes de recuperació
viària (de carrer) de menys del
10% a valors superiors al 50%.
S’ha quadruplicat la quantitat
de selectiva. Aquesta pujada
equival a què les recollides selectives de paper, vidre i envasos
han pujat de forma considerable. El vidre és la que menys, perquè ja tenia unes cotes de reciclatge elevades, però en envasos
i cartró s’han produït els majors
increments. Pel que fa a la matèria orgànica, la darrera recollida
que s’ha incorporat, ha tingut
una acollida molt bona. S’han
obtingut uns alts índex de recuperació a Santa Bàrbara.
Una persona de mitjana genera
un quilo de brossa al dia.
D’aquesta brossa almenys entre
el 45%-50% és matèria orgànica.
Per tant, com a màxim es generen 450 grams al dia. A Santa
Bàrbara, es recullen una mitjana
de 285 grams. Això representa

que es recicla un 63% del que es genera. L’objectiu normatiu per al 2012 és
recuperar un 55% de matèria orgànica.
Així que amb les anteriors dades es sobrepassen els límits quantitatius. A nivell de qualitat, s’ha d’incidir en què la
gent triï de forma adequada la matèria
orgànica i no dipositi res que no sigui

compostable al contenidor de FORM. El
nivell d’impropis que s’ha trobat és
molt elevat. La darrera caracterització
ha estat del 25% per tant, de tot allò
que ha anat al contenidor de la FORM
per tal de realitzar el procés de compostatge, un quart ha anat a l’abocador.

Millora del camí de borda
Els primers dies de juny, des de la
regidoria d’Agricultura, es van realitzar
unes obres de millora del camí de
Borda. Aquest camí, darrerament, està
sent molt utilitzat arran de les obres
que s’estan duent a terme al passeig de
la Generalitat, concretament al tram
final d’aquest passeig.
El camí de Borda es trobava en molt
mal estat per motiu de la pluja i l’elevat
pas de vehicles va provocar l’aparició
de clots.
L’obra que s’ha realitzat per arreglar el
camí ha estat:

Fresar el camí. Aquest camí disposava
de molt llast i l’aportació de més llast
provoca que el camí quedi més elevat.
El que s’aconsegueix al fresar el camí
és l’eliminació dels clots i una
profunditat de 20 cm. de llast
homogeni.
Anivellat del camí.
Regar per aconseguir una millor
compactació del camí.
Compactar el camí perquè es quedi els
llast compacte i es pugui circular
millor amb els vehicles i, a més, que
duri molt més el seu camí.
9
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Veredicte del jurat dels Premis
Literaris Vila de Santa Bàrbara

E

l dimecres dia 1 d’abril va tenir
lloc, a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, la reunió del jurat del
XVIII premi literari Vila de Santa
Bàrbara, per debatre i decidir sobre
quines obres eren les millors en
cadascuna de les tres categories:
poesia, narrativa i assaig.
En aquesta edició, el total d’obres van
ser de 37, de les quals 22 formaven part
de la modalitat de poesia i 15 de la
modalitat
de
narrativa,
amb
procedències i temàtiques molt
diverses.
El premi de poesia, dotat en 450 €, es va
concedir a l’obra La tristesa dels
tarongers, de Rafael Haro Sancho
d’Amposta. També en aquest mateix
apartat, i dotat en 90 €, s’atorgà un
accèssit de caràcter local a l’obra
Foscor de veure’ns, de l’autora planera
Natàlia Reverté Yurrita.
Pel que fa al premi de narrativa, també

dotat en 450 €, es va concedir a l’obra
El dia que va morir Kennedy, d’Anna
Ralda Bas de la Sénia.
El premi d’assaig dotat en 450 € queda
desert.
Els membres del jurat es mostraven
satisfets per la qualitat de les obres
presentades i per la seva col·laboració
en consolidar aquest concurs literari. A
més aquest any, destaquen la nombrosa
participació d’autors de les Terres de
l’Ebre.
El regidor de cultura, Alfred Blanch,
també expressava el seu agraïment als
membres del jurat i estava content per
la participació que aquest XVIII premi
literari Vila de Santa Bàrbara havia
tingut.
L’entrega dels premis es va fer efectiva
el dissabte 18 d’abril a les 19 hores i al
centre cultural de la localitat dins del
marc de les jornades culturals. A
continuació de l’acte de lliurament

Subvencions a les entitats planeres

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
aprovar, al Ple Municipal d’ahir
29 d’abril, les subvencions
econòmiques atorgades a les entitats
culturals i esportives de la població
amb un total de finançament per
desenvolupar les seves accions de
gestió diària en matèria d’esport,
cultura i societat d’uns 46.000 euros
aproximadament. El repartiment ha
estat de 26.000 euros per associacions i
entitats l’objecte de les quals sigui la
promoció de la cultura i l’espectacle i
20.000 euros per aquelles associacions
que estimulin amb la seva activitat
diària i amb l’organització d’activitats
puntuals la pràctica de l’esport.
Sota els criteris principals de previsió
de despeses, actes i activitats a
realitzar, justificacions de la despesa,
recerca d’altres mecanismes de
finançament, interès local de les
activitats etc. es va articular la
quantificació a rebre per cada una de
les entitats, que hauran de justificar
10

correctament a final d’any les despeses
que ha suposat la gestió de la seva
entitat sense ànim de lucre.
Amb l’aprovació de les subvencions
2009 a les associacions sense ànim de
lucre planeres, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara reconeix el paper cabdal que
aquestes desenvolupen en l’estímul
social i la vida esportiva i cultural de la
població. A més, aquest any, tot i la
contenció econòmica, la majoria
d’entitats han tingut un augment del
3% i aquelles que no l’han tingut,
també se’ls ha incrementat per altres
camins.
El regidor de Cultura i Esports, Alfred
Blanch, valora satisfactòriament el
treball que estan realitzant les entitats
i anima a les diverses juntes directives
a seguir treballant perquè Santa
Bàrbara tingui la rica vida social que
ha tingut fins ara, amb el compromís
explícit d’ajuda de l’Ajuntament
tant
a
nivell
econòmic
com
infraestructural.

dels premis, es va realitzar l’espectacle
l’escriptor inexistent, un espectable
multimèdia que, a més de música i veu
cantada
en
directe,
combinava
recitació i projecció de fotografies i
textos. Cantautora: Montse Castellà.

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Santa Bàrbara embogeix amb el Barça

S

anta Bàrbara va embogir amb la
pantalla gegant instal·lada a la
plaça major amb la victòria del
Barça a la final de la Champions League
a Roma, vencent per un resultat final
de 2-0 contra el Manchester United.
Uns 400 planers i planeres van assistir
a la plaça, alhora que en diversos bars i
restaurants de la població per veure en
directe la final. Per primera vegada a la
seva història, el FC Barcelona va
aconseguir la Lliga, la Copa i la Copa
d’Europa a la mateixa temporada i ha
estat el primer club en fer-ho durant el
segle XXI. Samuel Eto’o, als 9 minuts de
partit, va fer el primer gol del FC
Barcelona. Era la primera oportunitat
que els homes de Josep Guardiola

s’acostaven a la porteria de Van der
Sar. Als 69 minuts, Messi, de cap, a
centrada de Xavi, va fer el segon gol
blaugrana.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara es

mostrava satisfet per la iniciativa i es
felicitava per l’assistència massiva de
la població planera alhora que pel bon
comportament
de
tots
els
assistents.

Les XVI jornades esportives

C

om tots els anys Santa Bàrbara
va celebrar les seves XVI
jornades esportives: futbol sala,
frontó, aeròbic, natació, aquagym,
escacs, sortida en BTT, tennis taula,
dames, twirling, ball de saló, bàsquet,
caminades, ... Tot un seguit d’activitats
esportives que es van dur a terme
durant els mesos de juny i juliol (fins a
la festa major) omplint de vitalitat la
població. Unes activitats que compten,
tots els anys, amb la participació,
organització i col·laboració de moltes
entitats i particulars, que fan que
aquestes jornades tinguin una gran
acceptació a nivell local.
Un dels actes més novedosos d’enguany
va ser la I Gran Marató “Les Mills”;
activitat d’aeròbic que va durar
aproximadament
quatre
hores
ininterrompudament. Aquesta marató,
organitzada pel gimnàs local Hymnos
Salut, va comptar amb la participació
de monitors i alumnes de diferents
gimnasos de les nostres terres, com
són el Gimnàs Municipal d’Amposta i
el Complex Esportiu de Deltebre; fet
que va ajudar a fer més lluïda l’activitat
que compta amb el suport de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Un altre dels actes que va despertar
molta expectació van ser les 12 hores

de futbol sala, amb una llarga tradició
al nostre poble, i que enguany es van
disputar el divendres dia 3 de juliol i
que van tenir com a novetat la gespa
artificial instal·lada en una de les pistes
poliesportives on es disputava la
competició.
També és destacable, per la seva bona
acceptació i número de participants, la
III caminada nocturna, que es va fer el
dimarts dia 7 de juliol coincidint amb

la lluna plena, per poder caminar per
diferents camins del voltant del poble
sense cap dificultat.
Un llarg i atapeït programa d’actes
esportius que ens van portar fins el dia
9 de juliol on es va projectar una
pel·lícula sobre les tres copes d’Europa
del Barça, per, posteriorment, fer
l’entrega de premis de totes les
competicions com a cloenda final
d’aquestes jornades esportives 2009.

11
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Èxit de participació en els actes de les XVIII
jornades culturals de Santa Bàrbara

S

anta Bàrbara tots els anys entre
les celebracions de Sant Jordi (23
d’abril) i Sant Gregori (9 de maig)
celebra les seves ja tradicionals
jornades culturals.
Els actes van començar el dissabte 18
d’abril amb la inauguració i l’entrega
de premis del XVIII Concurs Literari
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, cloent
l’acte una actuació musical de la
cantautora tortosina, Montse Castellà.
Fou un acte variat i novedós en la seva
estructura però amb una bona
valoració per part del centenar de
persones assistents.
La Plana Ràdio també va voler
participar d’aquestes jornades, fent
diverses presentacions literàries a
través de les seves ones radiofòniques.
El dia de Sant Jordi prenia rellevància
la rosa i el llibre. Roses que eren
venudes a la Plaça Cid i Cid pels
membres de Mans Unides. I als centres
educatius de primària i secundària es
feia l’entrega dels seus propis premis
literaris: el Rogeli Farnós al CEIP i el
Sant Jordi a l’IES. Dues cites literàries
per promoure l’ús de la nostra llengua
i l’estima per les nostres tradicions en
un dia tan assenyalat com el 23 d’abril.
Tanmateix, l’associació de jubilats
també organitzava la seva pròpia
diada de Sant Jordi.
Presentacions literàries com la del
llibre Plantes del Port (II) amb la
participació de dos autors locals,
Ferran Royo i Àlvaro Arasa, donaven el
toc més literari a les nostres jornades
amb identitat pròpia.
Les noves tecnologies també van tenir
el seu lloc, una xerrada col·loqui sobre
el món del facebook, la xarxa social de
moda, on Santa Bàrbara té un grup
creat.
L’APA del CEIP Jaume Balmes, que
enguany compleix 30 anys, també va
voler participar amb diferents actes:
Tallers infantils, una excursió al
Cosmocaixa i una xerrada col·loqui
per als pares sobre la família.
També vam poder gaudir de la part
musical aportada per la Coral Santa
Bàrbara, amb un magnífic concert de 3
corals de les nostres terres.
12

Així mateix, tampoc podia faltar el
teatre amb l’organització, per part del
grup teatral planer, de les II jornades
de Teatre de Maig.
El CEP aportava el seu granet de sorra
organitzant
la
9a
ruta
historicoetnològica, visitant diferents
llocs d’interès per la part est del poble
(direcció Masdenverge).
També, fruit del treball, i amb la vista
posada en l’edició d’un llibre
conjuntament amb l’Ajuntament, el
CEP ens va voler mostrar una projecció
de fotografies anomenada Santa
Bàrbara en imatges fins als anys 70.
La nostra llar d’infants “Les Beceroles”
va organitzar la Festa de la Primavera,
acte pensat per a la interacció entre
pares, iaios i xiquets de la llar.
També el grup joventut, va voler
participar presentant públicament

una pel·lícula anomenada “Un grapat
de joves”.
També vam tenir la tradicional
romeria organitzada per la Penya
Amics dels Cavalls, amb una més que
acceptable participació.
Va despertar molta expectació el vídeo
editat i projectat per Guillermo Gaya:
25 anys de carrosses a Santa Bàrbara
1984-2008.
L’exposició de l’artista Jaume Vidal i
Arasa (net de la Sra. Paca la baldada),
va donar el tret de sortida als actes del
patró Sant Gregori, on també cal
destacar el tir i arrossegament ja
tradicional, així com el bateig de dos
caps-grossos fets per l’APA del CEIP, i
els actes religiosos propis d’aquest dia:
missa cantada, processó i benedicció
del terme.
Per segon any consecutiu, es va
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promoure la degustació del tradicional
vermut a alguns dels bars adscrits a la
iniciativa municipal. El mateix dia a la
tarda vam poder gaudir d’un centre
cultural ple per veure el també ja
tradicional, play-back organitzat per la
secció local de mans unides.
El diumenge dia 10 de maig vam tenir
la festa: Sant Gregori a Santa Bàrbara,
tot un seguit d’actes de caire popular i
tradicional per culminar amb la
proclamació de les pubilles majors per
aquest any 2009.
També enguany està d’aniversari la
UMJB, el 20è, que a més d’acompanyar
amb la seva música la processó del dia
de Sant Gregori, també va preparar
diferents tallers per enganxar els més
joves al món de la música. A més d’un
concurs de logotips per a l’EM i un
altre de dibuix.
L’associació de dones planeres també
va organitzar una xerrada sobre temes
mèdics i impartida per una professional
qualificada local: la Ma Jesús Pla.
També els 55 inscrits van poder gaudir
de la sortida cultural a la ruta escollida:

la Ruta de les 3 C, visitant el Celler
Cooperatiu de Pinell, el Castell de
Miravet i les Coves Meravelles de
Benifallet.
Resumint, més de 40 actes diferents,
per a totes les edats, per promoure
d’una manera o d’una altra la cultura,
la tradició i la identitat pròpia del
nostre territori i on aproximadament
van haver-hi entre 3.000 i 4.000
participants. Tot un èxit, segons el
propi regidor de Cultura, responsable
de la coordinació de totes aquestes
jornades culturals.

Vols estar al dia de les
notícies del teu municipi?

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

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

Presentat el nou Pla de Dinamització Comercial de
la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara

E

l dia 23 d’abril, la Unió de
Comerciants de Santa Bàrbara va
presentar
el
nou
Pla
de
Dinamització Comercial 2009-2011.
Aquest pla, elaborat conjuntament
amb l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, té com
a objectius principals enfortir el paper
de l’associació en la dinamització
comercial del municipi i en la projecció
d’actuacions i activitats de foment i
desenvolupament comercial, local i
regional.
Cal tenir present que, des de l’any 2002,
no s’elaborava cap pla estratègic per
desenvolupar tasques de dinamització
comercial, pel qual es feia evident la

necessitat de disposar d’una
nova eina que permeti a
l’associació encarar el futur
amb una sèrie d’aspectes
prioritaris que s’han de
portar a terme en els propers
dos anys.
Entre
altres
temes, es
va tractar la difusió de
l’associació
a
diferents
mitjans, la definició de la junta
directiva com a motor de les
activitats que es realitzen o
l’aplicació de noves activitats
per tal d’augmentar el paper
d’aquesta associació.

Actuacions de l’Àrea de Promoció Econòmica

A

quest segon trimestre, l’Àrea de
Promoció
Econòmica
ha
encapçalat els darrers treballs
per la posada en funcionament de
SANTA BÀRBARA ACTIVA. Aquest
centre pretén ser un espai que treballarà
en tres línies: formació, emprenedoria i
associació. Per una banda, ser un nou
espai formatiu per als planers i planeres
que tinguin inquietuds en noves
tecnologies i en formació TIC, a partir
del pla de treball que elabora anualment
l’Infocentre. Un espai per nous
emprenedors que necessitin d’un espai
comú per realitzar les seves tasques
empresarials. I, també, un espai que
pugui ser utilitzat per les diferents
entitats i associacions locals per a les
seves activitats. SANTA BÀRBARA
ACTIVA doncs, ha estat un dels
principals punts que ha dedicat esforços
l’Àrea de Promoció Econòmica, amb la
col·laboració d’Inicia per la creació
d’empreses de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona.
Seguint les bases establertes l’any
2008 amb el Departament de Treball
per l’assessorament i orientació
de nous empresaris, durant aquest
segon trimestre, s’han portat a terme
11 projectes empresarials més, que
14

juntament amb els que s’havien
assessorat al primer trimestre, comporta
un creixement del 50% de projectes
assessorats respecte al total realitzat
durant l’any anterior. Amb la inclusió
a la xarxa de creació d’empreses Inicia
per part de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, ha comportat també l’arribada
de nous projectes empresarials de fora
de la zona interior del Montsià, com
d’Ulldecona o la Sénia.
Altres accions relacionades amb
l’ocupació ha estat la sol·licitud dels
nous plans d’ocupació per a l’any 2009,
un total de 12 projectes que suposen una
inversió prèvia, a espera de resolució, de
56.427,37€.
A nivell comercial, i d’acord amb
el conveni signat amb la Unió de
Comerciants de Santa Bàrbara, s’ha
realitzat i presentat el Pla estratègic
comercial 2009- 2010, que incorpora
noves estratègies de desenvolupament
comercial i actuacions que s’han de
portar a terme durant aquest període
per part de l’associació.
A nivell turístic, s’ha conclòs amb la
Ruta de l’Oli i l’Olivera per la comarca
del Montsià. Després d’instal·lar les
plaques identificatives a les empreses
col·laboradores, les quals ja han

començat a treballar amb resultats
destacables, s’ha portat a terme la
instal·lació dels plafons informatius
que han de ser la senyal identificativa
de la ruta esmentada.
Finalment, s’han realitzat actuacions
de caràcter divers com la creació
del blog informatiu Montsià interior
(http://montsiainterior.blogspot.com/)
dedicat a les actuacions en matèria de
desenvolupament socioeconòmic que
es realitzen a la nostra zona o el suport
a la festa tradicional de la petició de
pubilles durant la festivitat de Sant
Gregori, amb diferents sol·licituds
d’ajuts al Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació i l’Institut de
Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre.

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

IV concurs d’imatge digital

U

n any més, la regidoria de Noves
Tecnologies va convocar el
concurs d’imatge digital de
Santa Bàrbara. El concurs pretén
apropar i donar a conèixer la nostra
població, tant per la riquesa natural i
arquitectònica com personal. El tema
de la IV edició del concurs de fotografia
digital és: Edificis i espais municipals.
La participació era gratuïta, oberta a
tothom i podia presentar fotografies
al concurs qualsevol persona. Cada
participant podia presentar un màxim
de tres fotografies, les quals havien
de ser inèdites i no guardonades en
altres concursos. Les fotografies havien
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’acceptaven
collages,
muntatges,
fotografies
pintades o manipulades digitalment de
manera que s’alteri el contingut de les
imatges.

Finalment, van estar un total de 6 les
fotografies presentades. El primer premi
va ser per a Lourdes Subirats Pla i el
segon per a Maribel Fernández Miralles.
Durant les Festes Majors es va fer una
exposició amb totes les fotografies
presentades al concurs. Tot i així, a la
contraportada d’aquest magazín, podeu
veure les fotografies guanyadores.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi
Llorens, es mostrava molt satisfet de

la consolidació d’aquest concurs i de
l’augment de participants en el mateix.
El concurs és una manera d’apropar i
fomentar l’ús de les TIC entre la nostra
ciutadania, a més el concurs ajuda a
què moltes persones aficionades al
món de la imatge donin a conèixer els
seus treballs i que tots els planers i les
planeres puguem gaudir de les seves
obres.

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

Tel. 625 657 700
C/ Àfrica , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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Renovació del conveni de col·laboració de la
Borsa Jove d’Habitatge

D

es 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, que fou
renovat, per a aquest any 2009, en la
sessió de la Junta de Govern Local de la
segona quinzena del mes de maig,
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 de la comarca.
Aquest servei, en el qual 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.
Aquest servei facilita l’accés a
l’habitatge a la població jove i a
altres col·lectius amb dificultats, a la
vegada que desenvolupa una tasca de
sensibilització de l’habitatge de lloguer.
La borsa facilita l’entesa directa i eficaç
entre arrendatari i arrendador, ofereix
avantatges econòmics, jurídics i tècnics
als llogaters i garanties pel que fa al

Jornada jove

E

l dissabte 4 d’abril, el Grup Joventut va organitzar la
jornada jove. Una activitat destinada als joves entre 16
i 35 anys. Aquesta és una activitat que agrada molt a la
població jove i, per tant, any rere any el grup aposta per
aquesta.
L’objectiu principal de la jornada és incidir en la importància
que els joves participen de les activitats que es facin al
municipi, igual que facilitar els canals de comunicació per
poder decidir quines són les activitats que més els motiven i
els interessen sense que sigui difícil d’aconseguir.
La jornada es va realitzar durant tot el dia, a la qual es van
dur a terme diferents activitats lúdiques per passar una
bona estona. Va començar el matí amb una caminada fins
a l’Àrea de Mig Ambient de Godall, per continuar amb la
varietat d’activitats preparades pels mateixos membres del
Grup Joventut per a la resta de participants. Tot això, va anar
acompanyat d’un dinar a base de carxofes i una bona rostida
de carn. En total, a la jornada, hi van participar 37 joves. A
través d’aquesta, el Grup Joventut va fomentar i potenciar la
participació jove del nostre poble.
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cobrament i al bon ús de l’habitatge als
propietaris mitjançant la subscripció
d’assegurances de caució i multirisc.
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 informarse d’aquest programa, l’objectiu del
qual és contribuir al desenvolupament
de les polítiques d’accés a l’habitatge
assequible per a joves, així com apropar
el servei als joves de la comarca i els del
municipi de Santa Bàrbara.

Joventut, Serveis Socials i Salut

Cloenda del curs de nivell D de català

A

principis del mes d’abril va tenir
lloc la cloenda del curs de Nivell
D de català que es va dur a
terme durant el primer trimestre de
l’any al nostre municipi.

Aquest curs, que va sorgir arran de la
petició de vàries persones del municipi,
l’ha realitzat l’Ajuntament de Santa
Bàrbara mitjançant un conveni de
coordinació amb el Consorci per a

la Normalització Lingüística de la
Generalitat de Catalunya. Es tracta
d’un curs oficial que ofereix aquest
Consorci i que només s’ha organitzat,
durant aquest any, a dos municipis de
la comarca del Montsià; un a Amposta i
l’altre a Santa Bàrbara.
Durant els tres mesos de duració del
curs, es van realitzar un total de 90
hores lectives, que van culminar en
l’examen oficial que els alumnes van
realitzar el dia 4 d’abril a les aules del
CEIP Jaume Balmes.
El grup va culminar el curs amb un sopar
que va servir per donar com a finalitzat
el curs, alhora que per donar les gràcies
a la professora, Isabel Bobes, pel temps i
implicació dedicats. Els resultats de les
proves van ser molt satisfactoris ja que
dels 20 alumnes en van aprovar 15.

Cap de setmana de formació

E

l
Grup
Joventut
continua
treballant per la joventut planera,
però sobretot continua treballant
per assegurar, que tot aquest esforç
col·lectiu i dinàmic es consolidi cada
cop més. És per això que cada any,
s’incorporen nous joves al Grup
Joventut, amb noves inquietuds i
motivats per a l’educació en el lleure.

Les sessions formatives, els jocs
nocturns, els jocs d’equip, la preparació
d’activitats per portar a terme a les
colònies d’aquest estiu, entre altres
activitats, van unir el grup de 15 joves
entre monitors/es i participants en una
estada intensa.

Montse Rodríguez, regidora de Joventut,
aposta per aquest tipus d’activitats
on, a través del contacte directe entre
participants i els monitors/es del Grup
Joventut, s’estableixen els lligams que
en un futur proper, aquests passaran a
ser monitors/es del Grup.

Per tal de potenciar aquesta inquietud
de treball amb els joves i continuar
mantenint el contacte amb aquells que
ja no poden participar de les colònies
d’estiu, s’organitza una jornada d’un
cap de setmana de formació en el
lleure. Aquesta va destinada a joves
entre 14 i 16 anys. Aquest any es va
dur a terme durant els dies 17, 18 i 19
d’abril, al Poble Nou del Delta, on van
ser allotjats a la casa de colònies Casa
Amadeo.
La jornada va constar de diverses
activitats tant lúdiques com educatives
a través de les quals els participants
van realitzar tasques de treball en
equip i d’aprenentatge dins del món del
lleure per, en un futur no molt llunyà,
incorporar-se dins el Grup Joventut.
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Nou Servei d’Assessorament Jurídic per a Dones
del SIAD

E

l Consell Comarcal del Montsià, a
través
del
SIAD
(Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones), posa a disposició de les seves
usuàries, i de forma itinerant per tots
els municipis de la comarca, el nou
servei d’assessorament jurídic.
La jurista del SIAD es desplaçarà als
diferents municipis de la comarca,
amb l’objectiu d’apropar el servei a la
ciutadania, tot establint uns horaris
fixes a cada poble, per tal que el servei
arribi a ser conegut i utilitzat per la
ciutadania.
A Santa Bàrbara, es pot gaudir d’aquest
servei el tercer dijous de cada mes, sent
els següents els dies d’atenció del servei
al municipi que encara resten: 24 de
setembre, 22 d’octubre, 25 de novembre
i 24 de desembre.

El seu horari d’atenció és de les 9.30 a
les 11.30 hores, i està ubicat al Centre
Municipal de Serveis Socials. Per tal
de demanar cita prèvia, cal posar-se
en contacte amb el SIAD del Consell
Comarcal del Montsià (Tel: 977 704 496).
La jurista atén aquelles consultes que
es plantegen en referència als drets de
les dones en tots els àmbits de les seves
trajectòries vitals (dret de família, dret
laboral...).
El SIAD també ofereix altres serveis a
les dones de la comarca del Montsià,
com són:
• Informació i assessorament
psicològic.
• Orientació laboral i
acompanyament ens els
processos de recerca o millora
de feina.

• Assessorament respecte a ajuts i
subvencions.
• Suport a les associacions de
dones.
• Formació continuada.
• Prevenció i detecció de possibles
situacions de violència
masclista.
• Coordinació amb la xarxa
pública i privada

Joventut, Serveis Socials i Salut

Presentació del vídeo “un grapat de joves”

E

l dijous 30 d’abril, el Grup Joventut
va presentar el projecte “Un
grapat de joves”. Aquest ha estat
un projecte integral d’Educació en
Comunicació. Amb l’objectiu de
fomentar i desenvolupar la competència
i la capacitació comunicativa de les
persones a través de l’ús i el
coneixement dels diversos punts
mediàtics i les noves tecnologies.
El projecte un grapat de joves, sorgeix
de la iniciativa de la Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya,
per innovar en el tema del foment
de la participació juvenil. A través
d’aquesta iniciativa que la Secretaria
de Joventut proposa a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i amb la col·laboració
de l’empresa Teleduca, els tècnics
de joventut van veure la possibilitat
que els membres del Grup Joventut
engeguessin aquest projecte per
incentivar la participació, amb la idea
de confeccionar un vídeo a través de la
participació juvenil del municipi.
El projecte es va desenvolupar de la
següent manera: un primer contacte
amb sessions d’orientació i tutories als

tècnics de joventut municipals per part
de l’empresa Teleduca i, a continuació,
aquests fent la formació a joves
encarregats del projecte. Els mateixos
joves van desenvolupar l’argument del
vídeo, la finalitat del qual és conèixer el
grup i la manera que tenen els joves per
entrar a formar-hi part. Posteriorment,
els joves van fer la visió i edició del
vídeo on, acuradament, van treballar
de manera autònoma amb el projecte.
Els membres del Grup Joventut han
intentat plasmar en aquest projecte
de participació la manera com un jove
pot accedir a formar part del grup i
participar de manera activa al grup.

Els membres del grup encarregats del
desenvolupament del projecte van
organitzar un acte dintre les Jornades
Culturals per fer la presentació d’aquest
vídeo en el qual tant havien treballat.
Per això, es va fer tot un muntatge de la
Gala dels Frikioscars, on es van entregar
els premis als millors actors i actrius,
al millor muntatge audiovisual, a la
millor producció executiva, a la millor
col·laboració i a la millor pel·lícula. A
continuació, es va passar el vídeo fet
pels joves i, en acabar, es va passar un
vídeo amb els moments més divertits
de tot l’equip que va treballar en aquest
projecte.

Equipament per al centre de suport diürn
Com cada any en aquesta època, les
regidories de Joventut i Serveis Socials
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
editen el programa d’activitats infantils
i juvenils, l’Aguaita.
L’Aguaita 2009 pretén oferir una visió
global de les activitats que les dos
regidories, juntament als membres del
Grup Joventut, programen per al llarg
de l’any per als infants i joves planers
i planeres. En ella es recullen totes

les activitats programades amb una
explicació de l’activitat en sí, els seus
objectius, qui en són els destinataris,
les places ofertades, les dates previstes
de realització i els seus horaris, així
com el preu de les mateixes i el lloc de
realització.
L’objectiu d’aquesta edició és que a
principis d’any les famílies i els joves
puguin fer una programació de les
activitats a les quals volen assistir i
participar.
Aquest any s’ofereixen un total de
catorze activitats distribuïdes al llarg
de l’any i que van dirigides a tota la
població infantil i juvenil del municipi,
a continuació es detallen:
- Centre Obert l’Oliveta i Espai Juvenil
(de gener a desembre)
- Tallers diversos per a infants (febrer i
novembre)
- Volta al terme (març)

- Calçotada (abril)
- Cap de setmana de formació (abril)
- Colònies infantils (juny)
- Casal d’estiu els Ballarics (juny, juliol
i setembre)
- Cursa enigmàtica (juliol)
- Tronomòbils (juliol)
- Colònies d’estiu (juliol)
- Bicicletada (octubre)
- Curs de formació bàsica (octubre)
- Parc infantil i juvenil de Nadal
(desembre)
- Cohesió de grup (abril, juny, setembre
i novembre)
A través de l’edició de l’Aguaita, cada
família i particularment els joves podran
fer-se la seva pròpia programació de
les activitats. Al llarg de l’any, s’anirà
fent la difusió per a cadascuna de les
activitats.

19

Joventut, Serveis Socials i Salut

Clausura dels cursos de català per a adults

E

l dimarts 26 de maig, amb un
berenar organitzat per tots els
participants es van donar per
finalitzats els diferents cursos de català
que s’han organitzat des de la regidoria
de Serveis Socials durant el curs 200809.
Les classes es van organitzar en tres
nivells i diferents grups, en funció del
grau de coneixement de la llengua dels
i les alumnes, grau que es va valorar en
iniciar el curs, amb una prova de nivell.
Les classes de primer nivell, o nivell
A, han constat d’un recull d’activitats
orals adreçades a nouvinguts adults
amb la voluntat d’oferir-los eines

perquè puguin entendre’s i comunicarse en català en diverses situacions
quotidianes.
El segon nivell ha estat un curs adreçat
a persones que dominen en gran part
la llengua oral, i que volen aprendre i
perfeccionar l’expressió oral i escrita de
la llengua catalana. S’han treballat les
capacitats d’entendre, parlar i escriure
el català.
Els alumnes de tercer nivell han
participat en un curs que ha constat
d’activitats per millorar i perfeccionar
la nostra llengua.
Aquest any el curs ha estat força
nombrós, amb un total de 92 participants

de diverses nacionalitats (Marroc,
Pakistan, Lituània, Romania, Equador,
Hondures, Nicaragua, República Txeca,
Mali, Espanya i Catalunya).

Donació de la Fundació Caixa Girona al centre de suport diürn

L

a Fundació de Caixa Girona, per
mediació del Director d’aquesta
entitat a Tortosa, el planer Ernesto
Cid Rodríguez, ha fet una donació
a l’Ajuntament de Santa Bàrbara a
efectes que s’adquireixin dues butaques
per a ús de la gent gran del municipi, al
Centre de Suport Diürn.
Segons comenta Ernesto “és un plaer
lluitar des de la professionalitat per
aconseguir retornar envers la societat,
el fruit de la nostra gestió diària a les
caixes d’estalvi. Tot i que només és
una col·laboració humil, ens permet
demostrar en fets que l’obra social
acaba arribant a les persones. És
un veritable orgull personal, poder
aportar envers les persones planeres
amb dependència. A més, col·laborar
amb el màxim representant del poble,
l’Ajuntament, és una gran satisfacció”.
L’Obra Social de Caixa Girona es
concreta, segons el seu Informe Anual,
en quatre grans àmbits: cultural,
social/assistencial,
medi
ambient/
ecologia i educació/investigació, amb
l’objectiu de defensar i projectar un
ideari socialment responsable, posant a
l’abast de tothom les eines necessàries
per lluitar contra les diferències i
l’exclusió social; donar resposta a les
preocupacions i inquietuds culturals;
desenvolupar programes que donen
solucions a qüestions mediambientals,
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i recolzar activament les polítiques
educatives.
La Fundació Caixa Girona té el seu
centre cultural a la ciutat de Girona, a
la coneguda Fontana d’Or. Exposicions
culturals de primer ordre, col·laboracions
assistencials, desenvolupament de
projectes de medi ambient... Dins de
les nombroses activitats que es porten
a terme des de l’Obra social, en aquests
dies destaca l’afamat Festival d’Estiu
a l’entorn natural paisatgístic del Jardí
Botànic de Caproig, a la Costa Brava,
amb actuacions de cantants com: Julio
Iglesias, Miguel Bosé, Josep Carreras,
Leonard Coen, UB40, Marina Rosell,
Raimon...
Els programes assistencials i socials són
prioritaris per a la Fundació
Caixa Girona, que dirigeix
els recursos a finançar
projectes molt diversificats
en atenció a diferents
àrees: persones dependents
i/o
amb
discapacitats,
ajuda a la gent gran,
persones
immigrades,
cooperació internacional,
infància, joventut i esport,
suport a l’agricultura i la
ramaderia...
Englobat en aquest eix
de programes socials, la
Fundació Caixa Girona, ha

finançat al 100% l’adquisició de dues
butaques de descans articulades per
als usuaris del Centre de Suport Diürn.
A més a més, també ha col·laborat en
l’organització del II Torneig Fútbol 7 Vila
de Santa Bàrbara.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, en nom del consistori de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, agraeix
aquest tipus de col·laboracions envers
l’àmbit social, que finalment reverteix
directament en tots els planers i les
planeres. Fa un especial atenció a
l’aportació de Caixa Girona, de la mà
del seu director, Ernest Cid, que, tot
i no tenir oficina al municipi, també
participa i col·labora activament de la
seva activitat social i esportiva.
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Sessions de la taula per a la convivència de Santa Bàrbara

E

l dilluns 30 de març, va tenir lloc
la segona sessió de la Taula de
Treball per a la Convivència de
Santa Bàrbara, que va nàixer a finals
de l’any 2008 amb l’objectiu principal
d’establir un vincle de comunicació
entre l’Ajuntament i els planers i les
planeres, que permeti debatre temes
d’interès per a millorar i arribar a un
òptim nivell de convivència al municipi.
A la primera de les sessions, fou
presentat l’estudi que sustenta la
justificació de la creació d’aquest espai
de debat, alhora que es va ratificar
l’aprovació dels seus estatuts de
funcionament i el llistat de membres
participants, tant de l’administració,
com de les entitats i associacions
municipals, com d’aquells ciutadans i
ciutadanes que estiguin interessats en
participar-hi.
La segona sessió tenia com a punts
de l’ordre del dia la revisió de l’estudi

per part dels participants i l’aportació
de suggeriments per a la renovació de
l’ordenança de policia i bon govern del
municipi. La realitat fou finalment que
es va crear un clima de debat interessant
en referència a temes d’interès del
municipi i de tots els planers i planeres,
cosa que va fer decidir als organitzadors
deixar els punts de l’ordre del dia per a
la propera sessió.
El dilluns 25 de maig va tenir lloc la
tercera sessió de la Taula. Aquesta
tercera sessió tenia com a únic punt
de l’ordre del dia les aportacions dels
membres per a l’actualització de
l’Ordenança de Policia i Bon Govern,
que data de l’any 1993.
Per a la realització d’aquest projecte,
es compta amb la col·laboració i
complicitat de la Secretaria per a la
Immigració i de l’àrea d’atenció a les
persones del Consell Comarcal del
Montsià, que, a més a més de participar

en l’organització i coordinació de les
mateixes, col·labora aportant la tècnica
moderadora, que, a partir d’aquesta
segona sessió, passa a ser Caterina
Cortés, mediadora i tècnica del Servei
de Medicació comarcal.

Festes, Fires i Turisme

Sant Gregori a Santa Bàrbara

E

l cap de setmana del 9 i 10 de
maig, Santa Bàrbara va celebrar
la festivitat de Sant Gregori amb
un seguit d’activitats i actes que van
fer viure la festa als planers i les
planeres. El diumenge a la tarda, sota
el nom Sant Gregori a Santa Bàrbara,
es van dur a terme les activitats que
durant mesos s’havien estat preparant
per tal de fer més lluïda i participativa
la festa. El programa d’actes d’aquesta
festivitat, que ha esdevingut un
referent de la festa de Sant Gregori a
les Terres de l’Ebre, es va organitzar a
través del programa Tallers per a la
Festa Terres de l’Ebre en què hi estaven
implicats el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, el Centre de
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana, el Departament
de Treball de la Generalitat de
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Catalunya, el Fons Social Europeu,
Caixa Tarragona, l’Institut Ramon
Muntaner i l’Ajuntament de Santa
Bàrbara,
Els actes van començar a les quatre i
mitja de la tarda a la plaça de
l’Ajuntament, on carros engalanats,
autoritats, acompanyants de pubilles,
balladors de jotes i 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. Un cop recollides
totes, enguany n’eren 25, es va fer cap
al parc municipal per tal d’emprendre
la desfilada cap a la plaça Cid i Cid.
En arribar a la plaça Cid i Cid, el Grup
Teatral Planer va fer una petita
representació del que havia estat la
constitució del primer Ajuntament

Planer. A continuació, va començar
l’acte de presentació de cadascuna de
les pubilles i els seus acompanyants i
el sorteig per escollir les pubilles
majors. D’aquest sorteig en van sortir
afortunades Laura Gil i Sandra Pitarch,
com a pubilles infantil i major
respectivament de la festa major del
2009. Seguidament, elles dues van
dirigir una paraules a tots els planers i
les planeres, com la regidora de Festes
que també va agrair a la gent la seva
participació en la festa i, finalment,
l’alcalde es va adreçar als assistents
amb l’habitual poema sobre la
població.
Tot seguit, es va fer entregar al millor
comerç engalanat, que havia estat
escollit per les pubilles. Aquest comerç
va ser el de merceria Capritx.
Per acabar la festa, i abans d’oferir el
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panoli i la mistela als assistents, es
van fer els balls tradicionals -el cap de
ball, el punxonet i la jota- interpretats
pels alumnes dels cursos de dolçaina i
balls típics que s’havien realitzat
mesos enrere i també pels alumnes de
segon d’ESO de l’IES les Planes.
La regidora de festes es mostrava molt
satisfeta perquè la festa havia resultat
molt lluïda i perquè la participació
dels planers i les planeres havia
esdevingut un èxit, A més a més,
considera que la festa de Sant Gregori
a Santa Bàrbara, a partir d’ara, ja té un
reconeixement
oficial
i
espera
continuar, el proper any, amb la
mateixa esplendor de la festa i sobretot
amb un major nombre de parelles
ballant a la plaça recordant les nostres
tradicions.
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L’entrevista

2 ANYS DE GOVERN
A SANTA BÀRBARA
JORDI BORONAT FERRÉ
ALCALDE DE SANTA BÀRBARA
“Sens dubte el que ha marcat fins ara
la legislatura ha estat la profunda crisi
econòmica que ha condicionat la nostra
societat, tot i això, amb una bona gestió
pressupostària i fórmules imaginatives
tirem endavant projectes importants per
Santa Bàrbara”.
És complicat fer d’alcalde?
No puc dir que sigui fàcil. La inversió
en temps, esforç i sacrifici personal és
important, sempre he estat convençut
que és vocació i esperit de servei. En
el meu cas particular, per altra banda,
mantinc el meu treball de psicòleg,
la qual cosa m’obliga a anar molt
estructurat en quan a horaris, però veure
que dia a dia el poble canvia i millora
és del tot una satisfacció immensa
que supera sens dubte els desencisos o
problemes que hi ha sovint.
Com està vivint la situació de crisi
la població i què es pot fer des de
l’Ajuntament?
L’estic vivint a nivell personal amb
angoixa, cada dia passen planers per
l’Ajuntament explicant la seva situació
difícil a nivell personal i familiar, són
moments molt complicats perquè si et
falta la feina et falla una part important
de la vida i aquest fet condiciona el dia a
dia de les persones.
Des de l’Ajuntament ens hem agafat
aquest tema com un dels més importants
de la legislatura. En aquest sentit, a
nivell fiscal per exemple, aquest 2009 no
vam pujar els impostos, mantenim la
bonificació urbanística en rehabilitació
d’habitatge o la dinamització de zones
urbanístiques per desenvolupar al
casc, perquè som conscients que és un
dels sectors més directament afectats
o la bonificació en la instal·lació

d’indústries. Per altra banda, l’execució
d’obres directament per l’Ajuntament,
ens permet generar feina directa i donar
feina als industrials de la població. Hem
tancat files respecte de les compres del
mateix Ajuntament que prioritàriament
es realitzen a Santa Bàrbara, al Montsià
o les Terres de l’Ebre. Hem doblat la
demanda de plans d’ocupació al SOC
de la Generalitat; tots esperem que la
recuperació econòmica arribi aviat i la
situació es normalitzi.
Quins projectes principals destacaries
d’aquests dos anys de govern?
Són moltes les accions que des de les
diverses regidories s’han portat a terme
dia a dia per millorar el nostre poble, és
difícil, però si hagués de destacar les
principals posaria un especial èmfasi
amb el canvi d’enllumenat a tot el poble,
la 1a fase del passeig de la Generalitat,
la renovació de les instal·lacions
esportives
municipals,
l’ampliació
de la llar d’infants, l’arranjament de
camins, el nou sistema de recollida
d’escombreries o la concreció del
projecte de circumval·lació sud de Santa
Bàrbara.
I respecte de petites accions que
milloren el dia a dia dels planers?
Són moltes, a l’Ajuntament, tot i tenir
una plantilla de personal baixa respecte
del número d’habitants, es treballa molt
i bé, penso que tenim un Ajuntament
eficient, és evident també que dia a
dia cal millorar, actualitzar i esforçarnos més, en aquest sentit, per exemple
destacaria les millores urbanístiques
realitzades per la brigada municipal
com les escales del barranquet o la plaça
del polit, la creació de parcs infantils, la
rica vida cultural i lúdica dinamitzada

per regidories com la d’esport, cultura,
joventut o festes, serveis que no tenen
els altres pobles com l’infocentre, la
ràdio local o la llar d’infants, un volum
de feina important que cal conèixer
de prop per valorar i que sens dubte
generen una infinitat de propostes i
iniciatives al llarg de l’any.
Quins projectes ens esperen als planers
els dos anys restants de la legislatura?
Independentment de les circumstàncies
econòmiques, pensem que aquesta crisi
s’ha de convertir en una oportunitat,
en aquest sentit, després de l’estiu
finalitzarem el passeig de la Generalitat
un cop rebudes les subvencions que
vam demanar, la rehabilitació de
l’edifici de l’Ajuntament, el centre de dia
i començarem a treballar en el museu
que ha de reproduir la vida a la plana.
Si acabem concretant tots aquests
projectes ambiciosos, el consistori
actual ens sentirem plenament satisfets
i donarem per finalitzada una legislatura
de gran valor per a Santa Bàrbara en uns
moments d’extrema dificultat.
Li agradaria afegir quelcom més per
finalitzar...
Demanar als planers i planeres
comprensió, segur que ens hem
equivocat de vegades en la nostra presa
de decisions; sempre he dit que és difícil
equivocar-te si et quedes a casa dormint
i no fas res, el fer coses, organitzar
i tirar endavant projectes per molt
petits que siguin implica la possibilitat
d’equivocar-se,
espero
la
vostra
comprensió i tot i això us demano que
mai no defalliu d’estar units i defensar
com van fer els nostres avantpassats,
allò que tots volem: una Santa Bàrbara
cada dia millor.
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MONTEBRE

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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA
COOPERATIVA FREGINALS
SOLDEBRE, SCCL
AGRÍCOLA SANT ROC, SCCL

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS
i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
• El passat mes de Març l’Agrícola del Camp i Secció de Crèdit Santa
Bàrbara SCCL va formalitzar l’escriptura de compra dels antics
terrenys de la CAMPSA a Santa Bàrbara.
• Montebre SCCL participa a la Ruta de l’Olivera que patrocina el
Consell Comarcal del Montsià.
• Montebre SCCL ha signat un Conveni de Cooperació amb La
Càmara Arrossera del Montsià per subministrar Arròs i Oli d’Oliva
per la promoció i difusió de les seves respectives marques.
• Montebre i Agrícola del Camp participen en el Projecte de promoció
d’oliveres mil·lenàries que impulsa la Mancomunitat de la Taula del
Sénia.
• Situació de Mercats de l’Oli d’Oliva. Observatori de Preus. Gràfica
Evolució.

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

La Cuina de La Plana

ARRÒS CALDÓS AMB ESPINACS
Persones: 4
Temps de preparació: 15 min

Preparació:
1.

Començarem sofregint la cansalada a trossos petits.
A continuació, hi afegirem els alls tendres tallats
també a trossets petits. Un moment després, afegim
els espinacs, la tomata i el julivert. Finalment,
posarem l’aigua i els pèsols. Ho deixarem bullir
durant 10 min. aproximadament.

2.

Després hi afegirem l’arròs, el safrà i sal al gust.
Quan l’arròs sigui cuit apagarem el foc.

3.

S’ha de servir immediatament perquè quedi caldós.

Temps de cocció: 40 min
Aportació calòrica: baixa
Elaboració: fàcil
Ingredients:
-100 gr. d’arròs del Delta
-100 gr. d’espinacs
-100 gr. de pèsols
-1/4 cansalada tendra
-1/4 tomata
-3 alls tendres
-3 cullerades d’oli de Santa Bàrbara
-3,5 l. d’aigua
-Sal
-Safrà
-Julivert
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Milagros Bernardo Buera

La Cuina de La Plana

FARINETES DE LLEGUM
Persones: 4
Temps de preparació: 5 minuts

Preparació:
1.

En una cassola de terra fregirem el pa, tallat a daus. A
continuació traurem el pa i el guardarem.

2.

Sofregirem la ceba a trossets petits fins dorar-la, afegint la
molleta de bacallà desfeta.

3.

Un cop el sofregit fet, afegirem l’aigua.

4.

A continuació, abans de què l’aigua arranqui al bull,
afegirem la farina de llegum. És important no deixar de
remenar per tal de què no es facin grumolls de farina.

5.

Deixarem a foc lent fins que la cocció sigui l’apropiada. Un
cop s’hagi acabat la cocció afegirem el pa.

6.

Servir els plats i a menjar sense que el plat es refredi.

Temps de cocció: 15 minuts
Aportació calòrica: mitja
Elaboració: mlot fàcil
Ingredients:
-250 gr. de farina de llegum
-1/2 litre d’aigua
-1 ceba petita
-Una molleta de bacallà
-Oli de Santa Bàrbara
-Sal
-Pa

Fidela Subirats Montardit
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RESUMS DE LES
SESSIONS DE LA
JUNTA DE
GOVERN LOCAL
DEL SEGON
TRIMESTRE DE
L’ANY 2009
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 2 d’abril de 2009. En la que,
entre d’altres, es van adoptar
els acords següents:
Aprovar la certificació única de
l’obra “Construcció rampa d’accés per millorar la comunicació
entre el carrer Major i el carrer
Príncep”, presentada per l’empresa Construcciones 3 G, SA,
per un import de 12.923,85 €.
Aprovar l’aportació de 989,92 €,
al Consell Comarcal del Montsià, en concepte d’aportació
econòmica i tarifes corresponents a l’any 2008 pel servei
d’una unitat de Medicina de
l’Esport a la clínica d’Amposta.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 850,00 €, en
concepte de suport a la publicació “50 anys de la Biblioteca”, concedida per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de febrer de
2009.
Adherir-se a la celebració el
proper dia 12 de juliol de la 16a
edició de la campanya Mulla’t
per l’Esclerosi Múltiple.
Aprovar la contractació del servei de verificació anual de les
instal·lacions de parallamps
del CEIP Jaume Balmes, amb
l’empresa INGESCO per un import anual de 161,82 € IVA no
inclòs.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
30

el dia 16 d’abril de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar el programa d’actes
confeccionat per la Regidoria
de Cultura, per a la realització
de les XVIII Jornades Culturals
que es desenvoluparan des del
17 d’abril fins al 30 de maig de
2009.
Aprovar la renovació del contracte de servei d’assistència
tècnica Anual VIVA amb la
mercantil ASPA, SL, per un import de 962,50 € més la quota
corresponent de l’IVA.
Acollir-nos
a
l’Ordre
IRP/112/2009 del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, sol·licitant
una subvenció de 24.008,80 €.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en la redacció del Projecte de modificació
puntual de les Normes subsidiàries del municipi respecte la
Unitat d’actuació UA-2, a l’Arquitecte Laureà Panisello Gisbert.
Acollir-nos a la Resolució
VCP/641/2009, de 10 de febrer,
i sol·licitar al Consell Català de
l’Esport una subvenció per un
import de 8.375,00 €.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 7 de maig de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm.
1 de l’obra “Pavimentació en
gespa artificial del camp poliesportiu”, per un import de
115.915,15 € presentada per
l’UTE BECSA, SAU Y POLIGRAS
IBÉRICA, SA.
Aprovar la certificació núm.
2 de l’obra “Pavimentació en
gespa artificial del camp poliesportiu”, per un import de
311.589,37 € presentada per
l’UTE BECSA, SAU Y POLIGRAS

IBÉRICA, SA
Adjudicar la contractació del
tancament amb alumini de les
obres “Ampliació del Pavelló
poliesportiu municipal”, a la
mercantil Multiserveis per a la
llar, SL, per un import total de
28.879,73.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 21 de maig de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Sol·licitar del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per a
la realització de la XIII Fira de
l’Oli Novell, els Cítrics i del Comerç i XII Jornades Gastronòmiques.
Aprovar l’aportació econòmica
al projecte de crear una revista
anual a l’IES “Les Planes”.
Aprovar la certificació núm. 1
de l’obra “Reforma de l’enllumenat públic -segona fase”, per
un import de 155.892,02 €, presentada per l’UTE Instal·lacions
Sebastià, SL i Francisco J. Royo
Andreu.
Aprovar la certificació núm. 1
de l’obra “Construcció dels vestidors del camp de futbol”, per
un import de 23.200,00 €, presentada per la mercantil ENCOFRATS I SERVEIS GÜECHE, SL
Aprovar la memòria redactada
per la Regidoria de Cultura per
a l’organització de les activitats
de “Sant Gregori i Petició tradicional de les Pubilles”, per un
import de 8.900,00 €
Acollir-nos
a
l’Ordre
CMC/1008/2009, de 30 de març,
i sol·licitar al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 4.450,00
€, per a la realització de les actuacions esmentades.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en la instal·
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lació d’una pantalla gegant més
l’equip de so a la Plaça Cid i Cid
el proper dia 27 de maig, amb la
productora OSUNA EVENTS, SL,
per un import de 800,00 €, més
la quota corresponent de l’IVA.
Aprovar la contractació l’actuació musical i l’espectacle del
dia 5 de juliol en l’acte de presentació de les Pubilles 2009, a
l’empresa Bianchini producciones, SCP, segons pressupost i
projecte presentat per l’adjudicatària per un import total de
4.263,00 €.
Aprovar la contractació l’actuació musical i l’espectacle del
dia 14 de juliol en la celebració
del Dia de la Dona, a l’empresa Bianchini producciones, SCP,
segons pressupost i projecte
presentat per l’adjudicatària
per un import total de 4.547,20
€.
Aprovar la contractació de l’espectacle VIDEODISCOREVIVAL,
del dia 4 de juliol, a l’empresa
MUNTANYETA, CB, qui actua en
nom propi i en representació de
VIDEODISCO J& C, segons pressupost i projecte presentat per
l’adjudicatària per un import
total de 1.856,00 €.
Aprovar la contractació el servei d’ambulàncies durant la
celebració del correbous de les
Festes Majors, així com el servei
d’ambulància durant la celebració de la cursa de tronomòbils, pressupost presentat per
l’adjudicatària per un import
de 2.250,00 €.
Aprovar el pagament de 400,71
€ al Consell Comarcal, per a la
contractació de la mestra de
plàstica del CEIP “Jaume Balmes”, corresponents al període
d’octubre a desembre de 2007.
Aprovar la memòria presentada
la Regidoria de Fires d’aquest
ajuntament per a la realització
de la XIII Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç, i les
XII Jornades Gastronòmiques

de l’Oli d’Oliva, per un import
de 99.941,00 €.
Aprovar la memòria presentada per a Regidoria de Cultura
d’aquest ajuntament per a la
realització de l’acte de Petició
Tradicional de les Pubilles, per
un import de 8.900,00 €.
Acollir-nos
a
l’Ordre
PTO/237/2009, de 4 de maig,
del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques,
sol·licitant una subvenció de
6.000,00 €, per a la realització
de la XIII Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç, i les
XII Jornades Gastronòmiques
de l’Oli d’Oliva.
Acollir-nos
a
l’Ordre
PTO/237/2009, de 4 de maig,
del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques,
sol·licitant una subvenció de
2.225,00 €, per a la realització
de l’acte de Petició Tradicional
de les Pubilles.
Aprovar l’esborrany de 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 2009.
Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a la
Fundació Privada Montsià per
a la contribució a l’establiment
i manteniment del programa Borsa Jove d’Habitatge de
1.000,00 € anuals.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 4 de juny de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Atorgar els ajuts destinats a
minorar les quotes per l’assistència a la Llar d’infants municipal “Les Beceroles”:
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 al centre esmentat.
Aprovar les quantitats per als
guanyadors del concurs de fotografia digital. El primer premi
amb un import de 100,00 €, el
segon amb 50,00 €, i el tercer
amb una memòria USB.
Adjudicar la contractació del
contracte de serveis de socorrisme aquàtic i cursos de natació de les Piscines Municipals
durant la temporada d’estiu al
Sr. Antonio Garrido Boza, per
un import de 27.870,00 € IVA
inclòs.
Formular proposta de resolució
del contracte per la prestació
del servei de seguretat al poliesportiu municipal durant els
dies 19 a 24 de novembre de
2008 amb motiu de la realització de la XII Fira de l’Oli Novell,
els Cítrics i el Comerç, amb la
mercantil JARC Mantenimiento,
SL., determinant que l’incompliment del contractista suposa
l’extinció del dret a percebre el
preu del contracte.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en la redacció del Projecte de reparcel·
lació de la Unitat d’actuació
UA-23-b), a l’Arquitecte Laureà
Panisello Gisbert.
Aprovar el programa d’actes
per a la realització de les XIV
Jornades Esportives a celebrar
els propers dies 15 de juny al 9
de juliol presentat per la Regidoria d’ Esports.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 18 de juny de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Acceptar l’import de la subvenció concedida per la Diputació
de Tarragona, per import de
6.000,00 €, pel següent concepte: Modificació de l’enllumenat
públic del municipi.
Sol·licitar de la Direcció Gene31
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ral d’Energia i Mines del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya,
una subvenció per l’execució
de l’obra “Ampliació de la xarxa de gas canalitzat al municipi de Santa Bàrbara”, per un
import de 36.952,47 €.
Sol·licitar de la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya,
una subvenció per l’execució
de l’obra “Electrificació de la
Deixalleria municipal de Santa Bàrbara”, per un import de
6.736,50 €.
Aprovar l’inici de l’expedient
de reparcel·lació de la Unitat
d’Actuació número 23 B) de les
previstes a les Normes Subsidiàries del municipi.
Aprovar la contractació de l’espectacle Ball Infantils amb Caramels, del dia 10 de juliol, a
l’empresa ROVELL D’OU, SL, segons pressupost i projecte presentat per l’adjudicatària per
un import total de 1.102,00 €.
Aprovat el programa d’actes
per a les properes Festes Majors a celebrar durant els dies
10 a 19 de juliol, s’acorda l’import de les subvencions per als
diferents actes.

RESUM DE LES
SESSIONS
PLENÀRIES DEL SEGON TRIMESTRE
DEL 2009
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació
el dia 2 d’abril de 2009. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Aprovar l’expedient de suple32

ment de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2009, per
import de 212.684,12€, que cal
finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
Aprovar l’esborrany de conveni
de col·laboració interadministrativa de prestació de serveis
a signar amb l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la
protecció de la salut.
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació
el dia 21 d’abril de 2009. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la
gestió de les instal·lacions de
la zona poliesportiva municipal de Santa Bàrbara, determinant que la forma de selecció
de contractista serà el procediment obert amb diversos criteris de valoració i en tramitació
d’urgència.
Aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la
gestió del Pavelló poliesportiu
municipal, determinant que la
forma de selecció de contractista serà el procediment obert
amb diversos criteris de valoració i en tramitació d’urgència.
••Sessió Ordinària, realitzada
pel Ple de la Corporació el dia
29 d’abril de 2009. En el desenvolupament de la qual es van
adoptar els següents acords:
Aprovar les provisions de dubtós cobrament dels drets reconeguts pendents de cobrament
a 31 de desembre de 2008.
Aprovar l’inventari general
consolidat dels béns, drets i
obligacions d’aquesta Corporació.
Es dóna compte de l’informe
d’intervenció d’avaluació del

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària .
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2008.
Aprovar la liquidació de tributs
de la Diputació d’aquest Ajuntament, referida a 31 de desembre de 2008.
Escollir la Sra. Mercè Fort Rodríguez, per exercir el càrrec
de jutgessa de pau substituta
d’aquest municipi.
Aprovar les subvencions a Entitats Culturals i Esportives 2009
de la localitat.
Aprovar la contractació dels
espectacles i complements de
Festes majors 2009 a l’empresa
“Germans Barceló Organitzacions, SL, segons pressupost i
projecte presentat per l’adjudicatària per un import total de
42.050,00 €.
Aprovar la Moció per millorar
el servei de RENFE a la comarca
del Montsià.
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 13 de maig de 2009.
En el desenvolupament de la
qual es van adoptar els següents acords:
Sorteig de les Meses per a la
realització de les Eleccions al
parlament Europeu.
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 18 de maig de 2009.
En el desenvolupament de la
qual es van adoptar els següents acords:
Adjudicar provisionalment la
gestió del Pavelló poliesportiu
municipal de Santa Bàrbara, a
Antonio Garrido Boza.
Adjudicar provisionalment la
gestió de les instal·lacions de la
zona poliesportiva municipal
de Santa Bàrbara a Àrea Esport,
SCP.
Aprovar inicialment el projecte
bàsic i executiu per a la realit-

Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
zació de l’obra “Dotació de serveis al Passeig de la Generalitat
i adjacents 2a fase”, redactat
pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona i signat per
l’enginyer industrial Albert Gómez Masdeu, amb un pressupost d’execució per contracta
d’1.225.949,32 €.
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 29 de maig de 2009.
En el desenvolupament de la
qual es van adoptar els següents acords:
Adjudicar definitivament la
gestió del Pavelló poliesportiu
municipal de Santa Bàrbara al
Sr. Antonio Garrido Boza.
Adjudicar definitivament la
gestió de les instal·lacions de la

zona poliesportiva municipal
de Santa Bàrbara a l’empresa
“Àrea Esport, SCP.
Aprovar una moció sobre l’estació de ferrocarrils de l’Aldea.
••Sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el
dia 18 de juny de 2009. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Aprovar el Programa d’actes de
les Festes Majors 2009.
Aprovar la Memòria de Bous
per a les Festes Majors 2009.
Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal
regulador del règim de funcionament de la llar d’infants “Les
Beceroles”, que figura inclòs a
l’expedient.

Aprovar els resums numèrics
general i d’altes i baixes corresponents a la rectificació del
Padró municipal d’habitants
d’aquest Ajuntament, referits
a la data 1 de gener de 2009, i
que contenen la formalització
de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2008.
Sol·licitar el reconeixement de
la jota de les Terres de les Ebre
com una manifestació de cultura popular i tradicional de
Catalunya, encara avui viva en
molts municipis de les Terres
de l’Ebre, a les autoritats amb
competències culturals de Catalunya.
Aprovar uan moció relativa als
fums i olors que afecten al casc
urbà de Santa Bàrbara (Montsià).

Breus de La Plana Ràdio
Els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Les
Planes prenen com a model per al
crèdit de síntesi l‘emissora municipal.
Un total de 43 alumnes de tercer d’ESO
de l’IES Les Planes, amb els corresponents
professors, van passar ahir pels estudis
de La Plana Ràdio per tal de dur a terme
una experiència lectiva més enllà de les
aules del centre.
Es tractava de formular una sèrie de
preguntes als treballadors de l‘emissora
municipal, referides totes elles a l‘àmbit
professional i de funcionament de la
ràdio, per tal de recollir informació per
confeccionar el crèdit de síntesi del
curs.
La participació de les noies i nois de
l’Institut
es
va
estructurar
en
intervencions de cada un dels tres
cursos A, B i C, dividides en trams de 15
minuts aproximadament, al decurs dels
quals els joves es van interessar per
temes tan diversos com l’audiència
estimativa que té l‘emissora, la llengua
que s’empra en l‘emissió, l’àrea
geogràfica que avarca o de quina manera
s‘estructura la programació.
Entre moltes altres qüestions, es va
preguntar també sobre els inicis i
història de l‘emissora, com es finança ,
currículum del personal que hi treballa,
com es prepara una programació, etc.
El personal de l‘emissora ha valorat
molt positivament aquest tipus de
col·laboracions entre la ràdio pública i
els diferents ens del municipi per tal de
fer palès, un cop més, el servei públic
que pretén ser la ràdio municipal.
ERC a Santa Bárbara demana que
l’abonament de Festes sigui gratuït
per als aturats planers.
Una de les mesures que proposa el grup
d’ERC a l‘Ajuntament de Santa Bàrbara,
per tal de lluitar contra la crisi, és que
les persones del municipi que faci un
mínim de tres mesos que estiguin a
l‘atur tinguin gratuït l‘abonament dels
balls de les properes Festes Majors.
La proposta s’ha fet arribar a l‘equip de
govern planer perquè valori aquesta
possibilitat que vindria a sumar-se a
altres mesures que ha pres l‘Ajuntament
de Santa Bárbara els darrers mesos per
fer front a les dificultats econòmiques
d’aquells que estan passant temps de
crisi. Recordem, per exemple, que
l’equip de govern va congelar la majoria
de taxes per a l‘actual exercici. Segons
que explicava a l‘emissora local el
portaveu d’ ERC a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, Marc March, aquesta
mesura és perfectament assumible pel
consistori, ja que significarien solament
1.500 euros menys de recaptació.
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March feia aquest càlcul després d‘haver
estudiat les dades de l‘any passat, quan
es van vendre 200 abonaments de ball a
un preu de 40 euros i es van recaptar per
tant 8.000 euros.
Tenint en compte que el municipi té un
percentatge d‘atur que s’apropa al 20 %,
els càlculs dels republicans estimen que
la gratuïtat de l‘abonament de festes
s’hauria de fer a unes 40 famílies.
El portaveu d’ERC planer deia que ja
han presentat la proposta a l‘alcalde del
municipi i a la regidora de Festes perquè
estudiïn la possibilitat de fer-la efectiva.
Petit incendi a les oficines de la Llar de
Jubilats de Santa Bàrbara
El passat diumenge, cap a quarts de 5 de
la tarda, el responsable del bar i
instal·lacions de la Llar de Jubilats de
Santa Bárbara es va adonar que sortia
fum del despatx que utilitza la junta de
l‘entitat per a les seues gestions
administratives.
La mateixa persona, ràpidament, va
intentar sufocar l’incendi amb un
extintor i, afortunadament, les flames
no van causar d’altres danys que els
produïts per la molta fum emesa i la
crema d’un sofà que hi havia al despatx.
El secretari de l‘entitat, Fernando Arasa,
explicava que no comprenen com es va
produir l’incendi, ja que el despatx
estava tancat des del dia anterior i
l’única explicació que hi ha és que
hagués estat un curtcircuit el que
provoqués el sinistre.
Tot i això, Arasa afegia que s’ha demanat
a la policia científica dels Mossos que
investiguin les possibles causes perquè
no és el primer cop en molt poc temps,
que es produeixen fets d’aquets tipus al
local.
Les obres de la carretera entre
Ulldecona - Santa Bàrbara - Vinallop
inclouran un carril per a vehicles
lents.
Les obres de condicionament de la
carretera T-331 entre Vinallop, Santa
Bàrbara i Ulldecona avancen a bon
ritme i incorporaran una millora
significativa no prevista inicialment: un
vial per a vehicles lents, a banda i banda
de la carretera. Així ho ha anunciat
aquesta setmana el coordinador d’Acció
Territorial del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques a l’Ebre,
Antoni Sabaté.
«L’objectiu és minimitzar el perill viari
que representa la mobilitat dels vehicles
agrícoles en accedir a les finques», va
explicar Sabaté, que va precisar que
aquest vial no tindrà continuïtat en tot
el tram de carretera que s’està millorant

–21,6 quilòmetres– però sumarà uns
10,5 quilòmetres.
El PPC de Santa Bàrbara pregunta
perquè encara no està en funcionament
la deixalleria municipal.
A la darrera sessió plenària celebrada a
l‘Ajuntament de Santa Bàrbara, el
portaveu i regidor del PPC, Xavier Boqué,
va preguntar per què, tot i estar l’obra
acabada, encara no havia començat a
donar servei la deixalleria municipal.
Boqué justificava la seua pregunta dient
que el tema ja s‘arrossega de la
legislatura passada.
El regidor popular mostrava, en
declaracions a la Plana Ràdio, el seu
malestar perquè qui va respondre a la
seua pregunta havia estat el regidor del
PSC Fernando Llombart, també a
l‘oposició. El regidor popular demanava
que fos l‘alcalde qui s’interessés pel
tema, preguntant al consell d’alcaldes,
per poder donar-li la resposta.
Neixen dos nous blogs d’entitats
Culturals i Esportives a Santa Bàrbara
L’Associació Aragonesa Planera i el Club
de Twirling de Santa Bàrbara ja disposen
d’un nou mitjà per on promocionar
totes les activitats que realitzen al
nostre municipi.
Antonio Ollés, gran aficionat a la
fotografia, disposa de més de 11.000
imatges d’esdeveniments celebrats a la
localitat. Ara, amb la creació d’aquests
dos blogs, vol donar sortida a les moltes
imatges que té col·leccionades perquè
la gent del municipi també les pugui
gaudir.
D’aquesta manera Ollés ha creat el blog
de l’associació Aragonesa Planera, del
que ell n’és el tresorer. En el mateix, es
poden veure imatges per al record,
activitats realitzades i les activitats que
tenen previst promoure.
El segon blog que va engegar fou el del
Club Twirling Santa Bàrbara. Aquest
molt més visual, conté imatges de les
actuacions realitzades recentment i un
seguiment de les competicions a les
quals participarà.
Ollés és nascut a l’Aragó però fa molts
anys que viu a la localitat de Santa
Bàrbara, participa activament en moltes
de les activitats que s’organitzen al
poble i en fa un recull fotogràfic que,
més d’un cop, ha cedit a entitats o inclús
a la Plana Ràdio per a la seva publicació.
Si voleu seguir algunes d’aquestes
entitats ho podeu fer a la següent
adreça: l’Associació Aragonesa Planera
http://aapsanta.blogspot.com i el del
Twirling:
http://twirlingsanta.blogspot.com

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2009
KE XIN XU 22-03-2009
Shuai Xu i
Shishi Li
GABRIEL ZATIC GOLOVCO 30-03-2009
Valentínn Zatic
Tatiana Golovco
YASMIN EL HAFED 02-04-2009
Abdelsam El Hafed
Soumia El Hafed
NEREA LIBERTAD MENDOZA MENDOZA 07-04-2009
Froilan Remberto Mendoza Vallejo
Emma Margoth Mendoza Logroño
ISAAC CATALAN SOLER 17-04-2009
David Catalán Montes
Isabel Maria Soler de la Iglesia
POL CRESPO CABALLERO 06-05-2009
Manuel Crespo Liñan
Maria Isabel Caballero Roig
MANEL GISBERT PITARCH 18-05-2009
Santiago Gisbert Pago
Irene Pitarch Drago
MIREIA ADERN CABALLÉ 21-05-2009
Juan Miguel Adern Morales
Alejandra Caballé Martí
MERITXELL HESPHZIBAH RIVAS MEJIA 22-05-2009
Norbey Esneider Rivas Vasquez
Litza Sarahi Mejia Orellana

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2009
JUAN ACCENSÍ MAIGI 17-03-2009
JUAN SOL AIXALÀ 26-03-2009
MARIA TERESA SALES CLUA 02-04-2009
TERESA ROIG MARTÍ 20-04-2009
MARIA SOLEDAD ARASA FERRÉ 25-04-2009
FRANCISCA MERCEDES DOLOTEA ESPUNY CABALLÉ 28-04-2009
MATEO ONTAÑON CAMARA 29-04-2009
MARIA JOSEFA CARMEN BONANCIA CAVALLÉ 14-05-2009
ALEJANDRO PLA CURTO 17-05-2009
JOAQUIN PANISELLO GINÉ 30-05-2009
MARIA MESEGUER SEGURA 04-06-2009
LUZ DIVINA CLUA SALVADÓ 11-06-2009
JOSÉ SALES SALES 19-06-2009
MARIA NEUS CAIRE MASCLANS 24-06-2009
MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2009
• SANTIAGO MURIA ARASA
LLUÏSA VALLS ARRUFAT 26-04-2009
• JORGE ARRUFAT JARDÍ
MARIA ÀNGELS FORCADELL BUITRAGO 16-05-2009
• JOAQUIN CID VALLS
SUSANA NATIVIDAD CASTELL BEL 28-05-2009
• ALBERT DÍEZ GUITART
PIEDAD EUGENIA GIL VERGE 30-05-2009
• JOSÉ ANTONIO ARDIT ALBERT
MARIA MERCÈ TULIESA GRANELL 30-05-2009
• CRISTIAN REVERTÉ GISBERT
BLANCA TORRES PÉREZ 13-06-2009
• VALENTIN ZATIC
TATIANA GOLOVCO 25-06-2009

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

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

L’entrevista

Entrevista al planer absent...

Mossèn Federico Allara
Un planer absent i present
Els éssers humans no som quelcom que viu
inconscient la seva vida, sense agrair el passat;
quan despertem a un nou dia no hauríem
d’oblidar que hem esdevingut del dia abans, de
molts dies abans. L’home que creu que ell és la
novetat i que no deu res al passat, és un home
que no mereixeria ser recordat, seguint el seu
exemple.
Som fruit d’una infantesa, d’una joventut,
d’una vida plena de relacions humanes i
d’esdeveniments compartits. Som fruit de tantes
paraules que han sorprès la nostra intimitat per
ser paraules dolces o amargues, que ens han
ensenyat i ajudat a créixer. Som fruit de moments
únics, perquè els hem viscut personalment. Som
fruit de tants somnis, de tantes esperances, de
tants desenganys i fracassos... ¡Som! L’home es
realitza quan posa vida als seus dies. De vegades
sentim dir: “Aquest home no es veu mai vell”.
En canvi, quan només es posen anys a la vida,
l’home esdevé molt aviat un ésser envellit. La
vida la posem quan vivim el present com un
absolut únic de la nostra existència.
Només som amos del present i encara aquest és
radicalment dinàmic, no el podem retenir. Tant
que ens pensem ser amos de la vida i no ho som
ni del mateix present! Tot passa. Per això vivim
conscients del passat que ens ha ajudat a ser tal
com ha esdevingut. Res és determinant absolut
perquè l’home no pugui ser ell. Som lliures,
conscients i prou intel·ligents per a no poder dir
mai que qualsevol passat, ha destruït la nostra
identitat.
L’home és capaç de realitzar-se nou, des de
l’assumpció del seu ahir. Posem vida a la vida
quan deixem que la realitat ens interpel·li; quan
no refusem la seva interferència bona o dolenta,
en la nostra vida; quan no donem les espatlles a
la primera ni a la darrera exigència.
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Qui s’acostuma a jutjar a priori el que és bo i el
que no ho és per a ell, es pot equivocar. Qualsevol
paraula, qualsevol presència, qualsevol persona,
pot ser de gran transcendència per a les nostres
vides.
Faig aquesta reflexió –que no és teòrica, ni
filosòfica i menys ideològica–, per dir-vos allò que
ha significat per a mi, la meva infància i la meva
joventut a Santa Bàrbara.
La casa pròpia, l’església, l’ajuntament, els carrers
(el carrer Major)... Quan camino pel poble, moltes
vegades penso: “Aquesta casa la conec per dintre
perquè hi he estat”. No sé si hi ha cap casa del
poble que, per una circumstància o per un altra
no em sigui coneguda. Sabeu quina riquesa de
relacions humanes, de coneixement de persones
i de fets familiars és per a la vida d’un infant,
d’un jove, aquesta experiència tan de poble, tan
senzilla, tan humana? Avui en dia es viu d’una
altra manera. Podem créixer molt més encara si
som capaços de conèixer a mig món pels mitjans
de comunicació que tenim, però sense deixar
d’assumir la realitat més propera. No visquem
només l’alegria o el dolor dels més allunyats, que
és cosa bona, sense advertir el que passa a casa
nostra, al nostre poble.
En aquell temps, la nostra vida d’infants tenia
quatre punts referencials: la llar, l’escola,
la parròquia i el carrer. La meva vida s’ha
fonamentat en aquests quatre llocs. Dono gràcies
per tot el que vaig aprendre a casa veient l’amor
que ens teníem, el testimoni de responsabilitat
i de treball, la mútua consciència del que ens
passava i, particularment jo, la vida de fe viscuda,
dintre i fora de la llar, tot i que el treball del fora
omplia moltes hores de la vida. Vaig veure i viure
l’experiència de què hi havia temps per a tot,
quan una cosa s’estima, es creu i es vol. Recordo
moltes vegades els mestres que vaig tenir a
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l’escola: D. Pepe, D. David, D. Joaquim, D. Salvador,
i especialment pels anys i temps que vaig estar
amb ell D. Joaquim Fuentes. Quanta gratitud
a tots els qui van posar les primeres pedres de
l’edifici de la meva vida!
La parròquia era l’altre punt de referència pels
joves. Teníem els vicaris, mossens acabats
d’ordenar sacerdots, que venien amb tota
la il·lusió. Ens reuníem com a congregants
alguna nit, i després, com que no hi havia TV
ni altres distraccions, fèiem alguna que altra
gamberradeta. Casal, teatre..., quants records de
tot el que ens va ajudar a créixer com a persones.
Els xiquets i xiquetes passàvem moltes estones
al carrer. Després de l’escola era el camp de joc
de tot tipus: boles, bicicleta, pilota... I ja més
adolescents, era sortir dies concrets de la setmana
i a hores determinades, fins i tot amb excusa de
comprar el que fos, per a trobar-nos amb la noia,
i elles amb el noi, que t’estaves mirant enamorat
o enamorada. Ara és tot diferent, tot i que dubto
sigui més bonic. El carrer Major era ple de gent,
passejant amunt i avall. La gent gran amb
serenor i ordre, els adolescents i els joves, amb
les seves pròpies actituds. Les noies enfadades es
posaven entremig de les amigues i les que no ho
estaven es posaven a les vores del grup esperant
la presència amiga.
No em queixo mai del passat. Penso amb amor i
gratitud que tant la meva mare com els meus avis
i els mestres, també els mossens que passaven pel
poble –avui companys de treball des del ministeri
sacerdotal–, i tota la gent que em va estimar, em
va donar el que per a ells i en el seu temps era
el millor per a mi, i n’estic molt agraït. Quants
noms propis posaria aquí!
Des d’aquest fonament jo he edificat la meva vida
exigida i estimulada per les circumstàncies tan
plurals com de ràpid canvi, que ens empenyen
a tots a no aturar-nos per “no perdre el tren”.
Qui el perd, sigui en el terreny que sigui, que no
s’excusi en el passat. Penso que és una
inconsciència impròpia d’un ésser humà, culpar
el passat per justificar el “no” de qualsevol virtut
o de les qualitats pròpies de la integritat de la
vida personal i humana.
Naixem condicionats però lliures; fem servir la
nostra llibertat en qualsevol moment. No si val
a justificar conductes negatives per manca de
llibertat. Cal seguir essent lliures, obedients a
les exigències de la realitat, per viure el risc de

la pròpia personalitat, sempre amb afany de
superar el que recollim per deixar-ho millor.
Tot i que la meva mare i jo no podem conviure
amb tots vosaltres, estic al corrent del que passa
al poble a nivell polític, social, religiós, cultural o
esportiu i m’alegra veure la seva transformació
positiva i el seu creixement. Com ha canviat el
poble pels quatre costats!
Desitjo el millor per Santa Bàrbara. Per aconseguirho és necessari que tots hi treballem units. El
millor per cadascun i per tots els habitants del
poble, sempre és el bé comú, per damunt de
criteris, idees i sentiments religiosos o polítics.
Quan s’estima de veritat el que es vol, en aquest
cas, és sempre la millora creixent del poble, no
es lluita perquè sigui tal com cadascun ho vol,
sinó que es deuen aglutinar tots els esforços per
aconseguir-ho, des de la convicció personal de què
la vida és un servei. I per veure el que és millor,
no hi ha que donar-li moltes voltes, la mateixa
consciència ens ho diu, quan no hi anteposem
altres interessos.
Amb els millors sentiments d’amistat, amb una
presència d’amor i amb enyorança per tants
records de persones estimades i per tot l’amor
que també he rebut sempre de tots vosaltres, us
dono gràcies i aprofito l’oportunitat per saludarvos cordialment a tots.
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Entitats Planeres
L‘APA DEL CEIP JAUME
BALMES FA 30 ANYS
Per celebrar els 30 anys de l’APA CEIP
Jaume Balmes, hem organitzat durant
aquets últims mesos una sèrie d’actes
diferents.
El primer va ésser un viatge al Cosmo
Caixa de Barcelona, al qual van anar
xiquets/es i pares amb dos autocars
cedits pel Departament de Governació i
Administració Pública. El desplaçament
va ser molt positiu, ja que després a les
classes es va poder treballar tot el que
s’havia vist en aquesta visita cultural.
El segon acte va consistir en el bateig
de dos capgrossos, i que els van posar
el nom de Jaume i Pietat. Aquests
capgrossos els portaran cada any els
alumnes de 6è i sortiran cada vagada
que desfilen els gegants a tots els actes
festius programats. Uns dies després es
van donar unes carmanyoles a tots els
xiquets/es, per poder portar l’esmorzar
tots els dies a l’escola. A tots els petits/
es que entrin a escola aquest any també
se’ls hi donarà la carmanyola, el dia que
vindran a buscar els llibres.
El tercer acte ha estat una festa per
als xiquets i xiquetes de l’escola, amb
l’actuació d’un grup d’animació en el
qual van participar els més menuts. I
després gràcies a la col·laboració dels
mestres, els xiquets i xiquetes van fer
diferents actuacions musicals, des de P3
fins a 6è de primària. Els xiquets que fan
les activitats extraescolars també van
realitzar una actuació preparada per les
monitores. Suposem que els pares i els
iaios s’ho van passar molt bé veient les
actuacions.

I, per últim, dir que amb l’acabament
d’aquest curs, també han arribat una
sèrie de canvis a la Junta Directiva de
l’APA. Hi ha 4 baixes, Gloria Martí Lleixà
(Vocal), Elisabet Solà Serra (Secretària),
Marc March Mayo (Vicepresident) i
Marisín Subirats Rodrigo (Presidenta).
La nova presidenta passa a ser Bàrbara
Rodrigo Lleixà.
Han estat uns anys que hem treballat
molt, formant un bon equip. Hem dut
a terme moltes coses noves, com les
activitats extraescolars, i hem continuat
la tasca del servei de menjador escolar.
Els membres de la Junta que sortim,
donem les gràcies als mestres i a
l’Ajuntament per l’ajut que hem rebut en
tot moment. Esperem que el segueixen
donant als nous membres i que treballin
tots plegats.
Nosaltres ens acomiadem de tots
vosaltres, pares, xiquets/es i mestres.
Fins sempre.
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Enguany, des de l’Associació Aragonesa
Planera hem volgut fer les coses al revés:
en lloc de fer un viatge a l’estiu i un
dinar de germanor per celebrar el dia de
la Mare de Déu del Pilar, hem pensat que
podríem fer el contrari, és a dir, un dinar
de germanor a l’estiu i un viatge per al
dia del Pilar.
És per això que hem organitzat aquesta
Trobada d’Aragonesos per al proper dia
19 de juliol a Santa Bàrbara.
En aquesta jornada ens acompanyarà
el Grup de Jota de Vinaròs, farem una
rondalla pels carrers del poble, i després
del dinar ens oferiran una actuació de
ball i cant de les millors jotes aragoneses.
Com sempre, esperem poder comptar
amb l’assistència d’un bon nombre de
socis i gaudir d’un dia ben animat per
acomiadar les Festes de Santa Bàrbara.

CLUB DE BITLLES SANTA
BÀRBARA
Estem a finals de juny, temps de
vacances i Festes Majors, dies de Sol i
platja, però des del Club de Bitlles Santa
Bàrbara és temps de fer resum del que
ha estat aquest darrer trimestre pel que
fa a l’activitat del nostre club.
El dia 22 d’abril, vam col·laborar, amb el
CEIP Jaume Balmes, a les seves Jornades
Culturals. El Club Bitlles Santa Bàrbara
va ensenyar als alumnes de 1r i 2n de
Primària a jugar a les bitlles. Tots ens
ho vam passar magníficament, tant els
alumnes com els membres del club, ja
que va ser un dia de rialles i jocs que ens
van recordar la nostra infantesa.
El dia 24 de maig, va finalitzar el
campionat de la Lliga Territorial de
Tarragona. La classificació va quedar de
la següent manera:

. r classificat per equips: Club de Bitlles
1
Deltebre
.2n classificat per equips: Club de Bitlles
Santa Bàrbara
3r classificat per equips: Club de Bitlles
Vinaròs C
1r classificat individual: José Maria Martí
- Club de Bitlles Santa Bàrbara
2n classificat individual: Josep Bertomeu
- Club de Bitlles Deltebre
3r classificat individual: Agustí Barberà Club de Bitlles Santa Bàrbara
Actualment, estem disputant la Copa
del Montsià i les tirades de les Festes
Majors dels diferents municipis, que
precisament, a les Festes Majors dels
Valentins, Agustí Barberà va quedar
classificat en un meritori 3r lloc.
Rogelio Roé Romeu
President

EL CENTRE D’ESTUDIS
PLANERS PROPOSA
UNA COMPLETA RUTA
HISTORICOETNOLÒGICA

Durant el matí del diumenge 26 d’abril
més de cinquanta persones van poder
gaudir de la completa i variada ruta
historicoetnològica que, dins de la
programació de les Jornades Culturals,
havia preparat el Centre d’Estudis
Planers.
La ruta va començar a les instal·lacions
de l’antiga fàbrica de la sansa, on es van
poder contemplar els vestigis del que va
ser una important indústria del nostre
poble i alguns elements arquitectònics
del desaparegut Hostal dels Frares. Des
d’allí es va passar a la masada de Gironet,
on els participants van poder veure
en primícia la recentment instal·lada
premsa de giny i es van poder informar de
primera mà per part d’un representant
d’Obredisa sobre el procés que s’està
seguint per a convertir la masada en
un atractiu hotel rural. La visita va
seguir per la depuradora municipal
d’aigües residuals, on l’encarregat del
manteniment va explicar als presents el
funcionament de la instal·lació. Passant
per la bassa de Gaya, la masada de Llopis,
el raval de Llasat i el raval de Royo, la
ruta va tindre el seu epíleg a l’imponent
mas de Sant Pau, dins del terme de
Masdenverge, amb explicacions sobre
el mas i l’assentament romà contigu
a càrrec de l’arqueòleg del Museu del
Montsià.
Cal agrair la col·laboració desinteressada
de totes les persones i institucions que
van facilitar les diferents visites.
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LA CORAL SANTA BÀRBARA,
A MARSELLA
Entre els dies 30 d’abril i 3 de maig
la nostra Coral va fer un viatge a
Marsella, com a convidada per una
coral d’aquella ciutat francesa, que
en una data propera vindrà a Santa
Bàrbara a tornar-nos la visita i a oferirnos els seus cants.
Durant l’estada a Marsella es van fer
dos concerts, amb intervenció de les dos
corals, els dies u i dos de maig al tard,
un fet especialment significatiu perquè
suposa l’estrena internacional de la
coral del nostre poble. A més, com no
podia ser d’altra manera, es va aprofitar
el viatge per a fer diverses visites
turístiques i fomentar la convivència,
tant entre els components de la coral i
els seus acompanyants com entre una
i altra agrupacions musicals. De les
visites turístiques, es pot destacar el
recorregut pels llocs més remarcables

de la ciutat i l’excursió en vaixell des
del bellíssim poble de Cassis a les
“calanques”, un seguit de cales d’una
espectacular bellesa natural.
CORAL SOLIDÀRIA
La Coral Santa Bàrbara va participar,
com ja és habitual, en l’animació
del sopar de la fam que es va fer el
proppassat 4 d’abril. La gent va poder
gaudir de números musicals variats,
preparats amb molta cura i escenificats
de forma molt atractiva per gent de la

Coral i altres persones col·laboradores.
Els diners recaptat es destinen a
diversos projectes de desenvolupament
impulsats per Mans Unides.

Entitats Planeres
IES LES PLANES
Ma ÀNGELS GÀZQUEZ
ESPUNY, FINALISTA DEL
PREMI DE RELAT BREU
ORGANITZAT PER COCACOLA
L’alumna de 2n d’ESO, Ma Àngels Gázquez
Espuny, de l’IES Les Planes de Santa
Bàrbara ha estat la guanyadora del sector
Tarragona sud, del Premi Relat Breu,
organitzat per COBEGA, SA (embotellador
de Coca-Cola a Catalunya), juntament
amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació
Coca-Cola.
Ja fa uns anys que els alumnes de 2n
d’ESO de l’IES LES PLANES participen en
el tradicional concurs de Redacció de
Coca-Cola, que aquest any ha canviat
la modalitat de Redacció per la de Relat
Breu. Fins ara, els alumnes del nostre
IES han aconseguit dos segons premis i
dos cinquens del sector Tarragona Sud,
un dels quinze sectors en què es divideix
el territori català. El darrer premi va
ser guanyat per Alba Matamoros, que
actualment fa quart d’ESO.
Tots els alumnes de 2n d’ESO han participat
en la fase escolar del concurs. D’aquesta

L’IES LES PLANES
REPRESENTA LES TERRES DE
L’EBRE AL PICA LLETRES
Alba Figueroa, Albert Curto i Ernest Cid
de l´IES Les Planes de Santa Bàrbara
van representar les Terres de l’Ebre en
la Gran Final Nacional del Pica Lletres
que va tenir lloc al Teatre Poliorama de
Barcelona el passat 16 de juny.
Després de resultar guanyadors en una
eliminatòria d’infart que es va realitzar a
l’IES Joaquim Bau de Tortosa el 25 de maig
passat, Alba, Ernest i Albert van haver
d’enfrontar-se als representants dels vuit
centres guanyadors de tot Catalunya, en
total 24 alumnes. Els centres finalistes
eren el Col·legi La Salle de La Seu d’Urgell,
l’Escola Pia d’Olot, l’IES d´Almenar
(Lleida), l’IES Joan Guinjoan i Gispert de
Reus, l’IES Miquel Bosch i Jover d´Artés, el
Col·legi Sant Marc de Sarrià (Barcelona),
el SES Collbató i l’IES Les Planes de Santa
Bàrbara.
El concurs consistia a lletrejar paraules

fase van ser escollits dos alumnes per
aula: de 2n A Claudia Cardona i Daniel
Royo, de 2n B Yaiza Bailach i Ma Àngels
Gázquez, i de 2n C Neus Albiol i Andrea
del Salvador. Posteriorment, aquests
alumnes van ser convocats a finals
de març a l’IES de l’Ebre per realitzar
una prova de redacció simultània a tot
Catalunya. L’alumna de 2n B, Ma Àngels
Gázquez va ser seleccionada, pel jurat
de la primera selecció, com una de les
sis millors del seu sector, rebent una
invitació per assistir a Port Aventura,el
dia 23 de maig, acompanyada pels seus
familiars, amics i per la mestra de català.
El lliurament dels premis d’aquesta fase
es va fer al Gran Teatre de la Xina i la
nostra alumna, de les sis, va quedar la 1a i
va rebre: una bossa de viatge amb articles
de Coca-Cola, un diploma acreditatiu i un

trofeu. La mestra de Català, Rosa Solé va
recollir una Enciclopèdia Catalana digital
per a la biblioteca de l’IES. En acabar
l’acte del lliurament de premis van poder
presenciar l’espectacle “Chinatown” al
mateix teatre. Durant la resta del dia va
poder gaudir de les atraccions del parc.
Finalment, el seu relat ha quedat classificat
en 6è lloc de Catalunya que atorga el jurat
de segona selecció, format per catedràtics,
escriptors i periodistes del món de les
lletres catalanes en una cerimònia
realitzada al Palau de la Generalitat. El
premi que ha rebut la planera és un viatge
per la Ruta del Romànic. Tots els familiars,
especialment la seva mare, s’han mostrat
molt orgullosos per la selecció i el bon
paper realitzat per la seva filla en el marc
d’aquesta convocatòria.

en quatre graus de dificultat. Cada
alumne tenia un comodí que li permetia,
si fallava, contestar una pregunta en la
qual havia d’encertar el nom de l’autor
d’un llibre de literatura juvenil. Si no
l’encertava quedava eliminat i si ho feia
podia continuar concursant. El nivell dels
finalistes era força elevat i els nostres

alumnes van haver de lletrejar paraules
com: secundogènit o caramel·litzar. Tots
tres van representar-nos amb molta
dignitat i Alba Figueroa va resistir amb
els dotze últims concursants. Des d’aquí
volem felicitar-los i agrair-los poder
acompanyar-los en una experiència tan
emocionant.
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UNIÓ MUSICAL JAUME
BALMES
Durant els passats mesos de febrer i
març de 2009 s’han fet, en l’àmbit de
l’Escola de Música i Conservatori de
Grau Mitja de la Diputació de Tarragona
a Tortosa, diferents actuacions de la
Banda del Conservatori, de la qual
són integrants els músics locals Aitor
Franch Cid, Joan Marc Rodríguez
Hernández, Pere Albacar Roda i Josep
Lluís Cid Martí, integrants també
de la nostra Banda de Música Unió
Musical Jaume Balmes. Concretament,
aquestes actuacions han estat un
intercanvi amb el Conservatori de
Música de Girona, essent les actuacions
el dia 28 de febrer a l’auditori Felip
Pedrell de Tortosa i el 7 de març a
l’auditori de Girona. El resultat final de
les dos trobades va ésser un èxit, tant
de participació com de l’ambient festiu
que hi va haver i de la bona música
que es va escoltar.
Per una altra banda, el 28 de març

hi va haver una trobada de saxos de
la província de Tarragona, la qual es
va celebrar a l’auditori de música de
Reus. Els alumnes de la nostra escola

que hi van participar van ser: Aitor
Franch Cid i Josep Lluís Cid Martí.
Enhorabona a tots ells i a la Unió
Musical Jaume Balmes.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta què és la imatge 1 i quin és el nom d’aquest equip de futbol de la imatge 2?

Sopa

Sudoku

Busca, a la sopa de lletres, 10 actes de les
Festes Majors 2009

Completa la graella, utilitzant els números de
l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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Dites populars
• Pel juliol ni dona ni caragol.

• Pel setembre, cull les pomes • Si plou a primers de juny, el
• Per la Mare de Déu d’agost, abans no vinguin les bromes. bon temps és lluny.
a les set ja és fosc.
• Ningú no s’alabi del blat fins
que el maig no sigui acabat.

Solucions

Aquí teniu les solucions als jocs de la revista n 6:

Sopa de lletres

La vaca cega: Joan Maragall
El quadern gris: Josep Pla
La Benplantada: Eugeni d’Ors
La plaça del diamant: Mercè Rodoreda
Els fruits saborosos: Josep Carner
Poesia rasa: Joan Brossa
Poema de la rosa als llavis: Joan Salvat Papasseït
Terra baixa: Àngel Guimerà
La renaixensa: Josep Yxart
L’auca del senyor Esteve: Santiago Rusiñol
Pilar Prim: Narcís Oller
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QUI I QUÈ
Imatge 1:
Xalet “Tiritxano”
Polígon 10, partida Partició
Imatge 2:
Orquestra GELAMBI

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa
ESTIU A LA BIBLIOTECA
Com ve sent habitual, a l’estiu, la biblioteca
de Santa Bàrbara es trasllada a les piscines
municipals per satisfer les necessitats dels
lectors que volen seguir gaudint de la
lectura. Es tracta de la bibliopiscina que,
per aquest estiu, ha preparat una selecció
de revistes i llibres infantils i adults, però
que ha posat èmfasi en llibres de viatges
per a aquells que durant aquests mesos
d’estiu tinguin previst realitzar algun
itinerari turístic. L’horari de la bibliopiscina
serà de dilluns a divendres de les 15 a les
19 hores.
Altres activitats que la biblioteca té
organitzades durant aquests mesos d’estiu
són:
• Continuarem amb l’adquisició de DVD a
la nova secció de cinema clàssic.
• Del 17 al 30 de setembre, exposició
“MAUS, relat d’un supervivent, d’Art
Spiegelman”.
• El dia 28 de setembre comença
l’anomenada Bibliocursa. Durant els
tres mesos que dura, els participants
han de llegir 20 contes per tal de superar
aquesta cursa lectora.
Aquest trimestre us
següents documents:
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destaquem

els

LLIBRES:
Bueno chicas, esto se acabó: una guía para
desdramatizar la menopausia.
Historia de la violencia contra las mujeres.
Oda inacabada: memorias / Pasqual
Maragall.
Festival de sopes del món mundial.
Treball de recerca: metodologia, recursos i
propostes pràctiques per elaborar i
presentar pas a pas una recerca.
Rarología: la curiosa ciencia de la vida
cotidiana.
I això, on va? Guia pràctica del reciclatge.
El Territori de l’Ebre: ordenació i jerarquies
urbanes.
NOVEL·LA:
Los Guardianes del libro / Geraldine Brooks
Un Mundo sin fin / Ken Follett
L’Encantadora de Florència / Salman
Rushdie
Els Fills de la mitjanit / Salman Rushdie
El Foc / Katherine Neville
Ciudad de ladrones / David Benioff
La Chica que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina / Stieg Larsson
Los Hombres que no amaban a las mujeres
/ Stieg Larsson
El Pont dels jueus / Martí Gironell
La Venjança del bandoler / Martí Gironell
Amb ulls de nen: el dietari de la guerra a
reraguarda / Encarnació Martorell

Tres metros sobre el cielo / Federico
Moccia
Los Papeles de agua / Antonio Gala
La Hermandad de la buena suerte /
Fernando Savater
Muerte entre poetas / Ángela Vallvey
DVD:
Dos hombres y un destino
Elegy
Entre copas
Marathon man
La Mujer de rojo
El Niño con el pijama de rayas
Los Niños del paraíso
Plácido
Sweeney Todd
El Talento de Mr. Ripley
Vicky Cristina Barcelona
Las Zapatillas rojas

La Plana Ràdio

El millor programa Informatiu de la ràdio municipal
catalana es fa a La Plana Ràdio
Pot semblar petulant, però el titular
d’aquesta notícia respon, no al criteri
personal de qui escriu, sinó a l’opinió del
jurat que així ho va decidir i premiar a la
darrera edició del MAC.
El 28 de maig passat, en el marc de l‘acte
de clausura del Mercat de l’Audiovisual de
Catalunya, les Emissores Municipals de les
Terres de l’Ebre van rebre el premi al
millor programa de la ràdio local catalana
per l‘elaboració de l’informatiu diari
“L’Informatiu d’Emute”.
El Diploma acreditatiu del reconeixement
el van rebre, de mans del Sr. Francisco Ros,
Secretari de l’Estat de Telecomunicacions i
per a la Societat de la Informació del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el
President d’Emute i director de La Cala
Ràdio (L’Ametlla de Mar), Francesc Callau i
el coordinador i editor de l’informatiu
premiat, Josep Roig, que és també el
director de La Plana Ràdio (Santa Bàrbara).
Tots dos van estar acompanyats pel
President de la Federació de Ràdios Locals
de Catalunya i director d’Amposta Ràdio,
Manel Ramon.
Els tres coincidien d’afirmar que aquest
era un reconeixement al treball en equip i
de cohesió territorial que, des de fa més de
13 anys, es ve fent des de les emissores
municipals de les Terres de l‘Ebre

associades a Emute, un total de 9. Afegien
també que el premi venia a incentivar,
encara mes si cap, la voluntat per seguir
treballant des de la ràdio de proximitat
per a una audiència que busca, a la ràdio
local, aquelles notícies i continguts que no
pot oferir la ràdio convencional.
De fet, i en el marc del mateix MAC, es van
fer públiques les dades del darrer
baròmetre de la comunicació a Catalunya,
segons el qual les emissores d’Emute
tindrien una fidelitat d’audiència diària
propera a les 20.000 persones.
El programa premiat pel MAC és un
informatiu que amb una durada de 25
minuts s‘emet, diàriament, de dilluns a
divendres, per les 9 emissores que formen
l’associació: Antena Caro (Roquetes), La
Cala Ràdio (L’Ametlla de Mar), Ràdio Delta
(Deltebre), Ràdio Ràpita (La Ràpita),
Amposta Ràdio (Amposta), Ràdio Joventut
(Masdenverge), Alcanar Ràdio (Alcanar),
Antena Aldaia (L’Aldea) i La Plana Ràdio
(Santa Bàrbara).
L’Informatiu Emute s’elabora amb les
cròniques diàries que s’envien des de les
redaccions de la majoria d’emissores
associades fins a la Plana Ràdio on es
centralitza la coordinació de continguts i
s’emet, de manera conjunta, pels 9 dials
associats, a les 13.05 h.

Entre 10 i 12 redactors treballen cada dia
per confeccionar aquest Informatiu, que
ara ha estat premiat pel MAC, amb
l’objectiu de guardonar les produccions
més innovadores emeses en ràdios locals
públiques, en el període comprès entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2008,
contribuint així al coneixement de
programes de ràdio de qualitat.
El Mercat de l’Audiovisual de Catalunya és
el punt de trobada de tot el sector
audiovisual d’economia mitjana i petita i
de les empreses que treballen en aquest
àmbit, marcant tendència com l’únic
espai firal que conjuga tecnologia i mercat
de continguts en un sol esdeveniment.
L’Audiovisual MAC està organitzat pel
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Granollers i és un
aparador per a les empreses del sector,
una oportunitat de generar negoci i de
donar-se a conèixer als seus clients
potencials i on els professionals de la
comunicació, a més de visitar la fira
tecnològica i el mercat de continguts
audiovisuals, poden assistir a les ponències
i/o participar en les reunions de treball
que durant els dos dies es desenvolupen al
voltant dels temes que afecten al sector.
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Centre Obert l’Oliveta

Final de curs al Centre Obert l’Oliveta
El Centre Obert l’Oliveta ha finalitzat el
curs 2008-2009.
Durant aquest curs hi han participat un
total de 33 xiquets i xiquetes, amb edats
compreses entre 5 i 14 anys. Els xiquets i
xiquetes del Centre han pogut realitzar
diferents tallers, entre altres se’n poden
destacar alguns com el taller de
coeducació, sentiments i emocions,
seguretat vial, manualitats, escolteu com
sona, movem el cos, o també el de
biblioteca.
Com ja és tradicional, en acabar el curs
escolar es duu a terme la Trobada de
Centres Oberts de les Terres de l’Ebre, que
aquest any, es va realitzar a Tortosa en la
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seva setena edició. Hi van participar al
voltant de 175 persones, entre xiquets i
xiquetes i educadores i educadors, vinguts
de: Tortosa, Deltebre i Roquetes a la
comarca del Baix Ebre, i Sant Carles de la
Ràpita, Amposta i Santa Bàrbara al
Montsià.
Com tots els anys, per donar com a
finalitzat el curs 2008 – 2009, al Centre
Obert l’Oliveta, es va realitzar, el dimarts
23 de juny, un dinar a l’espai de pícnic del
camp de futbol. A la festa de cloenda del
Centre Obert hi van participar els xiquets i
xiquetes, i les educadores de tot el curs
que han estat, Fàtima, Georgina, Montse i
Vanesa. Tots van poder gaudir d’un menjar

de germanor amb la resta de companys i
seguidament van participar en diferents
jocs lliures aprofitant les instal·lacions de
l’estadi municipal de la població.
També cal destacar que ja ha començat el
Casal d’Estiu Els Ballarics, que aquest any
compta amb un total de 98 participants de
diferents edats. Es realitza del 29 de juny
fins el 10 de juliol i del 31 d’agost fins el 10
de setembre. Els centres d’interès d’aquest
any són els sentits i el reciclatge.
En aquests moments, l’equip educatiu ja
està treballant en la programació del curs
2009-2010 del Centre Obert, que
començarà a principis del mes d’octubre.

Infocentre

La TINETaula de la Diputació de
Tarragona a Santa Bàrbara
Des de ja fa uns anys, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara signa anualment un
conveni amb OASI (Organisme Autònom
per a la Societat de la Informació) de la
Diputació de Tarragona, per poder fer ús
de l’aula mòbil que aquest posa a
disposició dels municipis de la província.
Són moltes les activitats realitzades des de
l’Infocentre i des d’altres regidories del
nostre Ajuntament que en fan ús per
organitzar i dur a terme les seves activitats.
Després d’un llarg període d’espera,
donada la gran demanda que hi ha del
servei, de l’aula mòbil amb professor que
OASI també ofereix als municipis, la
nostra localitat ha acollit els dos cursos
que ens han estat concedits, un curs
d’Internet i l’altre de creació i gestió de
pàgines web.
Un total de 20 alumnes, 10 per grup, han
participat d’aquestes activitats formatives
realitzades de l’1 a l’11 de juny. L’aula
mòbil ha estat instal·lada en el nou espai
del que disposa l’àrea de promoció
econòmica i l’Infocentre per poder
realitzar aquest tipus d’activitat i poder
oferir més serveis als usuaris.

L’INFOCENTRE REALITZA UN CURS PER
A PERSONES DE LA ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS I PENSIONISTES.
L’Associació de jubilats i pensionistes de
Santa Bàrbara juntament amb l’Infocentre
organitzen un curs d’iniciació a Internet
per als seus socis.
Com cada any, l’Infocentre ofereix cursos
de formació i alfabetització digital en
coordinació amb les entitats planeres que
així ho volen, un dels objectius principals
del nostre telecentre és oferir un espai a la
ciutadania on poder fer ús de les noves
tecnologies i on poder iniciar-se en el món
de les TIC, és per això que resta a disposició
de les entitats per poder oferir aquest
servei als seus socis.
L’Associació de jubilats i pensionistes de
Santa Bàrbara organitza periòdicament
aquests cursos per als seus socis i és una
de les entitats que més inquietud
demostra en l’aprenentatge de les TIC. Un
cop més la gent gran del nostre poble
demostra que l’edat no importa per
aprendre coses noves i demostren que
estan per damunt del tòpic de “això és
cosa de joves”.
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Llar d’Infants Les Beceroles
FESTA DE LA PRIMAVERA

EXCURSIÓ A LA GRANJA-ESCOLA

FESTIVAL DE FI DE CURS

El dia 30 d’abril, vam celebrar la festa
de la primavera. Encara que el temps
no ens va acompanyar (va caure un
aiguat del mil), gràcies als pares i
mares la festa va ser tot un èxit.
Aquest any vam preparar els següents
tallers:
• Pintar màscares.
• Elaborar
maraques
amb
pots
d’actimel i llegums.
• Pintar amb pinzell portallapis de
fusta.
• Els més petits van estampar la mà en
un plat de fang.
• Per finalitzar, els pares i mares van
preparar un berenar per a tots/es.

El dia 19 de juny, vam anar d’excursió
a la Granja-escola “Mas Joan”. La
participació va ser màxima i vam anar
dos autobusos.
Un cop allí vam realitzar diferents
activitats:
Passeig per la granja on vam poder
veure diferents animals i els nens/es
que van voler van pujar a un cavall.
Visita al museu d’eines de treball i de
carros antics.
Els nens més grandets van fer pa, el
qual es van emportar a casa.
Per la tarda, vam passejar amb carro.
Familiars, nens/es i educadores vam
poder gaudir d’un dia molt especial
tots plegats.

Un cop més, per celebrar que el curs
ja estava a punt d’acabar, el dia 26 de
juny, vam fer el festival de fi de curs.
Els nens de P0 van fer una cançó amb
instruments musicals.
Els nens de P1, que anaven vestits
de hawaians, van fer una desfilada
i després van ballar la cançó de
“maionesa”.
Els nens de P2 van representar el conte
de la “Rateta presumida”.
Per finalitzar, vam donar als nens els
àlbums que durant el curs han fet i als
més petits el book de fotos.
Tots els pares/mares i familiars van
gaudir de veure els nens/es de la llar i
ens han felicitat del bé que ho van fer.
Les educadores també volem donar
gràcies a tots els pares per les paraules
que ens van dedicar i per l’obsequi que
ens van fer.

52

APASA
A partir del mes de juliol, les persones ateses als diferents
serveis de l’entitat APASA, realitzaran l’activitat aquàtica a
les instal·lacions municipals de Santa Bàrbara.
Aquesta activitat s’engloba dins del marc de col·laboració
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara envers la nostra entitat.
I durant els mesos de l’estiu, les persones amb discapacitat
intel·lectual de l’associació podran gaudir de la piscina
municipal, realitzant l’activitat aquàtica com una activitat
que comporta molts de beneficis físics, psíquics i socials
amb la finalitat d’integració i normalització de la persona
amb discapacitat intel·lectual.
Des d’aquí volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, i l’empresa HYMNOS SALUT que gestiona la
piscina municipal, i personalment al seu gerent el Sr. Toni
Garrido, per la seva sensibilitat envers la nostra entitat.

BOUS PER FESTES MAJORS 2009
La comissió de bous, amb el suport
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, va
confeccionar un cartell molt atractiu per a les
Festes Majors 2009.
Com a novetats més destacades podríem
ressaltar que per primera vegada el primer
divendres de festes va haver tarda de vaques.
En aquest cas de la ganaderia de Rogelio Martí
i es va embolar un bou cerril directament al
piló.
Aquest any, les ganaderies que van actuar
van ser, per ordre, les següents: Rogelio
Martí, La Paloma, Hilario Princep, Pedro
Fumadó (Xarnego), Benavent i Ozcoz. Les
2 ganaderies noves d’aquest any són les
de la Paloma i la de Pedro Fumadó, que
reapareix després d’algun any de no actuar.
Pel que fa als bous cerrils, va haver com
sempre el de la Penya Planers pels Bous i 3
més, 1 de Rogelio Martí, 1 de Benavent i per
acabar les festes 1 d’Ozcoz.
D’aquesta manera la comissió de bous
desitjava que la gent pogués gaudir de totes
les ganaderies i de les seves millors vaques a
una de les Setmanes Taurines amb més renom
a les Terres de l’Ebre i al Països Catalans.
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TENNIS A SANTA BÀRBARA
Amb l’objectiu de fomentar l’esport
i d’apropar-lo al territori, hem agafat
la responsabilitat de la gestió de les
instal·lacions municipals de tennis de
Santa Bàrbara.
Es podrà jugar i/o rebre classes baix la
tutela de personal titulat.
Disposem de 3 pistes de tennis i 2 de
padel per poder donar un ampli ventall
de possibilitats de joc al soci, així com
les pistes de futbol de gespa artificial.
A la vegada, posarem a disposició dels
socis, el servei de bar i una “botigueta”
per cobrir les necessitats bàsiques.
Per poder practicar el tennis i padel
a
les
instal·lacions
municipals
hem procurat establir unes quotes
totalment assequibles.

És obert per a tothom sense distinció
d’edat i sexe perquè entenem que
la pràctica de qualsevol esport és
saludable en tots els sentits i permet
relacionar-se amb els demés i amb un
mateix.
Us convidem a visitar-nos i si voleu
més informació estarem a la vostra
disposició totes les tardes de 17 a
21 hores a les mateixes instal·lacions.

Xavi Martí
Jaume Piñol
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ara també a Amposta
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COLLA D’EMBOLADORS PLANERS
El cap de setmana 23 i 24 de maig, la colla d’emboladors planers vam participar
al concurs d’emboladors a Ricla (Saragossa).
La colla d’emboladors de Santa Bàrbara ens vam desplaçar fins a la localitat de
Ricla (Saragossa) on es va realitzar un concurs d’emboladors entre les quadrilles
de Ricla, Cantavieja i els amfitrions, la quadrilla de Ricla. Els emboladors planers
va acabar amb una meritòria 2a plaça amb un temps de 17” i 500 mil·lèsimes,
els emboladors de Ricla amb un temps de 17” s’emportaven el concurs mentre
els emboladors de Cantavieja amb un temps de 44” quedaven en últim lloc. La
ganaderia a la qual pertanyen els bous era la de Hnos. Vela de Mallen.
El dissabte 20 de juny, la cuadrilla d’emboladors de Santa Bàrbara ens vam
desplaçar a Sant Jaume d’Enveja on es va realitzar un concurs d’emboladors.
La quadrilla planera vam quedar amb una meritòria 2a posició amb 12” només
superada pels emboladors de Masdenverge que van aconseguir un temps d’11”.
En 3r lloc van quedar els emboladors d’Amposta i en 4t i 5è lloc els emboladors
de Montroy i els de Sant Jaume.

QUINTA DEL 69
Quasi tots els membres de la quinta
del 69 es van reunir aquest passat mes
de juny per celebrar el canvi de dècada.
Les celebracions van començar a
primera hora del matí amb la visita al
cementiri en homenatge als companys
de quinta que ja no ens poden
acompanyar i l’ofrena d’un poema i un
ram de flors.
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Les celebracions es van allargar a la
platja de l’eucaliptus on després de
l’esmorzar es procedí a jugar a diversos
jocs de l’època d’escola, activitats que
van ser proposades l’any anterior pels
membres de la mateixa quinta per
preparar la trobada.
Després de la paella de dinar, els
membres participants van seguir amb
les activitats programades en el marc
de la platja, per acabar finalment la

jornada amb el sopar de gala en el qual
van participar un total de 34 persones
de la quinta del 69.
La trobada, que havia rebut el nom
genèric de celebrem l’any de la crisi
o fa vint anys que tinc vint anys, va
servir una vegada més per aglutinar a
tots els planers i planeres de quaranta
anys que van conviure al llarg de la
seva infància i adolescència.
Santa Bàrbara, 30 de juny de 2009

Opinió dels Partits Polítics
El passat 7 de juny,
tots
els
habitants
dels països membres
de la Unió Europea
fórem cridats a les urnes
per exercir un dels drets que ens
atorga la democràcia, l’elecció
de les persones que ens han de
representar a les administracions
públiques. En aquest cas, les
persones que representen Espanya
i Catalunya en el sí del parlament
europeu.
La jornada electoral es va
desenvolupar a la vila amb total
normalitat, amb afluència dels
planers a votar a final del matí i de
la tarda.
En el panorama nacional, les
eleccions europees suposaven el
triomf dels socialistes catalans
(35,86%), tot i el descens important
de vots, i amb CiU com a única
força catalana que augmentava els
seus vots respecte el 2004 (22,45%).
El Partit Popular de Catalunya
aconseguia el 18% i Esquerra
quedava relegada a un quart lloc
(11,80%), amb una pèrdua de quasi
tres punts percentuals respecte
el 2004. La participació total a
Catalunya va ser del 37,84% del
total del cens electoral.
A Espanya el Partido Popular
(42,23%) guanyava les eleccions
front el PSOE (38,51%), amb una
participació total a l’Estat del 46%
del cens electoral.
Quan als resultats al nostre
municipi, Convergència i Unió va
ser la força més votada amb un
total de 34,88% dels vots escrutats,
el PSC sumava un 29,19% dels vots,
el PP un 21,33% i ERC un 7,11%.
La participació en aquests comicis
va ser més baixa front els comicis
de 2004 que registraven una
participació del 47,83%. L’abstenció
doncs, es va xifrar en un 60,98%,
amb un percentatge total de vots
nuls de l’1,59% i vots en blanc del
3,22%. Així, CiU va rebre un total
de 368 vots que proclamaven a la
coalició guanyadora i recuperava
el triomf respecte dels comicis de
2004, el PSC amb un total de 308
vots directes es convertia amb la
segona força política al municipi,
el Partit Popular 225 i ERC amb un
suport de 75 vots directes.
Des d’aquest espai, el grup de
Convergència i Unió, volem donar
les gràcies a tots els planers i les
planeres pel suport que, un cop
més, ens heu donat en aquests
comicis electorals.

Com cada any,
gaudim
tots
plegats
de
les
Festes
Majors
de Santa Bàrbara,
festivitat que esperem amb
ànsia, ja que aconsegueix
unir a tot el poble.
Els
actes
tradicionals
ocupen la programació de
les festes, fent que tot el
poble participi d’actes tan
importants com el Pregó o
l’Ofrena, un dels actes més
vistosos i multitudinari.
Un dels actes que també
congrega molta gent, i que
és una novetat des de fa uns
anys, és la cursa enigmàtica.
Des del punt de vista de
participant, he de confessar
que és molt divertida, per
tant voldria felicitar als
organitzadors i animar a
tothom que s’ho vulgui
passar bé a apuntar-se.
També una altra novetat és
la cursa de tronomòbils, que
es realitza la diada de les
paelles, i que aporta un toc
molt divertit a la festa.
Un dels actes més criticats
són els bous, per la seva
quantitat,
que
alguns
creuen és desmesurada,
però tot i això no podem
negar que és l’acte que més
població congrega, i més
tradicional de les nostres
terres.
Com podeu veure, les
nostres festes agrupen actes
molt
tradicionals,
amb
altres molt més moderns,
que no desentonen en
l’esperit festiu.
Tot i això, des del PSC de
Santa Bàrbara, fa anys que
estem intentant aconseguir
unes
festes
gratuïtes.
Sabem que és molt difícil
d’aconseguir,
però
no
desistim.
La nostra idea és poder
assistir a tots els actes, sense
que aquests ens suposin un
desembors monetari, tals
com el ball.
Creiem que si el ball
fos
gratuït, es
podria
congregar un major nombre
d’assistents, podent així fer
una festa molt més popular.
Ara ja, només resta dir que
passeu unes molt bones
festes, en companyia de
família i amics i, des del
PSC de Santa Bàrbara, us
animem a assistir a tots els
actes que podeu i que els
gaudiu al màxim.
BONES FESTES!

En aquest número
de
la
revista
voldríem retre un
petit homenatge a
una persona, militant,
mare i amiga que ens ha
deixat, Neus Caire, coneguda
per
tothom,
amiga
de
tothom i una gran patriota i
barcelonista ens ha deixat; ens
ha deixat sobtadament però
també la gent d’esquerra sap
que no l’oblidarem, descanse
en pau.
La vida municipal en aquest
darrer trimestre ha estat prou
intensa, des de la posada en
marxa del camp de gespa,
i la posada en marxa de
la subvenció del Fons de
Desenvolupament Local en
que s’ha acabat la segona fase
del projecte d’il·luminació i la
creació d’unes noves casetes
del futbol, permetrà que
puguessen fer inversions en
infraestructures necessàries
per al poble en uns moments
en que l’Ajuntament disposa
de pocs ingressos.
També
el
projecte
de
dinamització
dels
espais
de la poliesportiva i del
pavelló
poliesportiu
per
part de l’adjudicació a unes
empreses privades per a que
facin una explotació i a la
vegada tinguen cura d’aquest
permetrà tenir unes millors
instal·lacions esportives per a
que les entitats i particulars
del poble puguen gaudir-hi.
Pel que respecta a les festes
creiem que la regidoria de
festes ha fet un bon paper
de cara a preparar unes
festes, amb menys diners,
però decents i molts d’actes
participatius,
des
d’ERC
l’única cosa que no ens ha
agradat és el fet que dels 10
dies de festes que hi han, 9 hi
hauran bous, creiem que, tot
i que estem a favor dels bous
i que se celebren al nostre
poble, n’hi ha massa i que és
una inversió important que es
podria estalviar i per exemple,
reduir el preu de l’abonament
per a l’assistència al ball o
fins i tot poder-se ajudar a les
persones que estan a l’atur.
Com sempre arriba l’estiu, i
tal com diu la dita “a l’estiu
tota cuca viu”. Esperem que
tothom pugue refrescar-se a
les nostres piscines municipals
i que les festes hagin pogut ser
divertides, lluïdes i profitoses
per a tots i totes els habitants
del nostre poble.
Bon estiu a tothom!!

Hola amics planers,
No sé si és el canvi d’any
o què, però el cas és que
estic contenta, sí, és que
veig que es comencen a fer coses per
aquestes terres, coses que fa temps
que s’haurien d’haver fet, però com
diu una dita, nunca es tarde si la dicha
es buena.
Estic parlant de la carretera Tortosa Ulldecona i el que això comporta per
a Santa Bàrbara, ja que el trànsit no
tallarà el poble al fer-se la variant.
Sí, ja ho sé que per a molta gent el
poble acaba a les quatre carreteres,
però els que vivim més avall d’aquesta,
ja no haurem de patir per travessar-la
i jugar-nos la vida més d’un cop.
El PP, en els seus programes, i dic en
els seus programes perquè fa més de
dues legislatures que ho diu, però com
no mana no pot fer res. Bé, encara que
no sigui el PP el que ho faci és igual, el
cas és donar idees i crec que ara seria
una bona ocasió per fer d’aquesta
carretera un passeig que anés del
passeig de les Escoles al passeig de la
Generalitat, amb les seves voreres, els
seus arbres i els seus banquets. Jo ja fa
temps que me l’imagino. I tu? A que
seria bonic disposar d’aquest passeig,
sobretot per a les persones que anem
a caminar, que, més d’un cop, quan
baixem del passeig de les Escoles i
arribem a la carretera es pot dir que
ens juguem el físic fins que no arribem
al carrer Major. Sigui com sigui, seria
un bé per a tothom i una millora
considerable per al nostre poble, ja
que la part baixa és un tema pendent
de fa molt de temps, dic la part baixa
perquè la part alta, o sigui, l’entrada
al poble des de la Sénia, està prou bé,
però la baixa té molt que desitjar. I si
diuen que la cara es el espejo del alma,
l’ànima del nostre poble, si s’entra per
baix, és molt pobra.
I el cas és que, normalment, s’entra
més per baix que per dalt.
En fi, aquí queda aquest suggeriment
per qui el vulgui llegir i si és possible
fer-hi alguna cosa més, millor que
millor, però, sigui com sigui, que no
ens deixin la carretera tal com està
ara perquè està de pena.
I no voldria acabar aquest escrit
sense desitjar a tots un any 2009 ple
de salut, harmonia i si potser algun
dineret millor que millor. Adéu-siau
amics i fins al proper full municipal
que tan de bo només pogués dir coses
bones.
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Agenda
MES

3r TRIMESTRE 2009

DIA

ACTE

juliol

29 juny-10 juliol

Casal d’estiu els Ballarics

Centre Obert l’Oliveta

4

Videodiscorevival

Poliesportiu municipal

5

Canvi de pubilles

Poliesportiu municipal

6

Reunió de la Taula de Treball per a la Convivència

9

Lliurament de premis Jornades Esportives

10

Recollida de voluminosos

10

Cloenda Casal d’estiu “Els Ballarics”

10-19

agost

Santa Bàrbara
Pl. Cid i Cid
Santa Bàrbara
Poliesportiu municipal

25

Ball. Entrada gratuïta

Poliesportiu municipal

Colònies d’estiu

Sant Joan les Fonts
(La Garrotxa)

23

Atenció al públic del servei d’assessorament jurídic
del SIAD del Montsià

14

Recollida de voluminosos

Santa Bàrbara

29-30

Tunning a Santa Bàrbara

Poliesportiu municipal

31

setembre

Pàrquing municipal

Concentració motera

31 d’agost al 10 de
setembre

Tancament piscines municipals
Casal d’estiu els Ballarics

1

Inici curs

10

Pujada i hissament de la senyera

11

Diada nacional de Catalunya.
Ofrenes florals

12

IV Caminada nocturna

14

Inici curs escolar

16-17-18

Inscripcions Centre Obert l’Oliveta

18

Recollida de voluminosos

21

Inici de curs al Centre Obert l’Oliveta

21 a 25
24

octubre

Festes Majors

Saló de Plens de l’Ajuntament

24-25-26

27 de juliol al 2
d’agost

Inscripcions classes d’alfabetització i català per a
adults
Atenció al públic del servei d’assessorament jurídic
del SIAD del Montsià

29

Inici de curs de les classes de català per a adults

3

Bicicletada

3-10-17-24
22
58

LLOC

Curs de formació bàsica del Grup Joventut.
Atenció al públic del servei d’assessorament jurídic
del SIAD del Montsià

Centre Municipal de Serveis Socials

Piscines municipals
Centre Obert l’Oliveta
Llar d’Infants Les Beceroles
Carrer Major
Monument General Moragues (Pl. dels Segadors)
Monument 175è aniversari
Camins rodalies municipi
CEIP Jaume Balmes
IES Les Planes
Centre Obert l’Oliveta
Santa Bàrbara
Centre Obert l’Oliveta
Centre Municipal de Serveis Socials
Centre Municipal de Serveis Socials
Centre Municipal de Serveis Socials
Rodalies de Santa Bàrbara
Centre Cultural
Centre Municipal de Serveis Socials

1r Premi: Lourdes Subirats Pla

IV Concurs

d’imatge

digital

ES P A I S
I EDIFICIS
MUNICIPALS

2n Premi: Maribel Fernández Miralles

