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Editorial

Jordi Roé Bonfill
Regidor d’Agricultura i Medi Ambient
Semblava que, fins no fa molts dies, l’estiu no ens volia
visitar aquest any, però als voltants de Sant Joan, ja va
sortir de l’amagatall perquè quan ell està hi ha festa i
alegria i ja se sap que uns dies després comencen les
Festes Majors a la nostra població i aquestes mai se les vol
perdre. Amb aquestes primeres calors també s’ha acabat
l’arranjament de varis camins municipals, que milloren
el dia a dia de planeres i planers que els utilitzen. Aquest
any, el cost total amb camins puja a 206.252,72 € amb les
diferents obres fetes, però el cost que ha tingut realment
per a l’Ajuntament són 34.240,10 €. A més també s’ha
realitzat un parxejat a la major part de camins asfaltats
per mantenir-los. Una de les sol·licituds que més van fer
els planers en obrir la deixalleria municipal va ser que
no hi havia punt de recollida d’envasos fitosanitaris,
molt demanada pels pagesos planers i que, al cap del
temps, ens han concedit aquest servei. Seguint en temes
relacionats amb el medi ambient, ja fa 2 anys que tenim
el nou sistema de recollida selectiva soterrat, que al
principi va ser molt positiu, després els planers es van
desconnectar un poc de fer-ho bé, però actualment ens
hem tornat a conscienciar i tornen a haver-hi unes xifres
no tan negatives, però està a les nostres mans poder
millorar-les.

Parlant d’actualitat, el dia a dia amb l’arribada de la calor
ens ha deparat vàries coses negatives. A partir de l’1 de
juliol, tot ens costarà un 2% més, degut a la pujada de
l’IVA, tot i que a l’últim moment s’ha frenat la pujada del
4% de la llum. Però no tot són pujades, que també hi ha
baixades, com els sous dels funcionaris i treballadors, que
per fer front a la crisi ho veuen com a solució. De la gent
que està a l’ATUR, diuen que també baixa però com n’hi
ha tanta no es nota com els altres anys. I, finalment, el
sector agrícola, que compra a preus d’actualitat i els seus
productes alimentaris els cobra com si fóssim a principis
dels anys 80.
Sempre he sentit dir a la gent pagesa: Quan tens un
mal any, l’any que ve millor! Però desgraciadament ja
fa massa anys seguits que se diu. I la veritat és que a
nivell de millorar camins, el proper any no serà millor
que aquest, sinó tot el contrari, amb menys diners per
executar nous asfaltats de camins. Però com en tot el que
va de legislatura, continuarem mirant fins l’últim cèntim
per fer el màxim de coses per millorar la qualitat de vida
de les planeres i planers.
Bon estiu i bones vacances qui les tingui!

Jordi Llorens Arasa
Regidor d’Hisenda, Noves Tecnologies
i Dinamització Econòmica
Planers i planeres, ja tenim passades les festes i encarem
la recta final de l’any. Què ràpid passa el temps. Aquestes
han estat les darreres de la legislatura que va començar
el 2007 i això em porta a pensar sobre el que han estat
aquests gairebé quatre anys de posar el sentit comú,
els coneixements, les habilitats i l’esforç de cadascun
dels regidors en fer Santa Bàrbara una mica millor.
Com a regidor d’Hisenda i en part a causa de la situació
econòmica en què es troba Catalunya, m’ha tocat la tasca
d’insistir a revisar cada Euro que gestiona l’Ajuntament
i demanar periodificar els projectes per mantenir la
tresoreria en l’estat envejable en què es troba. Vull agrair
la responsabilitat de la resta de regidors i també la de
tots els treballadors, que fins i tot han patit recentment
una retallada injusta en el seu sou, perquè han entès la
necessitat d’aquesta tasca, han ajudat a portar-la a terme
i estic segur que ho continuaran fent. En el camp de les

noves tecnologies i la promoció econòmica no només
hem mantingut els serveis que ja estaven operatius, que
en aquest context de retallades de les administracions
superiors ja seria un èxit, sinó que els hem ampliat
millorant-ne a la vegada les instal·lacions. Tot això s’ha
fet intentant obtenir el màxim finançament extern i,
per tant, estalviant recursos propis que s’han invertit en
altres àrees en que això és més difícil. Encara queden,
però, novetats que podrem veure de forma imminent. Des
de fa unes setmanes hi ha funcionant a Santa Bàrbara
una xarxa WiFi oberta pionera a les Terres de l’Ebre a la
qual es poden connectar totes les llars i comerços planers.
Si sabem aprofitar-la crec que el nostre poble tornarà a
fer un salt endavant, com moltes altres vegades ja ha
fet abans, que ens permetrà seguir dient arreu on anem,
sense la llana que ens atribueixen proverbialment: SÓC
DE SANTA BÀRBARA, QUE NO ÉS POCA COSA.
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Santa Bàrbara ja té en marxa la variant est

E

l
Departament
de
Política
Territorial i Obres Públiques ha
obert al trànsit la nova variant de
la T-331 a Santa Bàrbara, en el marc de
les obres en execució de millora
d’aquesta carretera entre Ulldecona i
Vinallop (Tortosa). La variant, de 2
quilòmetres de longitud, permet als
vehicles evitar el pas per l’interior del
nucli
urbà.
Els
treballs
de
condicionament entre Ulldecona i
Vinallop abasten un total de 20
quilòmetres de longitud i compten
amb una inversió de 19,6 MEUR.
Aquesta actuació també ha inclòs la
construcció d’una variant de la T-331 al
seu pas per Santa Bàrbara per tal que
els vehicles puguin evitar el pas per
l’interior del nucli urbà. Al mes d’abril,
el DPTOP va obrir al trànsit la nova
variant, que discorre per l’est del
municipi. Té una longitud de 2
quilòmetres i una amplada de 9 metres,

amb dos carrils de circulació de 3,5
metres i vorals d’1 metre cadascun.
Al llarg del traçat, tres rotondes
faciliten les connexions de la variant
amb el nucli urbà i la xarxa viària de la
zona: una inicial a la T-331 al sud de la
població, que ja existia i que s’ha
adaptat; una altra en l’encreuament
amb
la
T-350
(carretera
de
Masdenverge), i la tercera, al final de la
variant, per a connectar novament
amb la T-331. El primer giratori té 40
metres de diàmetre i les altres dues, 60
metres.
Un cop va entrar en servei, es va
continuar treballant en els acabats
fora de la calçada de la variant i en
l’interior de les rotondes i van
començar les tasques de millora
previstes a l’actual travessera, d’1,7
quilòmetres de longitud –dels quals
700 metres són urbans i 1 quilòmetre
corresponent al reforçament de la

carretera antiga.
Les principals actuacions que es duen
a terme a la travessera seran la
renovació del paviment, la formació de
noves voreres i la millora dels elements
de
drenatge.
Aquests
treballs
comporten restriccions de trànsit a la
travessera, que
consisteixen
en
l’ocupació d’un dels dos carrils de la
calçada, de manera que es dóna pas
alternatiu als vehicles pel carril que
queda lliure.

Vadim Zelaya pren possessió com
a regidor de l’Ajuntament

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara en
la seva sessió de ple corresponent
al mes d’abril va servir entre un
dels punts de l’ordre del dia perquè
prengués possessió del seu càrrec com
a nou regidor d’ERC, Vadim Antonio
Zelaya Sánchez, quart a la llista
republicana i que ha hagut d’incorporarse al consistori per substituir a Ignasi
Caballé. Es dóna la circumstància de
què aquest havia substituït, poc mesos
abans, la cap de llista d’ERC a Santa
Bàrbara Ma José Cid que havia deixat el
càrrec per motius personals.
Marc March, actual portaveu d‘Esquerra
a la municipalitat planera, destacava el
paper de dinamitzador que el regidor
difunt feia dintre el grup, lamentant la
seva pèrdua que va significar un cop
dur i un temps d‘impàs per reorganitzar
el partit, reorganització que clou
presentat el nou regidor que, segons
Marc, és una persona perfectament
vàlida i responsable per desenvolupar
el seu paper de regidor.
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Vadim Zelaya, el nou regidor planer
d’ERC, tot i que nascut a Costa Rica és
una persona casada i perfectament
integrada al municipi i ja anteriorment
havia format part de diferents
associacions. Ara, confessava, havia
decidit formar part d’ERC per la seva
vinculació
familiar
als
partits

esquerrans.
Vadim es confessava il·lusionat i amb
ganes per desenvolupar el seu nou
càrrec i creu que, poder transmetre i
portar al debat les inquietuds dels
ciutadans, és una gran responsabilitat
que està disposat a assumir.
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Josep Poblet inaugura les instal·lacions esportives

E

l president de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet, es va
desplaçar al mes d’abril a la població de Santa Bàrbara, on va inaugurar les remodelades instal·lacions esportives municipals, en el marc de la
celebració de les Jornades Culturals
d’aquest municipi del Montsià.
Unes instal·lacions modèliques que,
sense dubte, són l’admiració de tots els
pobles de la comarca, tant per la qualitat dels seus equipaments com per la
seva magnitud, ja que gaudeixen de les
condicions per la pràctica de gairebé la
totalitat dels esports.
Acompanyat per l’alcalde de Santa
Bàrbara, Joan Jordi Boronat, i pel regidor d’Esports, Alfred Blanch, Josep Poblet va encapçalar l’acte inaugural de
l’equipament, després de les obres que
al llarg de l’any 2009 s’hi han dut a terme, amb l’ajut de la Diputació de Tarragona. Concretament, la institució intercomarcal ha aportat 285.883,50 euros. A l’acte, hi van estar presents també el representant de la Secretaria General de l’Esport a les Terres de l’Ebre,
Jordi Gaseni, i els diputats, Pere Panisello i Àlvar Gisbert.
El projecte de remodelació de l’equipament esportiu municipal ha inclòs la
transformació del camp de futbol, la
construcció d’una grada lateral, la creació de dues pistes de tennis i dues de
pàdel, així com la millora de l’enllumenat, l’enjardinament i la pavimentació
de tot el complex poliesportiu. La construcció d’uns vestidors multifuncionals ha posat el punt i final a la transformació.
El president de la Diputació, Josep Poblet, va manifestar en el seu parlament
que Santa Bàrbara gaudeix d’un model
de vida que funciona a satisfacció dels
seus habitants, tant en el vessant eco-

nòmic, com en el cultural, l’esportiu i
l’associatiu, (el municipi gaudeix d’un
total de 26 entitats). També ha qualificat els equipaments esportius inaugurats “d’extraordinaris” i ha subratllat
que la institució intercomarcal atorga
ajuts i subvencions a tots els pobles de
la demarcació. No obstant això, col·
labora d’una forma especial i més satisfactòriament en aquells municipis
on els serveis i equipaments funcionen
per l’esforç que hi posen els ajuntaments, així com les empreses dels respectius municipis. I en aquest sentit,
ha posat com exemple el municipi de
Santa Bàrbara.
Per la seva part, l’alcalde de la població, Jordi Boronat, va ressaltar el suport
econòmic atorgat per la Diputació, com
la col·laboració trobada en les empre-

ses del municipi, i en el veïns, ja que
sense aquesta conjunció d’esforços no
hagués estat possible aconseguir uns
equipaments tan dignes, que són l’orgull de la població i que posen el punt
final a un procés iniciat l’any 2008. Pel
representant de la Secretaria General
de l’Esport, aquestes instal·lacions són
modernes i àmplies, i permetran la
pràctica de l’esport en unes condicions
dignes.
L’estada del president de la Diputació
de Tarragona a Santa Bàrbara va finalitzar amb la seva participació en un
dinar de germanor de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de la població
que va concentrar a la Llar de Jubilats
unes 200 persones, al capdavant de les
quals figurava el seu president, Gilberto Balaguer.

Vols estar al dia de les notícies del teu municipi?

Visita la web de
l’Ajuntament!

www.santabarbara.cat

Governació i Urbanisme

La T-331, entre Ulldecona i Vinallop, ha entrat en servei

L

’actuació integral ha dotat la carretera d’una calçada més ampla i
un millor traçat i ha inclòs la
construcció de la variant a Santa Bàrbara que evita el pas per l’interior del
nucli urbà. Els treballs, han abastat un
total de 20 quilòmetres de longitud i
han significat una inversió de 21,6
MEUR.
El tram en què s’ha actuat s’inicia a la
rotonda final de la variant d’Ulldecona
i finalitza a un quilòmetre de la connexió amb la C-12 a Vinallop (Tortosa).
L’obra ha abastat els municipis d’Ulldecona, el Godall, la Galera, Freginals,
Santa Bàrbara, Masdenverge i Tortosa.
Els treballs han consistit principalment en l’eixamplament de la carretera dels 6-7 metres que tenia als 9 metres actuals –amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i vorals d’1 metre
cadascun– i en la millora del traçat de
la via.
Les obres van començar l’estiu de 2008;
l’abril de 2010 es va obrir al trànsit la
variant de Santa Bàrbara i el 22 de juny
de 2010, va entrar en servei la resta del
recorregut, així com la millora de la
calçada de la travessera de Santa Bàrbara.
Així, en aquesta actuació, es poden distingir els trams següents:
Ulldecona – Santa Bàrbara: En aquest
tram, s’ha eixamplat la calçada i s’ha
suavitzat algun revolt, alhora que s’ha
executat una petita variant de traçat a
la zona de les Ventalles. En aquesta
zona, també s’ha construït un pas inferior per a vianants i s’ha format una
intersecció en forma de T, amb un tercer carril per als girs a l’esquerra.
Variant de Santa Bàrbara: Discorre per
l’est del nucli urbà i té una longitud de
2 quilòmetres i una amplada de 9 metres. Tres rotondes faciliten les connexions de la variant amb el nucli urbà i
la xarxa viària de la zona: una inicial a
la T-331 al sud de la població, que ja
existia i que s’ha adaptat; una altra en
l’encreuament amb la T-350 (carretera
de Masdenverge), i la tercera, al final de
la variant, per a connectar novament
amb la T-331. El primer giratori té 40
6

metres de diàmetre i els altres dos, 60
metres. La variant va entrar en servei
l’abril passat.
Travessera de Santa Bàrbara: Les obres
han inclòs un conjunt de tasques de
millora a la travessera, d’1,7 quilòmetres de longitud –dels quals 700 metres
són urbans i 1 quilòmetre correspon a
la rehabilitació de la carretera antiga.
Les principals actuacions que s’han
dut a terme a la travessera són la renovació del paviment, la formació de vorades i la millora dels elements de drenatge. Per altra banda, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ha instal·lat a la mateixa travessera el canvi d’enllumenat
públic, el mobiliari urbà i l’arranjament final de les voreres a càrrec de la
brigada municipal i que s’unirà al Passeig de la Generalitat.
Santa Bàrbara – Vinallop: A més de l’eixamplament de la calçada en aquest
tram, cal remarcar la construcció d’un
pont per a creuar el barranc de Baiot,
prop de Vinallop, de 30 metres de longitud. Així mateix, s’ha remodelat l’accés
al polígon industrial Barranc de Lledó
per tal de millorar-hi la seguretat viària; s’ha substituït la rotonda de petites
dimensions que hi havia per una intersecció en T, amb carrils d’acceleració,

desacceleració i d’espera per als girs a
l’esquerra.
Últimes tasques fora de la calçada
A partir de l’entrada en servei d’aquesta actuació, en els pròxims mesos es
continuarà treballant fora de la calçada; per exemple, en la formació de cunetes, camins i accessos i en els últims
treballs a dos passos inferiors. Es preveu que aquestes tasques conclouran
durant l’estiu. Finalment, cal indicar
que l’any vinent s’executaran els treballs de revegetació per integrar la carretera en l’entorn, que corresponen a
un projecte independent, amb una inversió prevista de 500.000 euros.
L’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, es mostra molt satisfet per l’execució definitiva de la T-331 i el que ha
significat per a Santa Bàrbara, amb
l’entrada en funcionament de la variant, desviarem 5.000 cotxes per dintre
del casc urbà amb el que significa per a
tots els veïns de les quatre carreteres
aquest fet, a més l’esforç de tots plegats ha permès guanyar un passeig importantíssim que integrarà tot aquest
barri encara més dins al nucli urbà. És
un moment importantíssim per a la
història de Santa Bàrbara pel qual
l’Ajuntament felicitem als veïns.

Agricultura i Medi Ambient

Presentació de “1.000 tardors” oli d’oliveres mil·lenàries

E

l conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat del director dels
Serveis Territorials del DAR a les Terres
de l’Ebre, Antoni Espanya, va visitar la
cooperativa oleícola Acomont, ubicada
a Ulldecona, on va presidir la presentació de l’oli 1.000 Tardors. És tracta d’un
dels quatre olis elaborats amb oli d’oliveres mil·lenàries del Territori del Sénia.
El conseller va dir que la presentació
de l’oli “1000 Tardors“ simbolitza el que
estem vivint ara en el sector agroalimentari, és a dir, que el sector té oportunitats i nous camps de negoci. Per al
conseller, és lloable que un projecte
tan vell com les oliveres mil·lenàries
s’hagi convertit en una opció de futur.
Llena va fer un joc de paraules dient
que “d’aquí un temps espero que puguem parlar d’oliveres milionàries i no
mil·lenàries”. D’altra banda, el conseller va explicar que aquest projecte, a
part d’evidenciar que el sector té futur,
també posa de manifest la necessitat
de treballar tots junts, administració i
sector privat.
A instàncies de l’alcaldessa d’Ulldecona Núria Ventura, que va demanar un

nivell de protecció de les oliveres mil·
lenàries, el conseller va explicar que
s’estava parlant amb el sector per tal
de crear alguna figura de protecció
sempre amb el suport dels implicats i
tenint en compte que un primer pas és
la pròpia conscienciació dels propietaris d’aquestes oliveres.
Acomont ha produït 300 litres d’aquest
oli, i l’ha embotellat amb 600 ampolles
de mig litre. El preu de 1.000 Tardors al
mercat és de 15 euros. Ja es pot trobar
a tres botigues gourmet de Barcelona i
a dues de Madrid. Segons la cooperativa, aquest és el camí que volen seguir i
en un futur volen arribar a produir-ne
1.500 litres. Acomont vol que 1.000
Tardors es converteixi en una locomotora de la resta d’olis que es produei-

xen al Territori del Sénia.
A més dels membres de la Cooperativa
Acomont, també van estar els altres
que formen part de l’Associació Territori del Sénia: Montebre (Santa Bàrbara), Molí de la Creu (La Galera), Alboredes (La Jana) Cervol (Traiguera i Rossell), Càlig i Godall.
El conseller va visitar després la finca
de l’Arion, al terme d’Ulldecona, acompanyat de l’Alcaldessa i dels propietaris (la família Porta i Ferré). De fet,
Ulldecona és el municipi amb major
quantitat (1.234) d’oliveres mil·lenaris
o monumentals (de més de 3,50 m. de
perímetre de tronc a 1,30 m. de terra),
seguit de Canet lo Roig (1.115) i La Jana
(938).

Manteniment dels vorals dels camins

D

intre del pla municipal
de manteniment de
camins, des de l’última setmana d’abril s’està portant a terme el parxejat dels
camins asfaltats.
Com és habitual durant
aquests darrers anys, es realitza un parxejat a tots els camins asfaltats del terme municipal planer. L’aparició del
gran nombre de clots en
aquests darrers temps ha estat degut a les pluges que durant la primavera ens han
acompanyat i, aquest fet, ha
provocat que als llocs on l’aigua s’embassa es debilita l’asfalt i les sahorres que hi ha
per sota. Tot això, juntament
amb el pas dels vehicles, pro8

voca que es vagi desgranant
l’asfalt i apareguin un seguit
de clots dificultosos. Actualment, s’està procedint al manteniment d’aquests camins i
s’estan portant a terme tasques de reparació realitzades
pels treballadors de la brigada
municipal del nostre Ajuntament.
El regidor d’Agricultura, Jordi
Roé, comentava que l’aigua és
el principal causant del desperfecte dels camins però
apuntava que el fet de realitzar un parxejat a finals de primavera és bon símptoma, ja
que és un senyal que ha plogut durant aquests mesos i els
cítrics i oliveres passaran millor d’estiu.

Agricultura i Medi Ambient

Mesures excepcionals per la plaga de conills

U

nes condicions climàtiques
excepcionals i una major
quantitat
de
finques
abandonades han provocat que en
diversos
termes
municipals
del
Montsià, entre ells Santa Bàrbara, hi
hagi una plaga de conills que ha
provocat la demanda de mesures
excepcionals des de l’Alcaldia de
l’Ajuntament, la regidoria d’Agricultura
i la Societat de Caçadors de Santa
Bàrbara al Departament de Medi
Ambient, per les destrosses que fan en
els cultius, sobretot de cítrics.
El Departament de Medi Ambient a les
Terres de l’Ebre va autoritzar, per al
mes de juny batudes extraordinàries
de caça per eliminar la població, en
una quantitat que ni caçadors ni pagesos recorden en la seva història. S’ha
pogut transmetre tant la preocupació

de la pagesia, que el mateix departament ha autoritzat per primera vegada
la caça amb escopetes, normalment
circumscrita sols a caça amb gossos.
Es reconeixia des del sector pagès de
Santa Bàrbara que és necessari reduir la població
perquè sinó en una segona tanda de reproducció,
la quantitat de roedors al
terme municipal, es podria multiplicar i les destrosses en un sector primari altament tocat per
la crisi podrien ser catastròfiques per a la mateixa economia de la vila.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat i el regidor d’Agricultura i Medi
Ambient, Jordi Roé, tra-

metien una carta explicant la situació
al coordinador territorial i demanant-li
que gestioni aquest conflicte amb sentit comú i prioritzant els interessos de
la pagesia de l’interior del Montsià.

Santa Bàrbara recicla

E

l 20 de maig del 2008, a Santa
Bàrbara es va començar a
realitzar la recollida selectiva
soterrada. Aquest nou sistema estava
pensat per fomentar que les planeres i
planers reciclessin més que fins aquells
moments, ja que érem dels últims
pobles de la comarca en taxes de
recuperació. Ara que ja fa més de 2
anys que es realitza, ja hem sortit de la
Padró 2009.................................... 3955 h.
Matèria orgànica....................... 419,39 tn
Vidre............................................. 66,55 tn
Paper i cartró............................. 128,34 tn
Envasos lleugers....................... 128,87 tn
Total.................................. Rec. Sel. 743,15
% Rec.Sel................................. s/total 48%
Fracció Resta directa
a Diposit controlat:........................ 795,22
Total Fracció Resta
directa a disposició final.............. 795,22
Total Fracció Resta......................... 795,22
%Fracció Resta / Total................... 51,692
Generació........................... (total) 1538,37
Kg/hab/dia........................................ 1,066

cua de la llista i en aquest moment
som el 6è poble que més recicla i amb
una taxa de recuperació a l’entorn del
60%.
El dia a dia de les planeres i planers ha
anat canviant i, a poc a poc, la gent es
consciència i fomenta el reciclatge.
Gràcies als planers que realitzen correctament la selecció de les diferents
fraccions i que al moment de dipositar
les bosses de brossa al contenidor pertinent s’està ajudant a que no pugin la
facturació del tractament de les escombraries. Els planers que no fan la
recollida selectiva (tota la brossa va a
la fracció resta), ja estan provocant un
augment en la facturació, ja que la
fracció resta és la més cara per fer el
tractament posterior. A més de no reciclar correctament, tiren la bossa de la
brossa a una fracció que no pertoca i
això està generant impropis, és a dir, a
part de l’augment de la facturació, ja
que tot el viatge del camions de recollida es retornat, i això ja és un sobre
cost, s’ha de comptabilitzar la disminució de reciclatge i l’augment de la
fracció resta.

En quant a l’evolució del sistema de recollida, al principi, les dades eren un
pel millor de l’esperat al canvi del sistema, però amb l’actualitat estem sobre la línia planejada pel CODE i en alguns moments estem per sota del
plantejament i per tant estem incrementant la despesa perquè no surten
els resultats esperats.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Roé
manifestava que la gent s’està acostumant a reciclar però que les planeres i
planers que no ho fan correctament, a
part de no fer-ho bé i no dipositar la
bossa de brossa al contenidor de resta
si no és recicla, estant augmentant els
impropis i per tant augmenta la facturació de les escombraries. També comentava que en aquests moments de
crisi i d’estrènyer el cinturó de les despeses, una bona solució és reciclar i fer
les coses correctes i així l’Ajuntament
podria fer front a les pujades de la facturació de la recollida i del posterior
tractament de les escombraries, cosa
que a partir d’ara si no es recicla o no
es fa correctament, els costos augmenten.
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Asfaltat del camí de borda

E

l Consell Comarcal del Montsià
va presentar una subvenció per
arreglar camins a la qual, l’Ajuntament planer s’hi va presentar i va
complir amb totes les condicions que
marcaven les bases de l’ajut. La subvenció concedida va ser de 7.453,77€
però amb el requeriment que l’Ajuntament aportés, com a mínim, la mateixa
quantitat, és a dir, l’obra havia de tenir
un cost total de 14.907,54€.
Des de la regidora d’Agricultura es va
optar per realitzar l’asfaltat del camí

de borda realitzant les feines d’anivellació del camí i posterior DTS (doble
tractament de sahorres amb reg asfàltic). L’empresa encarregada de realitzar
aquesta obra va ser Delta-Bad S.L.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, comentava que tal com està la situació
econòmica actual per realitzar aquestes obres als camins, si no fos per les
subvencions que es donen, seria molt
complicat fer-ho tenint el 100% del
cost directe de l’Ajuntament. La decisió
de fer aquest camí va ser perquè s’ajus-

tava a la quantitat de la subvenció i a
més el camí estava en molt mal estat i
hi ha un gran nombre de planers que
cada dia passen per aquet camí.

Millores a la deixalleria municipal

D

esprés de
8 mesos
en funcionament, una de
les principals revindicacions
dels planers era que la deixalleria no
disposava de servei de recollida d’envasos de fitosanitaris (SIGFITO). Després de vàries reunions amb el CODE i
Consell Comarcal i l’enviament d’una
carta hem aconseguit aquest nou servei. Els envasos que entren en aquesta
classificació que, fins ara, no els podíem portar a la deixalleria, es poden
identificar perquè en un punt del seu
envàs porten el logo de SIGFITO (veure
imatge).
A més a més, des del CODE van sol·
licitar una subvenció per millorar les
instal·lacions, cosa que els ha estat
concedida i, per tant, la millora que realitzaran serà el tancament de la part
coberta existent de la deixalleria quedant com un magatzem.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Roé,
comentava que està satisfet que aquestes millores arribin en aquest moment,
ja que cada cop hi ha més planers que
utilitzen aquest servei i a més ho sol·
licitaven. També comentava que com
en tots els aspectes de la regidoria, es
continua pensant com millorar el servei.
HORARI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL ÉS DE:
Dimarts a divendres de 16 a 19 hores
(hivern) i de 17 a 20 hores (estiu)
Dissabtes de 9 a 14 hores i de 16 a 19
hores (hivern) i de 17 a 20 hores (estiu)
Dilluns i diumenge tancat
*L’horari d’estiu serà de l’1 de juny al 15
de setembre
Els camins arreglats al terme planer
pugen a 191.345,18 €
Sobre la tercera setmana de juny, s’han
acabat d’asfaltar els camins del terme
que es fan per via de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia.
Aquest any, s’han realitzat millores a:
camí del cementeri (964 m.), antic camí
del cementeri (356 m.) camí de Soquet
(982 m.), camí de Palomo (1.639 m.),
camí 9011 (magatzem de la Nicos o
nou magatzem de Cooperativa Agrícola del Camps) (573 m.) i finalització de
les millores del camí de mitanplanaTrulls d’en Daume (333 m.).
Les millores que s’han realitzat a tots
els camins han estat de fer una neteja

de vorals i desbroçada de branques que
dificulten el pas. Després a cada camí
s’ha realitzat les següents tasques:
• Camí del Cementeri, asfaltat en calent amb un gruix de 5 cm.
• Antic camí del Cementeri, aportació
de sahorres i DTS o reg asfàltic
• Camí Soquet, nivellació del camí i
DTS o reg asfàltic.
• Camí de Palomo, asfaltat en calent
amb un gruis de 5 cm.
• Camí 9011, aportació de sahorres i
DTS o reg asfàltic.
• Camí
de mitanplana-trulls d’en
Daume, el tram final, l’any passat es
va realitzar una escollera per concervar el camí però no estava inclosa al projecte del 2009. I aquest any
s’ha contemplat.
Totes aquestes millores d’aquest camins tenen un cost total de 191.345,18
€, però a l’Ajuntament planer sols li
toca pagar el 14 %, es a dir 26.786,33 €.
La resta de diners estan aportats pel
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural
i Marí.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, manifestava la gran quantitat que camins
que aquest any s’han pogut arreglar i
el poc cost que ha tingut per l’Ajuntament planer. Al mateix temps comentava que encara queden a posar unes
senyalitzacions a aquests camins però
que ja estan treballant per veure quins
camins faran per al 2011.
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Veredicte del jurat dels premis literaris

E

l dia 24 de març va tenir lloc la
reunió del jurat del XIX premi literari Vila de Santa Bàrbara per
debatre i decidir sobre quines obres
eren les millors en cadascuna de les
dues categories: poesia i narrativa. En
aquesta edició el total d’obres van ser
de 32, de les quals 15 formaven part de
la modalitat de poesia i 17 de la modalitat de narrativa, amb procedències i
temàtiques molt diverses.
El premi de poesia, dotat en 450 € donat per CAIXA TARRAGONA, es va concedir a l’obra Camins de llum i de fang,
de Josep Fàbrega Selva de Calders.
Pel que fa al premi de narrativa, també
dotat en 450 € i donat per l’AJUNTAMENT, es va concedir a l’obra Un dia a

la vida d’en Teo, de Ramon Pardina Villanueva de Barcelona.
També en aquest mateix apartat, dotat
en 90€ donat per l’AJUNTAMENT,
s’atorgà un accèssit de caràcter local a
l’obra Fon ets? de l’autora planera Laia
Sanz Masclans.
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.
El regidor de cultura, Alfred Blanch,
també expressava el seu agraïment als
membres del jurat i estava content per
la participació que aquest XIX premi
literari Vila de Santa Bàrbara havia tingut.
L’entrega dels premis es va fer efectiva

el dissabte 17 d’abril a les 19 hores i al
centre cultural de la localitat dins del
marc de les jornades culturals.

Es presenta el 3r volum de les plantes del port

L

‘Auditori Felip Pedrell de Tortosa
va ser l‘escenari, el mes de març,
de la presentació del 3r volum de
l’obra “Les plantes del port” treball escrit amb intenció divulgadora per
l‘anomenat Grup de Recerca Científica
del que, entre altres, en formen part
dos veïns del nostre municipi, el biòleg
Ferran Royo i el geòleg Àlvar Arasa.
L’obra culmina el projecte del grup, iniciat l‘any 2001 amb el qual pretenien
aconseguir crear una eina que servís
perquè tots, aficionats al món de les
plantes silvestres, la puguin utilitzar
per conèixer el seu entorn. La materialització de l’obra han estat els tres volums que han anat apareixen al decurs
dels darrers anys.
Segons explicava Ferran Royo, un dels
autors, aquest tercer volum està dedicat a les monocotiledònies i arbres singulars, essent una de les principals
protagonistes de llibres la secció dedicada a les orquídies que podem trobar
als ports.
Per la presentació es va comptar amb
la participació de Fèlix Tena que coordina el programa de medi ambient de
Punt 2 Televisió Valenciana, també Xavier Durant director del programa de
TV3 el Medi Ambient, Emili Laguna un
dels pocs botànics de la península Ibè-

rica que ha rebut un dels guardons
més destacats en botànica, el premi
Silverly d’Europa i, finalment, també es
comptarà amb la presència de Jorge
Wagenswerg, director del cosmocaixa i
director de l’àrea científica de la fundació la caixa.
En total, amb els tres volums publicats,
han estat més de 1.300 espècies les que
han aconseguit classificar, 3.000 imatges a tot color i 370 dibuixos que il·

lustren aquesta enciclopèdia de les
plantes més destacades de les nostres
contrades.
Alfred Blanch, regidor de Cultura, va
anunciar que el grup de recerca amb
els seus principals protagonistes al
capdavant presentarien en el marc de
les Jornades Culturals de Santa Bàrbara aquest tercer volum a la nostra població, el dia 21 de maig a les 20 hores
a la biblioteca José Escude.
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L’Ajuntament signa conveni amb l’Ebre TV
per difondre les seves Festes Majors

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara i
el Canal l’Ebre TV van signar conveni de col·laboració mitjançant
el qual, a través de les seves emissions,
donarà a conèixer les activitats que desenvolupa el municipi de Santa Bàrbara, per tal de difondre, donar a conèixer
i promocionar les iniciatives culturals,
festives, lúdiques etc. que es vagin produint durant l’any a la vila.
L’EBRE TV emetrà els seixanta minuts
corresponents dins de la programació
regular de L’EBRE TV, en horaris prèviament convinguts i amb un mínim de
dos reemissions més ampliant l’emissió en horari de prime time de les Festes Majors del municipi.

L’EBRE TV, per la seua part, enviarà més
càmeres per complementar els dos vídeos acordats, si més no, el 9 de maig
per gravar la segona de les rutes de la
proclamació de les pubilles, i també en
alguns dels actes de la festa major.
Així mateix, L’EBRE TV també contractarà els serveis d’una periodista per
afegir als documents audiovisuals convinguts diverses entrevistes i, si es
dóna el cas, reportatges especials.
Igualment L’EBRE TV també traslladarà
a Santa Bàrbara equips tècnics necessaris en motiu d’una probable programació especial in situ.
L’EBRE TV emetrà un programa especial de festes de Santa Bàrbara que con-

sistirà en un recull d’imatges dels actes
més representatius de cada dia. Les
imatges s’emetran cada dia pel canal
34 de la Televisió Digital Terrestre.
Els regidors de Festes i Mitjans de Comunicació, Judit Lleixà i Alfred Blanch,
valoren la signatura del conveni com
molt satisfactòria perquè a més d’apropar les festes populars a la gent planera que no hi pot participar per diverses
raons, ens ajuda a promocionar i a donar a
conèixer la nostra població a l’exterior i les
activitats
que
es
produeixen.

Subvencions a les entitats planeres

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
aprovar al Ple de la Corporació
del dia 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 de 46.320 euros.
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 correctament a final
d’any les despeses que ha suposat la
gestió de la seva entitat sense ànim de
lucre.
Així, per al present exercici de les diverses associacions, s’ha aprovat la
quantitat de 25.690 euros per associacions i entitats l’objecte de les quals
sigui la promoció de la cultura i l’espectacle i un total de 20.320 euros per
aquelles associacions que estimulin
amb la seva activitat diària i amb l’organització d’activitats puntuals la
pràctica de l’esport.
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Amb l’aprovació de les subvencions
2010 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.
El regidor de Cultura i Esports, Alfred
Blanch, valora satisfactòriament el tre-

ball de les entitats municipals, alhora
que estimula 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.
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Literatura i música donen el tret de sortida a les XIX
jornades culturals a Santa Bàrbara

Q

uan s’aproxima la diada de
Sant Jordi molts pobles i ciutats
aprofiten per lluir les seves millors gales culturals. No n’és una excepció d’això Santa Bàrbara que amb
l’entrega de premis del concurs literari
i l’actuació del cantautor Jesús Fusté
donava per iniciades les seves XIX jornades culturals.
Unes jornades culturals marcades per
la moderació econòmica, però sense
perdre gens de qualitat ni d’importància, ja que des de l’equip de govern es
considera que són un fet diferencial de
la cultura planera i de la identitat com
a poble.
Dins del programa d’actes d’aquestes
jornades podem destacar:
• 3 premis literaris: el propi de l’Ajuntament, el de l’Escola i el de l’Institut.
• La celebració de la diada de Sant Jordi, amb la venda de roses i llibres.
• Activitats per a xiques i xiquetes:
manualitats, tallers infantils i 2 contacontes.
• 3 xerrades amb temàtiques ben diverses: una sobre la dona, una sobre
la música i una altra sobre noves tecnologies.
• 1 festival de Play-back.
• 1 romeria tradicional, amb carros i
cavalls engalanats.
• 1 concert de corals.
• 4 actuacions musicals.

• 6 presentacions de llibres: La Pastora,
els contes de Muniato, Aigües fondes,
les plantes del port (III), Esmorzars a
l’Ebre i Santa Bàrbara en imatges.
• 1 Vermut popular la vespra de la gran
festa del nostre patró Sant Gregori,
amb missa, processó, benedicció del
terme, petició de pubilles i elecció de
la pubilla major que ens representarà durant tot l’any 2010.
La presentació dels actes del 15è aniversari de la Plana Ràdio.
A més de 2 exposicions: una que ens
recrea diferents camins i paratges de
les nostres terres, on el paper importantíssim el té la fotografia i l’altra de
Guillermo Gaya que ens mostrarà tots
els treballs que té editats fins al moment.
1 sortida cultural a Tortosa: ciutat veïna i carregada d’història i punts d’interès cultural.
1 ruta històrico-etnològica per visitar
les cases més representatives del po-

ble.
També, tot i que no és estrictament
cultural, dins del programa s’han inclòs dues inauguracions, de dos fets
que han estat importantíssim per al
nostre poble: La de les instal·lacions
esportives i la de la reforma de l’enllumenat públic.
Un seguit d’actes diferents i variats,
preparats amb il·lusió, per a totes les
edats, per promoure d’una forma o
d’una altra la cultura, la tradició i la
identitat pròpia del nostre territori.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, i la
regidora de Festes, Judit Lleixà, desitjaven que la gent planera gaudís al 100%
d’aquesta festa cultural i en quedés
ben satisfeta, així com també volien
agrair la col·laboració incondicional
que sempre troben en les entitats de la
localitat, ja que, reconeixen que, per
poder muntar programes culturals
com el de Santa Bàrbara, cal la col·
laboració de molta gent i entitats.

Millors instal·lacions esportives
de les Terres de l’Ebre

E

n la cerimònia celebrada aquest passat mes de juny al Pavelló Firal de Tortosa, davant les principals autoritats
polítiques i esportives de les Terres de l’Ebre,
el grup de comunicació Ebre, ha escollit, com
les millors instal·lacions esportives de les
Terres de l’Ebre, el complex esportiu de Santa Bàrbara, remodelat el passat any 2009.
En la cerimònia en què s’ha premiat als
principals actors de les Terres de l’Ebre de
l’any 2009 en diverses modalitats esportives

el jurat ha valorat l’important esforç en pro
de l’esport i la qualitat de vida de la seva població a l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
amb la consecució d’unes instal·lacions esportives que representen un punt de referència per molts dels municipis del territori.
Jordi Boronat i Alfred Blanch, alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament, es van mostrar satisfets pel guardó rebut i donaren les
gràcies en nom de tots els planers i
planeres.
13
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Presentació del llibre Santa Bàrbara en imatges

E

l dissabte 15 de maig, al centre
cultural, es va fer la presentació
del llibre Santa Bàrbara en imatges (fins la dècada de 1970), una obra
que constarà de dos volums per tal
d’abastar des de les primeres fotografies fins a les dels moments actuals, però
que ara només s’ha editat el primer volum que recull les imatges sobre tots
els aspectes possibles de la vida planera i que comprèn fins al principi de la
dècada de 1970.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara va fer
l’encarregat al Centre d’Estudis Planers per tal de confeccionar aquesta
obra que es va començar fa tres anys i
que degut a l’aflorament de més i més
fotografies el procés es va a anar allargant.

Aquest llibre s’ha estructurat per temàtiques i no de forma cronològica, ja
que dóna molt més joc i més claredat a
la presentació de la informació. Finalment, un total de 972 fotografies han
omplert les 472 pàgines de les quals
disposa aquest llibre històric.
Totes aquelles persones que vulguin
adquirir el llibre Santa Bàrbara en
imatges (fins la dècada de 1970) poden
passar per la biblioteca José Escudé, de
dilluns a divendres, en horari de 17 a 20
hores. El preu és de 15 euros.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
desitja que aquest llibre pugui arribar
a la majoria de les cases planeres i que
el posen al lloc que es mereix, ja que
per a qualsevol planer o planera aquest
document ha de ser com el pal de pa-

ller sobre el que ha anat creixent i evolucionant el nostre poble i la societat
planera. També felicita als autors Màrius Pont, Assumpta Arasa, Miguel Ferré, Víctor Monforte i Lourdes Subirats
per la feina ben feta i el resultat obtingut.

Treball de recuperació de memòria
històrica a Santa Bàrbara

L

a regidoria de Cultura, com a màxima impulsora de tot el moviment d’Identitat Planera, i defensora de tot allò que és propi del territori i del nostre poble, ha encetat un projecte que com a punt i final tindrà un
tríptic amb 3 DVD’s sobre diferents temàtiques d’interès històric del poble.
L’objectiu d’aquest treball, d’iniciativa
municipal, és gairebé el mateix que el
perseguit anteriorment amb la publicació del llibre “Santa Bàrbara en imatges”, que no és altre que deixar constància, el més aviat possible, ja que
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molta documentació i testimonis importants, van desapareixent al llarg del
temps; de tot allò que ha confegit la
breu història del nostre poble, i deixarne una constància, o bé escrita, en el
cas del llibre, o bé, enregistrada en
imatges, en aquest darrer cas.
El treball consistirà en la publicació
d’aproximadament 2’5-3 hores de testimonis de diferents fets ocorreguts al
nostre poble: des d’allò més habitual,
fins a allò més curiós o excepcional.
Durant els darrers dies del mes de
maig i primers del mes de juny, s’han

fet diverses reunions amb els testimonis que s’han interessat pel tema assignant-los un dia per poder fer la seva
aportació al treball. Han estat gairebé
una cinquantena de planers i planeres
que han explicat davant d’una càmera
les seves vivències al poble; aconseguint un total de gairebé 50 hores de
gravació.
Ara, el treball és per a l’empresa encarregada de fer-ne l’edició i el treball de
resum. Aquesta és una empresa seriosa i formal (Sabem.com) que ja ha participat en molts altres projectes a nivell de municipis d’arreu de Catalunya,
així com també ha treballat temes publicitaris i de promoció amb empreses
privades.
La intenció de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara és poder-ho presentar públicament, sobre el mes d’abril del 2011,
dins del programa d’actes de les Jornades Culturals.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, es
mostra molt satisfet, a l’espera del resultat final i, públicament, vol agrair la
bona predisposició de les persones que
voluntàriament han estat entrevistades i han volgut col·laborar en un projecte com aquest.
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Sortida cultural a Tortosa

C

om tots els anys, dins del programa d’actes de les jornades
culturals, es reserva un dia per
fer una sortida cultural a algun indret
proper amb cert interès cultural per
fer-hi una sortida; enguany el dia escollit va ser el passar diumenge 16 de
maig, i el lloc escollit va ser la veïna
ciutat de Tortosa.
La sortida començà a les 9 del matí des
de davant del centre cultural per emprendre el camí cap al lloc de destí.
La primera parada va ser a la Catedral
de Santa Maria de Tortosa, ubicada a la
vora del riu i construïda a l’espai que
ocupava l’antic foro romà i finalitzada
a mitjans del segle XVIII; adossada al
claustre del segle XIII i a les dependències de la Canònica del segle XII, construïda pel primer bisbe de Tortosa. Les
sales i soterranis d’aquesta són les que
alberguen actualment l’exposició permanent del Fons Artístic de la Catedral
i Canònica de Santa Maria. En aquesta

primera visita vam poder gaudir de la
majestuositat i bellesa dels diferents
espais de la catedral, a més de diferents làpides romanes, retaules, tapissos, diferents Crists, custòdies, la imatge de la Santa Cinta, el cadirat del cor...
Seguidament, ens vam desplaçar cap
als anomenats Reials Col·legis, petjada
de l’època renaixentista a la ciutat.
Destaca el de Sant Jaume i Sant Maties,
amb el seu pati interior d’un marcat
caràcter italià i considerat únic a Catalunya.
En acabar, vam anar fins als Jardins del
Príncep, espai enjardinat amb el seu
origen a l’antic balneari d’en Porcar, situat al vessant nord-est del Castell de
la Suda, al peu de les avançades de
Sant Joan, resseguint la muralla que
bastí la ciutat al segle XIV. Són un conjunt de 24 escultures a l’aire lliure repartides per tota la zona enjardinada
abraçant diferents moments de la història de la humanitat. En el mateix re-

cinte també vam poder veure la diferent varietat de plantes i arbres d’arreu
del món.
El dinar ens esperava al restaurant La
Torreta de Remolins, lloc molt proper
als jardins i destacat pels seus bons
àpats amb productes típics de la nostra
terra.
En acabar vam poder recórrer tot el
call jueu de la ciutat, on els carrerons
emblanquinats de l’antiga aljama tortosina semblaven conduir-nos a un altre temps.
Posteriorment, el castell àrab de la
Suda, conjunt fortificat més emblemàtic de la ciutat de Tortosa, avui dia reconvertit en Parador Nacional de Turisme.
Per acabar el nostre particular recorregut vam anar a la Fortificació avançada
del Castell de Sant Joan, una de les
obres més destacades del pla de fortificacions de Tortosa del Segle XVII.
Amb aquesta darrera visita ja vam posar el punt i final a la sortida cultural,
amb la sensació d’haver après i descobert moltes coses.
El regidor responsable, així com tots els
participants, en feien una valoració positiva i destacaven que de vegades coneixem abans coses que tenim molt
més lluny i no donem la importància
que es mereixen les coses més properes.

Trasllat de la Col·lecció d’Història Natural

E

l dimecres dia 25 de maig, es van
iniciar les tasques d’embalatge
de la Col·lecció d’Història Natural de Santa Bàrbara, situada al Centre
Cultural, per ser transportada en un
futur proper al nou Centre d’interpretació de la vida de la plana.
La primera fase d’embalatge de les
més de 2.000 peces que formen la col·
lecció, així com les quasi 1.000 peces
que encara estan per catalogar, va anar
a càrrec del personal de Serveis Socials
i Centre Cultural de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, sota la direcció del Museu Comarcal del Montsià, coordinador
de totes les tasques del trasllat. D’altra
banda, el Museu Comarcal del Montsià

serà l’encarregat de realitzar els treballs de catalogació de totes les peces,
així com de la seva nova ubicació al futur centre i de la seva correcta museïtzació.
L’objectiu final és adequar la col·lecció
al nou centre interpretatiu amb aquelles peces més representatives o de
major valor paleontològic, biològic i
històric, així com emmarcar el treball
que, durant molts anys va realitzar Josep Antoni Valls, que va veure-ho recompensat amb la inauguració de la
col·lecció permanent l’any 1994 i que,
s’espera, tingui una continuïtat duradora en el temps.
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El servei de suport a l’emprenedoria segueix
donant els seus fruits

L

’any 2008, Santa Bàrbara entrava
a formar part de la Xarxa Inicia,
un servei destinat al suport de
nous projectes i a l’emprenedoria, a fi
de recolzar el teixit emprenedor del
nostre poble i el seu entorn, amb accions d’assessorament, orientació i suport. L’Ajuntament de Santa Bàrbara va
disposar, a banda dels serveis tècnics,
punts físics de suport per tal de desenvolupar qualsevol projecte empresarial
que s’hi presentés.
Un any i mig després, el servei segueix
funcionant a ple rendiment. S’ha consolidat el punt de treball per emprenedors/es de Santa Bàrbara Activa, s’han
ampliat els serveis i, de forma destacada, ha augmentat el nombre de demandes d’assessorament, no només del
nostre municipi, sinó també d’altres

punts de l’interior de la comarca del
Montsià, així com de poblacions de major rang com Ulldecona o la Sénia. A
banda, també s’han arribat a acords
amb altres ens locals i organismes, així
com empreses professionals d’assessoria i gestió empresarial.
Actualment, ja s’ha portat a terme assessorament a 15 projectes empresarials, dels quals, un alt percentatge s’està
consolidant com a empresa física. A
més, s’està realitzant el nou projecte de
suport a l’emprenedoria pel període
2010-2011, a fi que Santa Bàrbara disposi d’aquest servei un nou període
més, essent l’únic a la comarca del
Montsià juntament amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Amposta.
Per al regidor de Promoció Econòmica,
Jordi Llorens, disposar d’aquest servei

representa disposar d’una eina més per
tal de donar una petita empenta a tots
els projectes empresarials que es disposin, i una forma indirecta que té l’Ajuntament de Santa Bàrbara per posar el
seu gra de sorra a fi de seguir lluitant
contra la crisi econòmica i remuntar
l’actual situació econòmica global.

Cursos per obtenir el certificat ACTIC de la Generalitat

D

esprés d’haver finalitzat la primera promoció de cursos per a
l’obtenció del certificat, dels
bons resultats obtinguts i de l’alta demanda per part dels usuaris per a
aquest tipus de formació, el Punt TIC de
Santa Bàrbara continua organitzant
cursos de preparació per a l’obtenció
del certificat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació
i la comunicació (ACTIC) per a tots
aquells usuaris que vulguin obtenir el
certificat.

La Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació va autoritzar
al Punt TIC de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara com a centre col·laborador de
l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació
(ACTIC), el certificat que dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració el nivell de coneixements en l’ús de
les TIC.
Les persones interessades poden demanar informació a l’Infocentre (977 717
732, infocentre@santabarbara.cat) i

Pla de treball unificat Inicia

L’any 2008, l’Ajuntament de Santa Bàrbara entrava a formar part de la xarxa
Inicia, per la creació d’empreses, amb
l’objectiu d’assessorar, orientar i facilitar la creació d’empreses i ocupació al
territori. Aquest any 2010, amb l’experiència acumulada dels darrers dos
anys i amb més de vuitanta projectes
assessorats, s’ha sol·licitat entrar a formar-hi part novament.
La diferència per aquest any està en
què, per primer cop, s’ha planificat una
agrupació de projectes amb la resta
d’entitats que formen part de la xarxa
18

Inicia a la comarca del Montsià, concretament el Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments d’Amposta i
Ulldecona, així com el mateix ajuntament de Santa Bàrbara. Aquest projecte
unificat pretén millorar la cobertura
territorial de la xarxa d’assessorament,
iniciar projectes de
sensibilització, formació i consolidació conjunts i establir lligams
de treball entre tots els
tècnics membres de la
xarxa a la comarca. El

consultar la pàgina web http://actic.
gencat.cat.

regidor Jordi Llorens ha valorat positivament aquesta iniciativa com una forma més de fer territori i ajudar, en la
mesura possible, a desenvolupar projectes empresarials capaços de generar
ocupació en uns moments com els que
s’estan vivint actualment.
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Xerrada informativa sobre la xarxa Wifi
oberta de Santa Bàrbara

E

l divendres 30 d’abril va tenir lloc
a la Biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara, una xerrada informativa sobre la xarxa Wifi oberta de Santa
Bàrbara, a càrrec de membres del col·
lectiu Guifi.net a Terres de l’Ebre entre
els que hi ha l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
Ja fa uns anys l’Ajuntament de Santa
Bàrbara va iniciar la tasca i les gestions
per aconseguir tenir una xarxa Wifi
oberta i poder oferir a tota la ciutadania la possibilitat d’accedir a les noves
tecnologies des de totes les llars de la
població.
Després d’un llarg recorregut, de superar molts entrebancs i gràcies a la xarxa ciutadana oberta i lliure guifi.net,
podem dir que la xarxa oberta a Santa
Bàrbara ja és una realitat.
Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral que s’estén amb el tram que incorpora cada
participant al connectar-s’hi.
• Oberta perquè tothom hi és convidat

a participar. Sense discriminacions ni
secrets, tothom pot conèixer com funciona i millorar-la.
• Lliure perquè no hi ha un propietari
que imposa les seves condicions. Permet comunicar-se amb els altres membres de la xarxa i escollir com accedir a
Internet.
• Neutral perquè l’acord d’interconnexió és entre iguals i afecta només a la
xarxa i no pas als continguts que hi circulen.
Actualment i gràcies al treball dels
membres de la xarxa guifi.net
a Terres de l’Ebre entre els que
hi ha l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, aquesta xarxa ha començat a tenir un desplegament important a les nostres
Terres. Santa Bàrbara és una
de les poblacions que està treballant per fer més gran la
xarxa i poder oferir a tots els
ciutadans la possibilitat de fer
ús dels recursos i de les eines

que ofereix la xarxa així com de poder
accedir als serveis de connectivitat que
s’ofereixen a la Biblioteca i al Punt TIC
de Santa Bàrbara.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi
Llorens es mostrava molt satisfet i
agraïa l’assistència dels planers i planeres que van participar en la xerrada i
afirmava que des de la regidoria de Noves Tecnologies i amb el suport de tot el
consistori se seguirà treballant per tenir una població oberta al món de les
TIC.

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
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Personal de l’Ajuntament de Santa Bàrbara supera
les proves del nivell mitjà del certificat ACTIC
Un important nombre de treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara han superat la prova del nivell
mitjà del certificat ACTIC de la Generalitat de Catalunya.
Des de fa uns mesos, el Punt TIC de la
nostra població gaudeix amb l’acreditació de Centre ACTIC atorgada per la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya.
Com a Centre ACTIC, a l’Infocentre es
pot realitzar la prova per obtenir els
certificats bàsic i mitjà. L’ ACTIC és el
certificat acreditatiu de la competència
digital, entesa com la combinació de
coneixements, habilitats i actituds en
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per
assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
L’ACTIC permet a qualsevol persona de
més de 16 anys demostrar les seves
competències TIC mitjançant una pro-

va per ordinador. Tant la prova com
l’obtenció del certificat són telemàtics i
és poden realitzar a qualsevol dels més
de 100 centres col·laboradors que hi ha
arreu de Catalunya, entre els que hi ha
el Punt TIC Santa Bàrbara. Les persones
que superen satisfactòriament la prova
tenen un certificat acreditatiu emès per
la Generalitat i que els possibilitarà
acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en
TIC davant de qualsevol empresa o administració.
Un important nombre de treballadores
i treballadors de l’Ajuntament de la
nostra població van realitzar al mateix
Punt TIC de Santa Bàrbara un curs de
formació i preparació per a presentarse a la prova i han aconseguit el certificat mitjà de l’ACTIC.
El regidor de Noves Tecnologies Jordi
Llorens, es mostra molt satisfet de què
l’Ajuntament de Santa Bàrbara compti
amb personal que ha demostrat tenir
un bon nivell de coneixement i ús de

les noves tecnologies i assegura que la
formació dels treballadors és molt positiva i beneficiosa per a la millora i actualització dels serveis i tasques de
l’Ajuntament.

El punt de suport Inicia de Santa Bàrbara, a la
jornada de foment d’ocupació de la Sénia
El divendres 14 de maig, l’Ajuntament
de la Sénia va organitzar una jornada
informativa on es van tractar diferents
punts de treball per al suport a l’emprenedoria femenina al municipi se-
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nienc. Dins d’aquesta jornada, es van
tractar diferents temàtiques, com el
premi Emprèn en femení, organitzat
per l’Òrgan Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona o la presentació de casos pràctics d’empresàries
de la Sénia.
Una de les xerrades però,
va tenir protagonisme planer, ja que l’Ajuntament
de la Sénia va invitar als
tècnics responsables del
punt de suport Inicia al
nostre poble per tal de donar quatre pinzellades sobre la importància de la
emprenedoria al món rural
i les possibilitats en matèria d’ajuts, finançament i
orientació que, des de
l’Àrea de Promoció Econò-

mica es porta realitzant des de l’any
2006.
Santa Bàrbara, l’any 2008, va passar a
ser entitat col·laboradora de la Xarxa
Inicia, per la creació d’empreses, una
xarxa a nivell de tota Catalunya, per tal
de donar el màxim suport a emprenedors i emprenedores del nostre poble i
de la zona interior de la comarca del
Montsià. Dos anys després, el servei segueix funcionant, i només aquest any
ja han passat més de trenta projectes
que, principalment, sol·liciten orientació bàsica i possibilitat d’ajuts i finançament.
Així com, el punt de suport Inicia de
Santa Bàrbara, participa en actes com
el que s’ha organitzat a la Sénia per tal
de mostrar tota l’activitat que s’està
portant a terme des del punt de
suport i difondre la cultura de l’emprenedoria.
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V 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, tan
per la riquesa natural, arquitectònica
com personal. El tema de la V Edició del
concurs de fotografia digital era: Gastronomia planera.
Es podien aportar imatges de plats cuinats, menjades populars, estris curiosos o antics, la matança del porc, fer la
tomata en conserva, paraments per a
una menjada especial, rostides, calçotades,... qualsevol imatge relacionada
d’una o altra manera amb l’activitat
gastronòmica del poble.
La participació era gratuïta i oberta
a tothom. Podia presentar imatges al
concurs qualsevol persona, excepte els
organitzadors i les persones que col·
laboraven en la puntuació. Cada participant podia presentar un màxim de tres
imatges, les quals havien de ser inèdites i no guardonades en altres concursos. Es podien presentar fotografies en
paper o imatges en format digital, amb

una resolució mínima de 1280x1024
ppp (càmera 3 Mpix mínim). S’acceptaven collages, muntatges, fotografies
pintades o manipulades digitalment de
manera que s’alterés el contingut de les
imatges.
Les imatges havien de tenir el títol de
les mateixes escrit darrera la fotografia o al nom del fitxer. Es presentaven
en paper o en un dispositiu d’emmagatzemament digital, tancades en un
sobre, a l’exterior del qual s’escrivia un
pseudònim. S’entregava un altre sobre
amb el pseudònim escrit a l’exterior i
un full amb les dades personals: nom
i cognoms, adreça, data de naixement i
telèfon de l’autor a l’interior.
En cas de presentar-se fotografies manipulades digitalment, els participants
podien presentar la foto original perquè
el jurat pogués valorar el treball realitzat.
Al proper número d’aquest magazín es
publicarà el nom dels guanyadors i de
les seves obres.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi
Llorens, es mostrava molt satisfet de la

consolidació d’aquest concurs, ja que el
concurs és una manera d’apropar i fomentar l’ús de les TIC entre la nostra
ciutadania, a més d’ajudar 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.

7a mostra de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia

L

a Mancomunitat de la Taula del
Sénia va organitzar la tradicional
mostra anual, essent aquesta la
setena. Després de les edicions anteriors a Vinaròs, Sant Carles de la Ràpita,
Benicarló, Ulldecona, Alcanar i Vall de
Roures, enguany la 7a Mostra de la TdS
es va celebrar a Morella els dies 12 i 13
juny. El dissabte van destacar la presentació de les Jornades de l’oli mil·lenari i
el concert d’AL TALL. El diumenge, els
estands, les cercaviles i la reunió amb
les autoritats amb gairebé tots els alcaldes membres de la Mancomunitat.
Com ja va sent habitual, Santa Bàrbara
va participar amb el seu estand on, per
primera vegada, va incloure la participació d’una entitat local, l’Associació
Dones Planeres. En el mateix estand
es va fer promoció del nostre municipi,

principalment amb informació turística i mostrant els principals recursos
atractius del poble, amb especial èmfasi
a l’oli d’oliva, amb una mostra dels millors olis de les dues cooperatives i una
degustació dels mateixos; així com es
va fer promoció del llibre Santa Bàrbara
en Imatges. Paral·lelament, l’Associació Dones Planeres va aportar el seu toc amb una degustació
de panoli elaborat artesanalment
per les mateixes associades, i que
d’altra banda, va tenir un gran
ressò entre els assistents a la
mostra.
També, dins dels diferents actes,
a l’ajuntament de Morella es va
celebrar la reunió dels alcaldes i
regidors amb les autoritats assistents per aquest any: Jesús Casas

(Director General de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino), Javier Fernández (Delegat del Gobierno de Aragón), Antonio
Lorenzo (Subdelegat del Govern a Castelló) i Álvaro Gisbert (Diputat de la Diputació de Tarragona).
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3, 2, 1, endavant! l’activitat física
és diversió i salut

E

l Programa Thao presenta la temporada de l’activitat física amb el
lema “3, 2, 1, endavant! l’activitat
física és diversió i salut”, fa propostes
per incrementar el temps dedicat a fer
esport i jocs actius i, alhora, combatre
el sedentarisme. L’objectiu del Programa Thao, únic per la seva originalitat i
abast –donat que implica a tot el municipi–, és posar fre a l’obesitat infantil, el
problema de salut més greu que amenaça la població infantil espanyola
amb un dels índexs de prevalença més
elevats de la Unió Europea.
L’obesitat infantil s’ha convertit en els
darrers anys en un desafiament en la
major part dels països industrialitzats,
per aquest motiu, alguns missatges
clau de la temporada es centren en la
importància que els nens realitzin un
mínim d’una hora d’activitat física diària i en què l’increment d’exercici no
té perquè ser dins d’un esport reglat.
Qualsevol tipus d’activitat amb moviment serà vàlida per millorar la salut
dels nens, des de passejar en família,
jugar al pati, ballar o anar en bicicleta.
Actualment, el Programa s’està realitzant a prop de 40 ciutats de 8 Comunitats Autònomes, arribant a una població infantil que supera els 180.000 nens
i nenes.
Durant el mes de febrer, a Santa Bàrbara, es van portar a terme els mesuraments de l’Índex de Massa Corporal
(IMC), a tots aquells nens i nenes que
disposaven d’autorització. Un cop rebuts els resultats de les dades que van
ser analitzades per un grup de treball
format per científics, coordinat per
la Fundació Espanyola de la Nutrició
(FEN) amb la col·laboració d’algunes
universitats espanyoles, es va enviar
una carta personalitzada a cada família, explicant els resultats obtinguts.
També es van realitzar qüestionaris
per als alumnes de 4t de primària sobre el nivell d’activitat física i sobre
els seus hàbits de consum alimentari.
Amb aquests qüestionaris el programa Thao realitza diferents estudis. Un
d’ells es va realitzar sobre una mostra
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de 739 nens i nenes entre 8 i 13 anys
de sis comunitats autònomes, l’estudi
va destacar que un 43% dels nens i nenes reconeixia que no feia cap activitat
d’esport els diumenges, mentre que les
hores davant de l’ordinador, la consola
o el televisor es disparaven considerablement.
En el context d’aquesta campanya, al
nostre municipi es posaran en marxa
nombroses accions al voltant de l’alimentació saludable i l’activitat física
amb l’objectiu de transmetre la importància d’aquestes per aconseguir una
bona salut.
Les activitats seran:
Jornades Esportives, on es practicaran
diferents esports durant els mesos de
juny i juliol.
Torneig Esportiu. Es portaran a terme
diferents esports mitjançant un circuit
on els nens i nenes hauran de passar
per un seguit de proves esportives per
demostrar totes les seves habilitats i
aconseguir els objectius de cada prova.
Dia Thao, aprofitant la cloenda del Casal d’Estiu, es realitzarà el Dia Thao.
Durant aquest dia es portaran a terme
diferents activitats relacionades amb la

bona alimentació i la pràctica d’exercici físic. Finalment, un grup d’animació
amenitzarà la tarda amb una representació teatral-musical anomenada “La
bona alimentació és una bona solució”.
Esmorzar nutritiu. Es portarà a terme
una activitat englobada dins el Casal
d’Estiu, on s’ensenyarà de forma amena als nens i nenes a preparar un bon
esmorzar
Via Verda, es portarà a terme el 25 de
setembre, on es realitzarà una excursió
a través d’una ruta marcada que farà
conèixer l’entorn natural de les Terres
de l’Ebre
Per a qualsevol altra pregunta o aclariment, podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres trucant al 977718479.
Des de la regidoria de Salut s’anima a
tothom a participar d’aquestes activitats, amb l’objectiu de promoure l’activitat física en tot l’àmbit de la població,
involucrant així a la família, ja que és
on es decideix la major part dels comportaments en relació als bons hàbits,
integrant així de manera sistemàtica
la noció de lluita contra eL sedentarisme
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El Saló Parroquial cedeix les seves instal·lacions
al Centre Obert l’Oliveta

A

rran de la construcció del Centre de dia a Santa Bàrbara, que
s’ubicarà a les instal·lacions de
l’antiga “miniclínica”, on ara s’hi ubicaven els serveis socials municipals,
aquests últims han hagut de traslladarse temporalment a altres edificis.
Així els Serveis Socials Bàsics, que contemplen els serveis de la Treballadora
Social i l’Educadora Social, s’han traslladat a les instal·lacions del Centre
Cultural, a l’espai que fins al moment
ocupava el Punt d’Informació Juvenil.
L’horari d’atenció al públic d’aquest
servei és:
Treballadora social: dimarts al matí
Educadora social: dijous al matí
Les dades de contacte del servei són:
c/ Mare de Déu de Montserrat, 28, 1r.
Tel. 977718816
Mail: ssocials@santabarbara.cat

Pel que fa al Centre Obert l’Oliveta i
l’Aula d’Adults, s’han traslladat a les
instal·lacions recentment inaugurades
del Saló Parroquial, on molt amablement la Parròquia de Santa Bàrbara
ha cedit tota la sala múltiple per a la
realització de les activitats d’aquest
servei mentre durin les
obres del Centre Municipal de Serveis Socials.
Les dades de contacte
d’aquest servei són:
c/ De la Rosa, 37-39
Tel. 977718479
Mail: centreobert@santabarbara.cat
La regidora de Serveis Socials, i l’equip
de govern en general,
agraeix a la Parròquia
Santa Bàrbara la ces-

sió temporal d’aquestes dependències,
que serveixen tant per a dur a terme les
activitats amb els infants i les classes
d’adults, com per allotjar els despatxos
de les professionals que s’encarreguen
d’aquests serveis.
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Calçotada jove

D

es de fa sis anys, el Grup Joventut
organitza la jornada jove, que
aquest 2010 es va realitzar el dia
27 de març. La jornada anava destinada
a joves de 16 a 35 anys. Van gaudir de la
jornada un total de 55 joves. La finalitat
principal de la jornada era incidir en la
importància de què els joves es moguin
i s’agrupen, sobretot, per poder dur a
terme activitats que els motivin i
interessin i que sense aquesta
mobilització i agrupament és difícil
d’aconseguir.
La jornada es va realitzar durant tot
el dia, on es van dur a terme diferents
i variades activitats. Primerament,
caminada fins l’Àrea de Medi Ambient
de la població veïna de Godall, per
continuar amb diverses activitats
lúdiques perquè els joves participants
poguessin
reflexionar
al
voltant

de les mateixes activitats. Tot això
acompanyat d’un dinar a base de
calçots i rostida de carn.
A través d’aquesta jornada el Grup
Joventut, ha fomentat la participació
jove del municipi.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut,

es mostrava satisfeta per la bona
acceptació de la jornada per part dels
joves de la població i al mateix temps
encoratja al Grup Joventut en seguir
amb la tasca que estan duent a terme,
per tal de dinamitzar la població jove de
Santa Bàrbara.
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Projecte: Fent rogle

A

l Ple Ordinari del mes d’abril de
2008 de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara es va aprovar el Pla Local de Joventut de Santa Bàrbara per al
període 2008-2011, considerant aquest
pla com a l’instrument més important
del qual disposa la regidoria de joventut per donar respostes a les necessitats i problemàtiques que el jovent del
municipi té.
Durant el període de vigència d’aquest
Pla Local de Joventut 2008-2011, es van
desprenent diferents projectes biennals
que es porten a terme dins de la població. El primer projecte va ser l’anomenat SOSTOBA’T, que es va presentar el
mes d’abril de 2008 i va ser el projecte
a través del qual el Grup Joventut va
enfortir la seva nova organització aconseguint la maduresa i solidesa per tal
de dissenyar el camí a seguir en participació juvenil en els projectes següents.
Amb ell, es va aconseguir que cada subgrup, durant aquest dos anys, aprengués a gestionar-se per si sol i fos independent de la resta, atenent a les edats
i públics a què anava destinat, però a la
vegada que aquesta independència no
fes perdre el contacte amb la resta de
membres dels diferents subgrups.
També, a l’elaboració del Pla Local de
Joventut 2008-2011 es contemplava que
per al període 2010-2011, a banda de la
confecció d’un projecte de participació
que donés continuïtat als anteriors,
també es confeccionaria un projecte
d’emancipació. De fet, tal i com s’especificava al Pla, havia de ser el projecte més important que es volia portar
a terme en l’àmbit de l’emancipació i
que faria referència a la creació d’un

Centre de Recursos per a l’Emancipació. Aquest Centre de Recursos seria un
referent importantíssim a l’hora de què
els joves prenguin qualsevol decisió referent a la seva pròpia emancipació, per
això, es contemplava un projecte potent
per abordar tots i cadascun dels aspectes i peculiaritats a l’hora de l’emancipació. Amb l’aparició, a finals del 2008,
de l’Oficina Jove del Montsià, un nou
Servei d’Informació Juvenil comarcal,
concebut com a mitjà per facilitar a les
persones joves el seu procés d’emancipació amb l’objectiu de coordinar, garantir i fer arribar la informació a tots
els joves de la comarca amb més qualitat a través de les relacions entre els
diferents PIJ municipals, hem valorat la
creació d’aquest projecte i hem arribat
a la conclusió que la creació del Centre
de Recursos per a l’Emancipació haurà
d’anar lligat a l’Oficina Jove i, per tant,
retardarem aquesta creació per veure
com es culminarà el desplegament de
la de la XNEJ i el de les Oficines Joves i
la relació entre els PIJ municipals: òrgans de coordinació, disseny i creació
de continguts, formació permanent, intranet, oficina jove virtual, etc. Per tant,
anirem treballant, juntament amb la
Coordinació Territorial i l’Oficina Jove
i a partir d’aquí plantejar-nos un nou
projecte establint els mecanismes de
col·laboració i suport bidireccionals en
la relació OJ-PIJ.
El segon projecte que es desprèn del Pla
es va presentar al maig, a la Secretaria
de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l’hem anomenat FENT ROGLE,
que és un projecte que, com els altres,
va dirigit principalment als joves en-

tre 15 i 29 anys, entre
altres coses, perquè
han estat els mateixos
joves qui l’han dissenyat. L’objectiu principal és mantenir el Grup Joventut organitzat i reforçat i no perdre aquesta
bona estructura que durant anys s’ha
estat gestant per arribar precisament
on estem ara. Tot i així, els temps canvien i els reptes continuen i hem de posar
en marxa un projecte d’emancipació i
el Grup Joventut haurà d’estar present
atenent a les necessitats socials que
s’intueixen de cara al futur del municipi. Fent rogle ha de ser el pont per introduir els joves en projectes d’emancipació, ja que la participació ha d’estar
present en tots els àmbits de la vida i
la maduresa del grup i l’experiència en
el foment de la participació pot ser clau
per al bon funcionament de projectes
emancipatius.
La regidora de Joventut, Montse Rodríguez, comentava que el que sí que estava molt clar i així ho havien manifestat els membres del Grup Joventut a la
reunió realitzada el dia 16 de gener de
2010, per elaborar el projecte, era que
s’havia de continuar apostant per un
projecte de participació similar als realitzats anteriorment, ja que consideraven que, actualment, el Grup Joventut
té un pes important dins del municipi
gràcies a l’elaboració dels projectes de
participació i s’ha fet un lloc en l’àmbit
social del poble, considerant que tot el
municipi és coneixedor del grup i de les
activitats que porten a terme i la gran
majoria té bona consideració pel grup i
el tenen ben valorat.

Telefonia mòbil per a persones grans

D

es de fa uns anys, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara té signat un
conveni mitjançant el qual es
presta el servei de teleassistència, i que
a més a més ofereix la possibilitat de
dur a terme cursos i xerrades formatives. Arrel d’un conveni entre Creu Roja
i Fundació Vodafone es va ofereir una
xerrada formativa sota el títol Ús de la
telefonia mòbil per a persones grans,

que tenia per objectiu fomentar l’accessibilitat i l’ús òptim de la telefonia
mòbil per part de les persones grans,
però que estava dirigit a la població en
general. El curs es va realitzar el dilluns
7 de juny, de 17 a 20 hores al Centre
Obert l’Oliveta (Centre Parroquial). Les
inscripcions eren gratuïtes.
El programa del curs va ser el següent:
Sessió formativa sobre l’ús del mòbil.

Continguts bàsics sobre l’ús del mòbil:
fer una trucada, enviar missatges, gravar els números de telèfon, i en general,
donar a conèixer les prestacions del telèfon mòbil.
Serveis
que
ofereix Creu Roja adreçats
a
persones
grans i atenció a la
dependència.
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Programa Thao – Salut Infantil

E

l dissabte 19 de juny el subgrup
de 9 a 13 anys del Grup Joventut,
juntament amb el Programa
Thao-Salut Infantil, que proposa posar
en marxa accions concretes i de proximitat dirigides a la col·lectivitat per
promoure una alimentació saludable
així com també la realització d’activitat
física regular i lúdica, i aprofitant el
lema d’aquesta temporada de l’activitat física “3, 2, 1, endavant! l’activitat
física és diversió i salut”, van realitzar
una activitat, anomenada “Esporthao”,
amb l’objectiu d’incrementar el temps
dedicat a fer esport i jocs actius i, alhora, combatre el sedentarisme.
Es va portar a terme a l’estadi municipal i van assistir una vintena de xiquets
i xiquetes. Per grups havien de superar les diferents proves esportives que
s’havien preparat.
La jornada es va realitzar de les 10.30
fins les 18.30 hores, fent una parada per
dinar. Al final es van repartir obsequis,
entre altres, aigua i xocolatines a tots
els participants.
Alguns d’aquests obsequis els van
aportar els patrocinadors del Programa Thao-Salut Infantil, com Nestlé

Espanya, Ferrero Ibérica, DKV Seguros,
Orangina Schweppes amb la voluntat
de defensar una conducta ciutadana
innovadora i afavorir que el consumidor aprengui hàbits saludables: menjar
equilibradament i realitzar activitat física quotidiana.
Seguint amb el context del programa
Thao-Salut Infantil es va fer arribar
a través de l’escola a cada xiquet i xiqueta un informe amb el resultat obtingut de les medicions de l’IMC (índex
de massa corporal), en el cas d’haver
detectat un possible pes superior o insuficient al que li correspondria a cada
xiquet i xiqueta per edat i talla, amb la
recomanació d’anar al seu pediatre o
metge.

Es van realitzar les medicions a 219 xiquets i xiquetes d’edats compreses entre 3 i 12 anys.
Els resultats de l’IMC es calculen mitjançant la fórmula kg/m² i van ser els
següents: amb un pes baix 1,38%, amb
un pes normal 75,58%, amb sobrepès
13,82% i amb obesitat 9,22%. La mitjana de les dades obtingudes, dels xiquets
i xiquetes de Santa Bàrbara és d’un pes
normal. Tot i així, s’anima a totes les
famílies a seguir un estil de vida saludable, tant en l’alimentació com en la
pràctica d’activitat física.
Per a qualsevol altra pregunta o aclariment, podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres trucant al 977718479.

Materials Roé

Materials per a la construcció Agustí Roé Clua.
Tot tipus de materials: ciments, productes ceràmics, de
formigó, obra vista, etc.
Si vols construir bé compra-ho tot a Materials Roé.

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

D

esprés de dur a terme tots els
tràmits necessaris per tal de
gestionar la subvenció del FEIL
2010 i de dur a terme l’adjudicació del
contracte de construcció del nou Centre de Dia a Santa Bàrbara, durant el
mes de maig varen començar les obres
de construcció d’aquest nou equipament.
En el procés de licitació d’aquesta important obre del municipi de Santa Bàrbara es van presentar quatre empreses
del territori. Entre totes les propostes
fou escollida la de l’empresa tortosina Encofrats i Serveis Güeche, S.L. que
entre les millores proposades oferia
la construcció de bona part de la primera planta del local, que serà la què
anirà destinada als serveis socials municipals, així com la contractació de 10
operaris.
Està prevista que l’obra finalitzi a finals
d’any, per la qual cosa l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, a través del seu alcalde i
de la regidora de Serveis Socials, ha co-

mençat a fer contactes amb empreses
gestores de la zona i a treballar amb al
plec de clàusules per al concurs de la
gestió d’aquest servei.
El centre de dia, ubicat a la planta baixa, comptarà amb diferents sales i espais: vestíbul i recepció, vestidors de
dones i d’homes, dutxes geriàtriques,
un magatzem, cuina, zona de control,
lavabos d’homes i dones i adaptats per
a dones i per a homes, sala multi funcional, sala de fisioteràpia, menjador i
zona de neteja. A la planta superior, a
més a més dels despatxos i sales dels
serveis socials municipals, també s’hi
ubicaran els despatxos dels i les professionals del centre de dia.
Per a la redistribució dels espais de
l’edifici, en primer lloc s’han hagut de
dur a terme les obres d’enderroc i neteja de l’antic edifici, tot i mantenir la
seva estructura, que, després d’haver
superat una prova de càrrega certificada per una empresa especialitzada, es
va decidir mantenir. Ara s’han iniciat

els treballs de construcció de l’estructura de la part de l’edifici que fins al
moment estava ocupada pel pati exterior del centre obert, i de reforç de l’estructura del propi edifici, per tot seguit
començar les tasques de distribució i
construcció del nou edifici.
La regidora de Serveis Socials i el propi alcalde de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara se senten satisfets i feliços de
veure com una obra amb la qual porten molt temps treballant, finalment és
una realitat, ja que finalment, els avis i
àvies de Santa Bàrbara, i dels municipis
veïns, podran gaudir d’un espai propi i
adequat a les seves necessitats.

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

Tel. 625 657 700
C/ Àfrica , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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Finalitzen els cursos de català per a adults

E

l dimecres 26 de maig es van
finalitzar les classes de català que
s’han realitzat durant tot el curs
escolar per a les persones adultes que
hi han estat interessades. Al curs 20092010 hi han participat un total de 102
alumnes.
Les classes s’han organitzat en tres
nivells i diferents grups. Un nivell de
llenguatge oral on s’intenta que els
alumnes vagin adquirint vocabulari
bàsic amb l’objectiu d’establir un
primer contacte amb la llengua
catalana.
Els altres dos nivells ja estan dirigits
a persones que entenen i parlen el
català, i que poden seguir una classe,
intercanviar opinions, converses, etc.
Aquests nivells van adreçats a persones
amb ganes d’aprendre i millorar,
tant autòctons com estrangers. Amb
l’objectiu de continuar potenciant una
eina bàsica, com és la llengua, per tal
de fer-ne un ús correcte en les diferents
situacions de la vida diària. Tant pot ser
útil com sortida laboral com per a un
ús quotidià.

Una bona part de l’alumnat va realitzar
els exàmens per a obtenir el certificats
oficials dels diferents nivells de llengua
catalana.
A més, durant aquest curs, l’Ajuntament
juntament amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística ha organitzat
dos cursos de català de nivell bàsic. La
durada dels cursos van ser de 45h i al
finalitzar el curs els alumnes, després

de passar una prova d’assoliment dels
coneixements, van obtenir el certificat
de català bàsic1.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, valora positivament la
realització d’aquest cursos, tant
pel nombre d’alumnes com per la
importància que té introduir o millorar
a les persones a la llengua catalana,
llengua vehicular al nostre territori. .

Un grapat de joves a clicmania.tv

E

l Grup Joventut va rebre a Santa
Bàrbara la reportera de clicmania, una televisió online de les
Terres de l’Ebre. Després de posar-se
en contacte amb la regidora de Joventut aquesta televisió es va mostrar
molt interessada en totes les coses
que es fan al municipi en temàtica juvenil, tant per als joves com l’organització d’activitats fetes pels mateixos
que, d’aquesta manera va ser com va
sorgir la publicació del vídeo.
Així el passat 28 de maig, després de
reunir-se tota la gent que va formar
part en la creació del vídeo, van ser
entrevistats i van explicar la tasca que
havien dut a terme. Van creure que
seria una bona manera de fer difusió d’aquest vídeo i poder mostrar la
participació dels joves en les diferents
activitats que es realitzen al municipi.
Després de veure la tasca realitzada
per aquest grup de joves, la reportera
es va mostrar molt interessada en què

es pugui participar en altres programes de la mateixa televisió.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut es mostrava molt satisfeta per

l’èxit del vídeo i per la bona difusió
que s’està fent del poble i del Grup Joventut.
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Sant Gregori a Santa Bàrbara

E

l diumenge 9 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 i que 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.
Els actes van començar a les quatre i
mitja de la tarda a la plaça de
l’Ajuntament, just en el moment que
començava a ploure i que es comunicava
als Amics del Cavalls amb els carros
engalanats, autoritats, acompanyants
de pubilles, balladors de jotes i
dolçainers, tots vestits a la manera
tradicional, que no emprendrien el
recorregut pels carrers del poble per
anar casa per casa a recollir cadascuna

de les pubilles majors i infantils.
Posteriorment, s’emplaçava a tot el
poble al centre cultural on a partir de
les 7 de la tarda començaria l’acte de
proclamació de les pubilles.
L’acte va començar amb la presentació
individual de cadascuna de les pubilles
i el seu acompanyant, que, en arribar a
l’escenari, les 30 que eren enguany, 18
infantils i 12 de grans, van posar la seva
fotografia en una urna per posteriorment
fer el sorteig oficial. D’aquest sorteig en
van sortir afortunades Clara Llasat i
Ana Royal, com a pubilles infantil i
major respectivament de la festa major
del 2010. 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 d’extrem a extrem de Jordi Curto.
Per acabar la festa, i abans d’oferir el
panoli i la mistela als assistents, es van
fer els balls tradicionals -el cap de ball,
el punxonet i la jota- interpretats pels
Dolçainers Toquem Tots? de Santa
Bàrbara i ballats pels alumnes de segon
d’ESO de l’IES les Planes i un grup de
balladors i balladores del municipi.
La regidora de Festes, Judit Lleixà, es
mostrava molt satisfeta perquè tot i la
pluja, tot havia sortit bé i considera que
la festa de Sant Gregori a Santa Bàrbara,
ja té un reconeixement oficial i espera
continuar, el proper any, amb la mateixa
esplendor de la festa.

Festes, Fires i Turisme
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La lluita s’endureix...
L’Ajuntament de Santa Bàrbara amb
el seu alcalde, Jordi Boronat al capdavant, ha anat una mica més enllà i ha
endurit considerablement la lluita
contra l’empresa SECADEROS ECOLÓGICOS DE CATALUNYA, causant
de les males olors i fums que afecten
al casc urbà de Santa Bàrbara.
En una carta tramesa al conseller de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar, l’alcalde faia palès la seva reivindicació alhora que li comunicava la
mobilització de la ciutadania en contra de l’empresa amb la institució
que representa al capdavant, alhora
també li comunicava que està disposat a arribar on calgui si no es busquen els mecanismes de solució perquè l’empresa deixi d’intoxicar amb
els seus fums i males olors el casc
urbà de Santa Bàrbara.
L’alcalde així mateix començava una
campanya mediàtica per denunciar
públicament
la
contaminació
ambiental que ocasiona aquesta empresa i l’efecte menguant sobre la
qualitat de vida que té sobre els habitants de Santa Bàrbara. Mitjans de
comunicació del país s’han fet ressò
de la problemàtica que any rera any
pateix Santa Bàrbara.
L’alcalde, després de denunciar a través de dos informes tècnics, després
d’aprovar una moció conjunta al ple
municipal en contra dels fums i les
males olors que desprèn la instal·
lació, després de trametre cartes als
serveis territorials de Medi Ambient,
Salut, a l’Ajuntament de la Galera, el
Consell Comarcal del Montsià i
l’Agència Catalana de l’Aigua a les
Terres de l’Ebre i no aconseguir cap
resultat positiu per millorar aquesta
situació insostenible per Santa Bàrbara, ha decidit, finalment, endurir la
reivindicació i ha anunciat, després
de demanar la intervenció directa del
conseller, endurir la posició i anar a
les mobilitzacions pacífiques ciutadanes.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, diu que als planers se’ls acaba
la paciència, que ja fa anys que
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aguanten la intoxicació constant
d’aquesta empresa i que és contraproduent que cada cop apostem més
per la tranquil·litat i la qualitat de
vida a l’interior del Montsià i que una
sola empresa acabi perjudicant els
interessos econòmics i de qualitat de
6.000 persones, precisament en un
poble que tradicionalment ha conviscut amb dos cooperatives al casc
urbà i no havia tingut mai cap problema.
Concurs de logos en contra dels
fums i les males olors a Santa Bàrbara
L’Ajuntament de Santa Bàrbara va
convocar un concurs per crear un
logo representatiu en contra dels
fums i les males olors que afecten al
nostre poble.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara està
decidit a acabar amb els fums i les
males olors que afecten a la nostra
població, per això va iniciar una campanya de mobilitzacions per veure si
amb la força d’un poble en contra podem acabar amb aquesta
empresa que perjudica el
nostre entorn, un cop s’ha
esgotat la via de la denúncia administrativa formal.
L’Ajuntament, a través del

seu alcalde, a la seva pàgina web oficial i mitjançant el grup de facebook
del jove planer Damià Rodríguez “volem q la fabrica de la sansa no tire
fum xk a Santa mos aufegem” havia
fet una crida a la població planera
perquè presentés les seves propostes
de logotip.
Els logos, en contra dels fums i les
males olors a Santa Bàrbara per identificar aquest moviment, es podien
fer arribar a l’adreça: infocentre@
santabarbara.cat o personalment a
les oficines de l’ Ajuntament.
Les propostes presentades van ser
quatre i després de les votacions realitzades pels internautes el logotip
guanyador va ser el de “Santa Bàrbara diu NO a les fums i olors”, amb un
total de 51 vots, a través d’una votació oberta i transparent i que no ha
costat ni un euro als pressupostos
municipals, ha sortit escollida la insígnia que els representarà d’ara i endavant en la seva lluita contra l’empresa Secaderos Ecológicos de Cataluña.

L’Ajuntament encarrega un estudi
sobre fums a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, a través del seu alcalde Jordi Boronat, ha
contractat el Laboratori del Centre de
Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya, perquè realitzi
un estudi acurat sobre els fums i les
males olors que afecten el casc urbà
de la població des de ja fa anys.
L’activitat del Laboratori del Centre
de Medi Ambient se centra en el control de la qualitat de l’aire en àrees
urbanes (aire interior i exterior) mitjançant el disseny de sistemes de
captació (equips i metodologies) per
identificar i quantificar contaminants
atmosfèrics com els compostos orgànics volàtils (COV), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), etc. amb la
integració de tècniques de control social i modelització numèrica dirigides
al control d’episodis d’olor (identificació de l’origen i compostos productors) per l’anàlisi més rigorós de la
qualitat de l’aire.
El Laboratori del Centre de Medi Ambient LCMA es va crear l’any 1981
com a Entitat Col·laboradora de l’Administració en medi ambient industrial (BOE nº45 de 21 de febrer) realitzant prioritàriament estudis, dictàmens i certificacions sobre potencials
impactes d’activitats industrials
Actualment, la seva activitat se centra en el control de la qualitat de l’aire en àrees urbanes (aire interior i exterior) mitjançant el disseny de sistemes de captació, identificació i quantificació de contaminants atmosfèrics
com els compostos orgànics volàtils
(COV), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), etc..., i modelització numèrica aplicables a:
- Avaluació real de la qualitat de l’aire
en àrees urbanes (baix nombre de paràmetres de control actuals)
- Control d’episodis d’olor. Identificació dels compostos i fonts origen.
- Avaluació d’episodis d’olor i impacte
d’activitats externes en habitatges.
Identificació dels compostos i potencials fonts. Control de paràmetres de
qualitat en ambients interiors (Síndrome d’Edifici Malalt).
- Desenvolupament d’eines de plani-

ficació territorial per la situació d’activitats potencialment emissores de
l’atmosfera.
- Estudi d’impacte atmosfèric sobre
l’entorn d’activitats actuals i futures.
- Creació de bases de dades de control
de medi ambient atmosfèric: meteorològiques, participació ciutadana
(control social) i químiques (avaluació de risc per contaminants atmosfèrics).
El LCMA integrant del Departament
d’Enginyeria Química situat a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, col·labora en diferents àrees tecnològiques amb els Departaments d’Enginyeria Química,
Matemàtica Aplicada I, Física i Enginyeria Nuclear, Estadística i Investigació Operativa i Projectes d’Enginyeria de la UPC i amb conveni específic
de recerca amb l’Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
– Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo dins del Programa d’Anàlisi
Ambiental i Biològic per la producció
científica conjunta en matèria de
control del medi ambient atmosfèric.
Per a l’estudi de problemes de qualitat ambiental i control d’olors el
LCMA utilitza la integració de diferents tècniques amb processos d’intervalidació. L’esquema del procés de
control aplicat en àrees urbanes és el
següent:
- Anàlisi meteorològic de la zona
- Mapes de predicció d’impacte
- Inventari d’activitats productores
- Control social (participació ciutadana en el procés de control)
- Control químic (captació dinàmica i
anàlisi per DT-GC/MS)
- Simulació numèrica (determinació
de l’origen d’episodis)
- Integració dels resultats en sistemes
d’informació geogràfica (SIG): Mapes
d’olor i de qualitat de l’aire
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, afirma que aquest estudi representarà un pas més respecte dels estudis que es van realitzar l’any passat
i que s’observarà amb més detall la
qualitat ambiental del casc urbà a
Santa Bàrbara i el control dels episodis de fums i males olors. L’objectiu és
anar acumulant arguments per tal de
demostrar científicament el perjudici

que any rera any està creant aquesta
empresa a la població de Santa Bàrbara.
L’alcalde alhora mostra el seu agraïment al poble de Santa Bàrbara pel
suport que l’Ajuntament en aquesta
qüestió ha rebut, en totes i cada una
de les accions que des de fa dos anys
ha anat planificant el consistori.
L’Alcaldessa de la Galera diu que és
Medi Ambient qui ha de controlar
que Secaderos Ecológicos de Cataluña, compleix.
*Notícia extreta de La Plana Ràdio.
L’alcaldessa de La Galera, Ester Martí ha volgut donar a conèixer el
respecte que li mereix
la preocupació i el malestar que hi ha Santa
Bàrbara com a conseqüència de l‘emissió de fums i males
olors que provoca l‘empresa “Secaderos ecólogicos de Cataluña” ubicada
al límit del terme de la Galera però
més propera al nucli urbà planer.
Per això i en declaracions a la Plana
Ràdio, admetia, per una banda, que
aquestes emissions poden provocar
molèsties al veïnat alhora que volia
també explicar que l‘empresa disposa, des de fa poc més d’un any, de llicencia ambiental autoritzada pel Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya amb l‘especificació de les mesures medi ambientals i de seguretat que l‘empresa
està obligada a complir.
L‘alcaldessa galerenca volia deixar
clar que, qui ha de fer un seguiment
de què aquestes mesures es duen a
terme és el mateix Departament que
les dicta, és a dir Medi Ambient. Ester
Martí veu comprensible que l’alcalde
de Santa Bàrbara, recollint la reivindicació i les queixes dels veïns del poble, faci les accions necessàries per
mirar de resoldre els problemes, però
creu que això no ha de significar un
enfrontament entre pobles.
L’alcaldessa de la Galera afegia que
l’empresa legalitzada com està,
l‘Ajuntament que presideix, no té ni
capacitat ni mitjans ni competències
per actuar, insistint que és Medi Ambient qui ho ha de fer.
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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
• AGRÍCOLA DEL CAMP SANTA BÀRBARA va obtindre el primer premi
al millor oli verge extra amb distintiu DOP-Baix Ebre-Montsià de la
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
• El passat mes d’abril MONTEBRE SCCL va assistir a la Fira Gourmets de
Madrid. També el 27 d’abril es va tornar a Madrid per mig de la Diputació
de Tarragona a promocionar els olis de qualitat de la nostra Cooperativa.
• AGRÍCOLA DEL CAMP ha realitzat un pagament de les olives entrades
a partir de febrer i fins a final de campanya.
• El DAAR-Agricultura ha pagat, a primers de JUNY de 2010, l’ajuda dels
cítrics corresponent al 2009.
• 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

BOU ESTOFAT
Persones: 10
Temps de preparació: 30 min.
Temps de cocció: 1h i 30 min.
Aportació calòrica: alta
Elaboració: mitjana

Fermin Roda Cortiella “Lo Polit”
Preparació:
1.

Sofregirem la carn de bou i de porc en una cassola.

2.

A continuació, hi afegirem la ceba i la tomata. Remenarem bé
i deixarem sofregir una miqueta.

3.

Tot seguit, cal que afegim l’aigua i el brou de peix. Als 30
minuts aproximadament, quan el bou estigui cuit, afegirem
la patata i deixarem coure una estona.

4.

Finalment, per acabar, afegirem la picada i salarem al gust.

Ingredients:
- 5 kg. de patata
- 1 kg. de ceba
- 2 kg. de carn de bou
- 1 kg. de magre de porc
- ½ kg. de tomata
- 10 gr. de pebre roig dolç
- ½ litre de brou de peix
- Aigua
- ¼ litre d’oli de Santa Bàrbara
- Sal
- Picada: 200 gr. d’ametlla, 200 gr.
avellana i 1 cabeça d’alls.
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Aquest plat s’ha convertit en tradicional a Santa Bàrbara al
degustar-lo tot el poble durant les Festes Majors.

La Cuina de La Plana

CALLOS
Persones: 4

Preparació:

Temps de preparació: 30 min

1.

Cal bullir durant 1 hora i mitja aproximadament el
ventre i el morro de bou, fins que estigui ben cuit.

2.

A continuació, en una cassola, es posa un rajolí d’oli
de Santa Bàrbara i se sofregeix la ceba, el pimentó roig
picat i les dues cullerades de tomata. Després s’afegeix
la panxeta salada i el xoríç roig.

3.

En acabar de sofregir, s’afegeix la picada i una cullerada
de pebre roig i les pestetes. Després de remenar-ho tot
bé hi afegirem la copa de conyac.

4.

Finalment, afegirem aigua fins cobrir els callos i la
pastilla de caldo de carn i deixarem coure durant 15
minuts aproximadament.

5.

Servir en una petita cassoleta de terra i amb abundant
vi amb gasosa ben fresc per acompanyar i bon profit.

Temps de cocció: 2 hores
Aportació calòrica: alta
Elaboració: difícil
Ingredients:
- 1 kg. de callos (800 gr. de ventre i 200
gr. de morro de bou).
- Oli de Santa Bàrbara.
- 100 gr. de panxeta salada.
- ¼ de xoríç roig.
- 1 ceba
- ½ pimentó roig.
- 6 alls, julivert i ametlla per a la picada.
- Pebre roig.
- 2 pestetes.
- 2 fulles de llorer.
- 2 cullerades de tomàquet.
- 1 copa de conyac.
- Aigua.
- 1 pastilla de caldo de carn.
- Sal.

Lluïsa Arasa Cabanes
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La Cuina de La Plana

FRICANDÓ
Persones: 4
Temps de preparació: 30 minuts

Carme Farnós Loscos
Preparació:
1.

Abans de fregir la carn es té una bona estona en sal, pebre al
gust i el suc d’una llimona.

2.

Inicialment, tallarem la carn fina. Després l’enfarinarem una
mica i la fregirem en una paella. Es retira i es posa en una
cassola.

3.

Al mateix oli de la paella, se sofregeix la ceba tallada fina, el
tomàquet i els alls. Un cop sofregit s’afegeix el gotet de vi i
el del brou.

4.

Quan ha bullit 15 min. aproximadament, es passa la salsa pel
colador i es tira per sobre la carn, amb la fulla de llorer.

5.

Es deixa coure la carn, a foc lent fins que estigui tendra. S’ha
de vigilar que no s’agarri a la cassola. Hi ha gent planera que
hi posa bolets, mandonguilles o carxofa, passats prèviament
per la paella.

Temps de cocció: 40 minuts
Aportació calòrica: alta
Elaboració: mitja
Ingredients:
- Carn de vedella (llata o conillet).
- 1 ceba grossa.
- 1 tomàquet.
- 2 grans d’all.
- 1 got de vi blanc.
- 1 got de brou de carn.
- 1 fulla de llorer.
- Sal, pebre i llimona.

Aquest plat, que és un clàssic de la cuina catalana, es pot preparar
la nit abans i amb ell quedaràs sempre bé. Triomfaràs, segur!
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La Cuina de La Plana

BALDANA AMB TRUITA D’ESPÀRRECS
Persones: 4
Temps de preparació: 30 minuts

Preparació:
1.

Sortirem pel terme a buscar espàrrecs amb els amics o la família,
opcionalment també es poden fer uns alls silvestres per afegir-los a la
truita.

2.

Quan en tinguem un bon manoll, anirem cap a casa per tallar-los a
trocets de 4 cm. aproximadament i els passarem per l’aigua per netejarlos d’impureses.

3.

En una paella hi afegirem l’oli i sofregirem els espàrrecs inicialment i a
posteriori els alls tendres.

4.

Paral·lelament, batrem els cinc ous i salarem al gust. En el mateix bol hi
afegirem els alls i els espàrrecs sofregits i els tirarem a la paella perquè
prengui la truita. Cal estar atents i concentrats per evitar, sobretot amb
moviments suaus al mànec, que se’ns apegui. Un cop feta una part, amb
un plat gran, donarem la volta i courem l’altre costat.

5.

En una altra paella, també amb una miqueta d’oli, fregirem les baldanes
de la plana que ens serviran per acompanyar la truita.

Temps de cocció: 20 minuts
Aportació calòrica: baixa
Elaboració: fàcil
Ingredients:
- ½ kg. d’espàrrecs del terme
- 7 alls tendres
- 5 ous
- Oli de Santa Bàrbara
- Sal
- 4 baldanes de la plana

Jordi Roé Bonfill
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
RESUMS DE LES
SESSIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
SEGON TRIMESTRE DE L’ANY
2010
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 18 de març de 2010. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Vist l’escrit presentat per la societat SOREA, s’acorda sol·licitar
a la Comissió de preus de Catalunya l’increment en les tarifes
de subministrament d’aigua potable al municipi de Santa Bàrbara.
Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la Unitat
d’Actuació número 23b de les
previstes a les Normes Subsidiàries del municipi, redactat
per l’Arquitecte, Laureà Panisello Gisbert, amb un pressupost
d’execució per contracta de
266.834,57 €.
Aprovar la formulació de la convocatòria de concurs públic per
a selec-cionar l’alumnat de les
llars d’infants municipals beneficiari dels ajuts destinats a minorar les quotes per l’assistència als centres esmentats.
Aprovar la memòria per a la sol·
licitud de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l’emissora municipal, per un import
de 64.995,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de
Tarragona la concessió d’una
subvenció de 8.000,00 €, per a la
realització de les activitat programades per l’emissora municipal.
Aprovar l’esborrany de conveni cooperació a signar entre el
Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix
Ebre i Montsià i l’ajuntament de
Santa Bàrbara per al desenvolupament d’una Agència Local de
l’Energia.
Aprovar
l’abonament
de
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1.000,00 € mensuals al concessionari de la gestió del Pavelló poliesportiu municipal en concepte d’utilització per part de les
entitats esportives municipals
de les instal·lacions, de la pista
poliesportiva i altres serveis del
pavelló, amb efectes de l’1 de
gener de 2010.
Acollir-nos
a
l
l’Ordre
PTO/96/2010, de 24 de febrer, i
a la Resolució PTO/462/2010, de
24 de febrer, i sol·licitar al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, una subvenció
del 50% de l’import del projecte
per a la realització d’actuacions
de millora paisatgística consistent en la plantació d’arbres en
el Passeig de la Generalitat.
Sol·licitar de la Diputació de
Tarragona la concessió d’una
subvenció dins el programa extraordinari d’inversions (PEIM)
de 40.000,00 €, per a la realització de l’obra “Treballs previs a
la rehabilitació de la Masada de
Martí“.
Sol·licitar de la Diputació de
Tarragona la concessió d’una
subvenció dins el programa extraordinari de manteniment
(PEIM) de 45.000,00 €, per a la realització de l’obra “Arranjament
del Cementiri Municipal “.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 8 d’abril de 2010. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador del
règim d’ús i de funcionament de
l’Hotel d’Entitats de Santa Bàrbara Activa.
Aprovar la memòria “Ampliació
de la xarxa gas – carrer Travessia Vallés” amb un pressupost
d’execució per contracta de
9.135,28 €.
Aprovar l’esborrany de conveni
de col·laboració a signar amb
OASI i l’Ajuntament de Santa
Bàrbara per a la formació digital
de ciutadans de les comarques
de Tarragona.
Acceptar la subvenció conce-

dida pel Consell Comarcal del
Montsià, per l’execució de l’obra
de l’arranjament del Camí de
Llasat, per un import de 7.453,77
€.
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.
Aprovar el pagament de 777,065
€ al Consell Comarcal del Montsià, per la contractació d’una assessora de plàstica per a l’escola
Jaume Balmes, corresponents al
període de gener a maig de 2010.
Concedir una aportació econòmica de 1.260,00 € a l’AMPA de
l’Escola Jaume Balmes per la realització durant el curs escolar
2007-2008 una sèrie d’activitats
extraescolars.
Aprovar el programa d’actes
confeccionat per la Regidoria
de Cultura, per a la realització
de les XIX Jornades Culturals
que es desenvoluparan des del
17 d’abril fins al 22 de maig de
2010.
Aprovar la memòria per la realització del projecte “Rehabilitació Ajuntament de Santa Bàrbara”, per un import de 46.782,54
€. i sol·licitar a la Direcció del
Servei d’Ocupació de Catalunya
del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya la
concessió d’una subvenció de
43.800,00 € per a la realització
del projecte “Rehabilitació Ajuntament de Santa Bàrbara”.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 22 d’abril de 2010. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 1
de l’obra “Dotació de serveis del
Passeig de la Generalitat i adjacents – segona fase A”, per un
import de 55.743,64 €.
Aprovar la certificació núm. 1
de l’obra “Dotació de serveis del
Passeig de la Generalitat i adjacents – segona fase B”, per un
import de 4.207,05 €.
Aprovar la relació de liquida-
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cions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, presentada
per un import de 12.727,22 €.
Aprovar l’esborrany de conveni
de col·laboració entre l’IES Ramon Berenguer IV d’Amposta i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
per tal que els alumnes de l’esmentat institut pugui desenvolupar d’un programa de pràctiques externes a l’ajuntament
de Santa Bàrbara.
Aprovar la contractació del servei consistent en la direcció i
coordinació de seguretat i salut
i el control de qualitat de l’obra
“Centre de Dia Municipal”, per
un import de 12.152,83 € més
la quota corresponent d’IVA, al
despatx d’Arquitectura V. Moreso arquitectura i disseny, SL,
exercint les funcions per l’arquitecte tècnic, Sr. Víctor Moreso Franch.
Aprovar el projecte “Fent rogle” presentat per un import de
85.505,00 €. i acollir-nos a la Resolució ASC/939/2010, de 23 de
març, del Departament d’Acció
Social i Ciutadania, sol·licitant
una subvenció de 45.000,00 €.
Aprovar el projecte per a l’any
2010 del servei de Centre Obert
l’Oliveta presentat per un import de 93.582,49 €. i acollir-nos
a la Resolució ASC/1030/2010,
de 31 de març, del Departament
d’Acció Social i Ciutadania,
sol·licitant una subvenció de
46.791,24 €.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en l’espectacle de teatre itinerant “La
bona alimentació és una bona
solució”, com a festa final del
Casal d’Estiu ha celebrar el proper dia 9 de juliol de 2010, amb
la companyia d’espectacles ROVELL D’OU, SL, per un import
total de 950,00 €.
Aprovar l’esborrany de conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i
Virgili, per tal que els alumnes
de l’esmentada escola puguin
realitzar pràctiques al nostre

municipi.
Aprovar la contractació del servei consistent en la direcció de
l’obra “Centre de Dia Municipal”, per un import de 10.964,20
€ més la quota corresponent
d’IVA, a l’Arquitecte Mireia Cid
Robledo.
Adjudicar la contractació de les
obres “Arranjament del Camí de
Llasat” a la mercantil Deltabat,
SL, per un import de 14.907,54 €
IVA inclòs.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 6 de maig de 2010. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de la Unitat
d’actua-ció número 23b de les
previstes en les Normes subsidiàries del municipi de Santa Bàrbara, redactat per l’Arquitecte,
Laureano Panisello Gisbert.
Aprovar la contractació dels
serveis per l’exercici 2010, consistents en la difusió de les activitats socials, culturals, esportives, de lleure, l’emissió de
notícies i reportatges referits a
l’àmbit del municipi de Santa
Bàrbara, al Grup de comunicació l’EBRE, a través d’EBE Imatge
i Comunicació SL. per un import
de 2.880,00 € més la quota corresponent de l’IVA.
Aprovar la memòria redactada per la Regidoria de Cultura
per a l’organització de “Festa
de Sant Gregori”, per un import
de 11.420,49 € i acollir-nos a la
Resolució PTO/1232/2010, de 12
d’abril, i sol·licitar a l’Institut
per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre, una subvenció de 5.000,00 €, per a la
realització de l’actuació esmentada.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en l’avaluació de l’impacte d’olor i de la
qualitat de l’aire dels compostos emesos per una planta d’assecament de sansa situada en
el terme municipal de La Galera, amb el Laboratori del centre
de medi ambient del Departa-

ment d’Enginyeria Química de
la Universitat Politècnica de
Catalunya, d’acord amb la proposta presentada i que consta
a l’expedient com Annex I, per
un import de 6.591,00 € (IVA inclòs).
Aprovar la memòria redactada per la Regidoria de Fires a
l’organització de “XIV Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del
Comerç”, per un import de
92.800,00 € i acollir-nos a l’Ordre AAR/240/2010, de 12 d’abril,
i sol·licitar al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya, una subvenció de
2.000,00 €, per a la realització de
la fira abans esmentada.
Aprovar la memòria redactada per a la sol·licitud de subvenció per a l’adquisició d’un
vehicle polivalent i funcional
per a l’ajuntament de Santa Bàrbara, per un import de
61.034,49 € i acollir-nos a l’Ordre GAP/246/2010, de 15 d’abril,
i sol·licitar al Departament de
Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de
Catalunya, una subvenció de
42.724,14 €, per a l’adquisició el
vehicle abans esmentat.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 20 de maig de 2010. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la realització directa
per l’Ajuntament de Santa Bàrbara de les obres d’urbanització
de la Unitat d’Actuació núm.
23b.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària
de les obres “Centre de Dia Municipal”.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en la contractació de l’espectacle de Videodiscorevival a realitzar el
proper dia 26 de juny de 2010,
amb
l’empresa
QUECARAI,
SL, d’acord amb el contracte
presentat, per un import de
1.856,00 € (IVA inclòs).
Aprovar la contractació dels
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serveis, consistents en la contractació de l’espectacle d’animació de fi de Festes Majors
2010, amb l’empresa ACTUAL 1.
TARRAGONA PRODUC-CIONES,
SL, d’acord amb el contracte
presentat, per un import de
3.995,00 € més la quota corresponent de l’IVA.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en la contractació del servei de socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d’estiu amb el Sr. Antonio Garrido
Boza, d’acord amb el contracte
presentat, per un import de
15.700,00 € IVA inclòs.
Aprovar la contractació dels
serveis de monitoratge aquàtic
per a la realització de cursos
de natació, activitats dirigides

i aquagym a les piscines municipals durant l’estiu del 2010,
amb el Sr. Antonio Garrido Boza,
d’acord amb el contracte presentat i que consta a l’expedient com Annex I, per un import
de 15.070,00 € IVA inclòs.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local
el dia 3 de juny de 2010. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la contractació del servei consistent en l’estudi de seguretat, la coordinació de seguretat i salut, i el control de qualitat de l’obra “Rehabilitació de
la Masada de Martí”, per un import de 17.088,51 € més la quota
corresponent d’IVA, al despatx
d’Arquitectura V. Moreso arquitectura i disseny, SL, exercint

les funcions per l’arquitecte
tècnic, Sr. Víctor Moreso Franch.
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 “Ampliació de la xarxa de
distribució urbana de gas canalitzat a la carretera T-331 de
Santa Bàrbara”, per un import
de 41.404,95 €.
Aprovar la liquidació corresponent al subministrament d’aigua potable de l’any 2009, per la
mercantil SOREA, per un import
de 34.601,44 €.
Aprovar les Bases redactades
per la Regidoria Noves tecnologies i Promoció econòmica
per a la realització del concurs
d’Imatge Digital.

RESUM DE LES
SES-SIONS PLENÀRIES DEL SEGON
TRIMESTRE DEL
2010

530.493,24€.
Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en el que fa referència a la
zona d’edificació específica (Unitat d’actuació número 2), redactada per l’Arquitecte, Laureano
Panisello Gisbert.
Desestimar les al·legacions presentades per REDTEL, Asociación
de operadores de Telecomunicaciones, davant l’aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament
especial del domini públic local,
a favor d’empreses explotadores
de serveis de telefonia mòbil de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
així com, aprovar definitivament
la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal número 34 reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal
número 14; reguladora de la taxa
pel subministrament d’aigua, gas
i electricitat.
Desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitiva-

ment, la modificació de la plantilla municipal, que té per objecte
la supressió de la plaça de vigilant al CAP Santa Bàrbara.

••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació
el dia 31 de març de 2010. En
el desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Adjudicar provisionalment a
l’empresa Encofrats i Serveis
GÜECHE, SL , l’obra “Centre de
Dia Municipal” per un preu de
quatre-cents vint-i-vuit mil euros
(428.000 €) i un termini d’execució de 6 mesos i amb un termini
de garantia de 48 mesos.
Aprovar inicialment el projecte
bàsic i executiu per a la realització de l’obra “Rehabilitació de la
Masada de Martí”, redactat per
l’Arquitecte Mireia Cid Robledo,
amb un pressupost d’execució
per contracta de 530.493,24 €.
Aprovar l’expedient de contractació de les obres ” Rehabilitació de la Masada de Martí”.
Així com aprovar la despesa de
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••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació
el dia 15 d’abril de 2010. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Adjudicar
definitivament
les
obres “Centre de Dia Municipal”
a l’empresa “Encofrats i Serveis
GÜECHE, SL”, per un import de
428.000 €, un termini d’execució
de 6 mesos i un termini de garantia de l’obra de 48 mesos.
••Sessió Ordinària, realitzada
pel Ple de la Corporació el dia
29 d’abril de 2010. En el desenvolupament de la qual es van
adoptar els següents acords:
El sr. Alcalde declara en possessió
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, al Sr. Vadim Antonio Zelaya Sánchez.
Formular al·legacions sobre la
formulació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya any 2011, en
el sentit següent:
1. Sol·licitar la inclusió de l’obra
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“Rehabilitació de la Casa Consistorial”, amb un pressupost
d’execució per contracta de
2.025.941,30 € dins l’anual·litat
2011.
2. Sol·licitar l’increment de la
subvenció per a l’obra “Rehabilitació de la Casa Consistorial”, per
un import d’1.350.000,00 €
Aprovar l’expedient de provisions per dubtós cobrament de
drets reconeguts en exercicis anteriors.
Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2009.
El sr Alcalde dóna compte de
l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
El Sr. Alcalde dóna compte del
Decret de l’Alcaldia d’aprovació
de la liquidació del pressupost
del 2009.
Aprovar la liquidació de tributs
de la Diputació d’aquest Ajuntament, referida a 31 de desembre de 2009.
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 2010.
Aprovar les subvencions per a
entitats culturals i esportives de
la localitat per a l’any 2010.
Aprovar la contractació dels espectacles i complements de Festes majors 2010 a l’empresa “Germans Barceló Organitzacions, SL,
segons pressupost i projecte presentat per l’adjudicatària per un
import total de 33.000,00 € més
la quota corresponent d’IVA.
••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació
el dia 3 de juny de 2010. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Adjudicar provisionalment les
“Rehabilitació de la Masada de
Martí” a la mercantil CONSTRUCTORA INCOEX BS, SL, amb
un import de 493.358,71 €, un
termini d’execució de 3,5 mesos

i un termini de garantia de l’obra
de 119 mesos.
Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual de
les Normes Subsidiàries en el
que fa referència a la Zona d’edificació específica (Unitat d’actuació número 2), redactada per
l’Arquitecte, Laureano Panisello
Gisbert.
Aprovar inicialment el programa
d’implantació i manteniment del
Pla d’actuació municipal en matèria de protecció civil del municipi de Santa Bàrbara.
Aprovar inicialment el mapa de
capacitat acústica del municipi
de Santa Bàrbara.
Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament.
Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de
pagament.
Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2010, per import
de 454.691,60€, que cal finançar
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
••Sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el
dia 22 de juny de 2010. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Adjudicar definitivament les
obres “Rehabilitació de la Masada
de Martí” a la mercantil CONSTRUCTORA INCOEX BS, SL., amb
un import de 493.358,71 €, un
termini d’execució de 3,5 mesos
i un termini de garantia de l’obra
de 119 mesos.
Imposar les quotes d’urbanització corresponents a les obres corresponents al sector DR 1.1, executades conjuntament amb les
obres “Urbanització del Passeig
de la Generalitat – segona fase”.
Imposar les quotes d’urbanització corresponents a les obres corresponents al sector DR 1.2, executades conjuntament amb les
obres “Urbanització del Passeig
de la Generalitat – segona fase”.
Imposar les quotes d’urbanització corresponents a les obres corresponents a la Unitat d’actuació

número 18, executades conjuntament amb les obres “Urbanització del Passeig de la Generalitat – segona fase”.
Imposar les quotes d’urbanització corresponents a les obres corresponents a la Unitat d’actuació
número 19, executades conjuntament amb les obres “Urbanització del Passeig de la Generalitat – segona fase”.
Imposar contribucions especials
com a conseqüència de l’execució de l’obra “Dotació de serveis
al Passeig de la Generalitat i adjacents – segona fase”, l’establiment i exigència de les quals és
legítima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor
dels immobles de l’àrea beneficiada.
Aprovar el programa d’actes de
les Festes Majors 2010.
Aprovar la memòria de bous per
a les Festes Majors 2010.
Aprovar el Manifest d’adhesió en
suport a les esmenes presentades per l’Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre.
URGÈNCIA:
Aplicar a les retribucions del personal funcionari i del personal
laboral de l’ajuntament de Santa Bàrbara les reduccions resultants del Reial decret 8/2010, de
20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic, amb
efectes 1 de juny de 2010 i fins el
31 de desembre de 2010, a excepció de la paga extraordinària del
mes de juny i, en conseqüència,
aprovar les noves taules retributives que en resulten.
Aplicar a les retribucions del personal de projectes d’ocupació, al
personal eventual de confiança
i als càrrecs electes i l’import
unitari de les assistències als
diferents òrgans col.legiats, una
minoració del total de la seves
retribucions del 5% a partir de
l’1 de juny de 2010 i fins el 31 de
desembre de 2010, a excepció de
la paga extraordinària del mes de
juny.
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Breus de La Plana Ràdio
L’IES Les Planes de Santa Bàrbara repeteix l‘experiència del Comenius
El passat divendres, dos d‘abril, va finalitzar l‘estada a l’Institut de Santa Bàrbara
dels 28 alumnes francesos, procedents del
Lycée del Nord –Pas-de-Calais que han
conviscut dos setmanes amb els estudiants del centre planer com a part del projecte europeu d’intercanvi Comenius que
pretén fomentar les relacions entre diferents instituts i escoles d’arreu de la Unió
Europea, aprofundint en la diversitat cultural i de la llengua dels països que la formen.
Enguany, durant la seva estada, els alumnes francesos han dut a terme diferents
tallers manuals, jocs i activitats per facilitar-los-hi l‘aprenentatge de l’idioma espanyol, així com tres sortides culturals. Una
a Barcelona per conèixer el gòtic català,
una altra a Tortosa per descobrir l’etapa
renaixentista de la ciutat i finalment, la
tercera sortida es va fer a les cooperatives
agrícoles del municipi per donar a conèixer als alumnes francesos un dels principals motors econòmics de la zona.
Els alumnes es van allotjar a les cases dels
seus companys amfitrions, els quals tornaran la visita el proper mes d’octubre
quan viatjaran fins al Lycée francès.
Aquest és el segon any que l’IES les Planes
de Santa Bàrbara acull aquest intercanvi
després de ser seleccionat per al Comenius, quan l‘any 2008 el centre va presentar el projecte “La corona d’Aragó i les províncies unides: del gòtic al renaixement”
resultant ser el millor de Catalunya i el segon de tot l‘estat espanyol.
La durada del Comenius planer acabarà al
curs del 2011.
El veïns del passeig de la Generalitat
també pagaran
L‘alcalde de Santa Bàrbara ha desmentit
els rumors que circulaven des de fa temps
pel poble, afirmant que el veïns del passeig
de la Generalitat no haurien de fer cap
aportació en concepte de contribucions
especials per finançar la part que els correspongui de les obres de remodelació i
millora que s`estan fent a la citada via.
Boronat ha volgut sortir al pas d’aquests
comentaris afirmant que els veïns
d’aquest passeig pagaran com van pagar
els veïns dels carrer Major o del passeig de
les Escoles en el seu moment, afegint tot
seguit que això no vol dir que l’actual
Equip de Govern no hagi pogut considerar
donar-los-hi un tractament especial, te46

nint en compte que aquesta via és una
dels principals del municipi i acollirà diferents servies com pluvials, gas, telefonia o
llum del que se’n beneficiaran la resta
d’habitants de “la Barceloneta”, com es coneix popularment la zona del poble on es
fan les obres.
L ‘alcalde deia que fer-ho pagar només als
veïns del passeig seria injust i per això en
la primera fase de les obres ja van quedar
exempts de contribucions al fer-se’n càrrec del finançament l‘Ajuntament mitjançant diferents subvencions aportades per
la Diputació i per la Generalitat.
Aquesta segona fase també ha rebut diferents subvencions, més l‘aportació del PUOSC d‘aquesta legislatura (que s’ha invertit íntegrament en aquesta obra). La seua
adjudicació, pel moment contextual de
crisi que s‘està vivint, també va patir una
reducció de gairebé 400.000 euros respecte
del pressupost inicial, per això, deia Boronat, els afectats per les obres hauran de
pagar molt menys del que inicialment
haurien hagut d‘aportar, “però aportar han
d’aportar, perquè penso que és just i és el
tractament que com a Ajuntament estem
obligats a donar a tots els planers i planeres” emfatitzava el batlle.
Per tant i encara que Boronat no va voler
avançar quin serà el percentatge que
aportaran els veïns, contribucions especials sí que n’hauran de pagar, per exemple en el cas de les Unitats d‘Actuació 18 i
19 o la DR, aquestes quotes aniran repartides entre els propietaris que les formen.
El tortosí Josep Ma Chavarria ha recuperat i ha fet els arranjaments de la peça
de la que li van parlar els músics planers
als anys 60.
L’empresari i músic tortosí Josep Maria
Chavarria serà l‘encarregat demà de presentar i interpretar davant el públic de
Santa Bàrbara una jota dedicada al poble,
obra dels músics planers els germans Arasa, més coneguts com Els Flarets.
El Sr. Chavarria explicava que als anys 50
va conèixer a Pepito i Daniel, pare i fill “flarets”. A la dècada següent i en motiu del 50
aniversari de l’empresa Hife que dirigeix,
Chavarria va publicar un disc amb un recull de peces populars i que incloïa als crèdits unes vivències explicades pels mateixos Pepito i Daniel. Entre altres coses li van
explicar que tenien una jota composada
pels seus pares. Aquesta jota ha estat oblidada fins ara, quan Chavarria li va proposar al professor d’harmonia, Joan Vidal de

recuperar-la i això és el que es farà aquest
dissabte a les 8 de la tarda al Centre Cultural de Santa Bàrbara.
La jota és obra de Daniel Arasa i segons
creu Chavarria, la idea del Flaret hauria
estat la de posar-hi també lletra, perquè la
partitura contempla veus de tiples, tenors
i barítons. La lletra, segons Chavarria, la va
posar Moreira. Ell el que ha fet ha estat
passar la partitura a piano i d‘aquí ha tret
l‘adaptació per acordió que serà amb l’instrument que l‘interpretarà per estrenar-la.
Per primera vegada a la història del poble els treballadors de l’Ajuntament fan
vaga
Els funcionaris i personal laboral de les
Terres de l’Ebre va seguir amb irregularitat
la vaga convocada pels principals sindicats per protestar contra la retallada dels
sous. Ajuntaments, Consells Comarcals i
Serveis Administratius de la Generalitat
van reduir força la seua activitat. I en canvi, els docents i personal sanitari van treballar amb normalitat.
Una prova n’és el cas del nostre poble Santa Bàrbara on el personal que presta els
seus servies a l’administració local, per
primera vegada a la història del poble es
va manifestar pràcticament en la seua totalitat, mentre que, segons informaven des
dels centres d’ensenyament del municipi,
el seguiment dels docents va ser mínim.
Des de la secretaria de l’IES les Planes explicaven que solament 4 dels 39 professors
i professores van fer vaga (pràcticament el
10 % del personal), i encara que el centre i
el menjador va funcionar amb normalitat,
davant la convocatòria de l’aturada, solament uns 80 alumnes dels 300 que té l’institut van acudir a classe.
Al col·legi públic Jaume Balmes, el Cap
d’Estudis del centre informava de què
d’una plantilla de 29 mestres, cinc són els
que van recolzar la manifestació (un 17 %
dels mestres). Segons informaven també
des de l’escola, dels 330 alumnes que té,
solament van faltar-ne a classe 20 d’infantil i 12 de primària.
Al territori, la concentració principal va tenir lloc a Tortosa. A partir de les 12 del
migdia, a la plaça Alfons XII s’hi van concentrar unes 200 persones. Amb crits i xiulets, els manifestants es van concentrar
mitja hora fins que l’escriptora de Xerta,
Francesca Aliern, va procedir a la lectura
del manifest que portava el títol “No a la
retallada de pensions i salaris, sí als serveis públics”.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2010
JUAN ROBERTO VILLEGAS ROCA 25/03/2010
Juan Carlos Villegas Olortegui
Raquel Roca Rallo
FATIMA BOULFALFAL 29/03/2010
Mohamed Boulfalfal
Naziha Boulfalfal
DAYRON RUIZ GARCIA 30/03/2010
Ignacio Ruiz Alcanar
Rebeca Garcia Moreno
NIL BERINDE MARIN 20/04/2010
Ciprian Traian Berinde
Estela Marin Gila
ALEIX BALAGUÉ ESPUNY 12/05/2010
Engelberto Balagué Herrero
Soledad Espuny Ortiz
POL PITARCH AIXENDRI 15/05/2010
Jorge Pitarch Escriche
Àngels Aixendri Montesó
SERGI MARCO MIRETE 28/05/2010
Juan Antonio Marco López
Silvia Mirete José
KIRIAN CARRILLO MARTÍ 02/06/2010
Lluís Carrillo Matamoros
Claudia Maria Martí Bel
ANNA PRADES CID 05/06/2010
Alberto Prades Roiget
Silvia Cid Gil
DALÍA FERNÁNDEZ SALDIVA 06/06/2010
Jorge Luís Fernández Contreras
Dalila Joseline Saldiva Ortiz

RAY FAVÁ CLUA 13/06/2010
Carles Favá Queralt
Laura Clua Verge
DANIEL MARCO OLLÉ 14/06/2010
Oscar Marco Pons
Noelia Ollé Alegre
MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2010
JUAN MIGUEL ADERN MORALES
ALEJANDRA CABALLÉ MARTÍ 05/06/2010
ZAFAR IQBAL
MARIA CINTA ARASA MIRALLES 26/06/2010
DEFUNCIONS 2n TRMIESTRE 2010
CINTA ARASA CID 25/03/2010
JUAN LLEIXÀ PONS 02/04/2010
AGUSTINA BUENO REVERTÉ 08/04/2010
JOSE MORTE MONTE 17/04/2010
JOSE MARIA ANTONIO ELIES MAURI 20/04/2010
MARINA FERRÉ ARASA 22/04/2010
RAQUEL FARNÓS FARNÓS 26/04/2010
JULIAN ARASA GIRONA 17/05/2010
RAMON GUILLÉN GARCIA 21/05/2010
ÀNGEL MARTÍ MONLLAU 27/05/2010
ANUNCIACIÓN CARDONA SOLER 16/06/2010
DAVID MARTÍ GONZÁLEZ 15/06/2010
MIGUEL ALTES MILLAN 20/06/2010
JACINTA CINTAS DALMAU 26/06/2010
CINTA MIRALLES BONFILL 28/06/2010

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 a la planera absent…

Anna Reverté Romeu
La meva vida al poble
Sentir-se planer és un sentiment
que es porta dins encara que
visquis fora; jo, Anna, filla de Pepito
“de Verge” i de Lluïsa “la Bernarda”,
vaig néixer l’any 1983 i tota la
meva infantesa i adolescència l’he
viscuda a Santa Bàrbara, i des de
sempre m’he sentit molt planera.
Encara que no fa massa temps,
recordo amb nostàlgia jugar als
carrers, passejar, fer “cabanyes”
amb els amics, la missa dels
diumenges amb els pares, vaja,
les coses que molts hem fet i que
sempre es recorden amb carinyo.
Créixer en un poble és un regal
del qual no tothom pot gaudir,
la tranquil·litat dels carrers,
la familiaritat amb la gent, la
sensació que el temps passa més a
poc a poc...
Afortunadament vaig poder cursar
tota la meva educació primària
i secundària al poble (sóc de
la generació que va inaugurar
l’institut!), i guardo molt bon
record dels mestres que vaig tenir
i que em van servir d’exemple en
la meva vocació des de ben petita,
el magisteri. Després vaig marxar
fora per cursar aquests estudis a
Tarragona (encara que m’escapava
al poble a la primera de canvi!).
Els meus inicis professionals van
començar treballant de mestra fent
substitucions i el segon any vaig
tenir la sort de poder treballar tot
un curs a l’escola del poble, on vaig
retrobar-me amb molts dels meus
antics mestres. És una experiència
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interessant veure com amb el pas
del temps els que havien estat els
teus mestres ara són companys.
Per què vaig marxar?
De molt joveneta vaig conèixer
a Christian, un xic del Mas de
Barberans, i ara fa 2 anys ens vam
casar. Bàsicament, aquesta ha estat
la raó per marxar del poble, ja que
ell treballa en un sector tecnològic
sense gaires possibilitats de feina
a les Terres de l’Ebre, i vam decidir
traslladar-nos a la perifèria de
Barcelona (La Palma de Cervelló) on
actualment estem vivint. Realment
hem canviat a un poble més petit
que Santa Bàrbara, bastant tranquil
i acollidor; la veritat és que malgrat
ser lluny dels nostres pobles ens hi
sentim bé.
Va ser una decisió meditada perquè
sempre m’he sentit molt a gust
al poble, amb la família i amics,
però hi ha moments que s’han
de prendre decisions i arriscar-se.
També va ser difícil per als meus
pares i avis ja que sempre hem
viscut molt units i a la mateixa
casa, i veure marxar a la seva única
filla sempre és complicat. Ara,
durant la setmana, la comunicació
la fem telefònicament, quasi com
si visquéssim dos carrers més
enllà, i la setmana passa molt
ràpid, atrafegats amb la feina i la
vida a prop d’una gran ciutat on
sempre hi ha mil coses per fer:
compres, teatre, sortides amb els
amics d’allà, etc.)
Casualitats de la vida, el col·legi

on treballo actualment a Corbera
de Llobregat es diu igual que el
del poble: “Escola Jaume Balmes”,
on ensenyo anglès a nens i nenes
d’Educació Infantil i fins tercer de
Primària. De fet, no em va costar
gaire acostumar-me a la nova
escola, ja que em vaig trobar amb
companys i companyes fantàstics,
i treballar del que t’agrada sempre
és una sort, i en el meu cas m’omple
moltíssim.
Com veig el poble en la distància
Fa només tres anys que visc fora,
per tant no l’he vist canviar massa,
però es veu que continua sent un
poble dinàmic, que aposta per
renovar les seves infraestructures
i que intenta situar-se com a
referent a les Terres de l’Ebre (amb
instal·lacions esportives i sanitàries
de bon nivell).
L’altre punt destacat del poble són
les diferents festes que se celebren,
les Festes Majors, Carnestoltes, etc.
Tinc grans records de quan a casa
em vestien de pageseta per a la
festa de Sant Isidre o quan em feien
la disfressa per a Carnestoltes. Ara
les visc diferent, la gran varietat
d’actes fa que sempre n’hi hagi
algun que t’agradi més que d’altres,
però sempre et permet retrobar-te
amb gent que durant l’any no veus,
bé perquè no coincideixes al poble
o bé perquè, com jo, viuen fora.
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Contacte amb el poble
Això és lo millor! perquè es pot dir que faig vida
d’estudiant ja que quasi tots els caps de setmana
baixem al poble. Això em permet sentir-me com a
casa sense ser-hi, mantenint el contacte viu amb
els amics de tota la vida i amb la família.
Encara ara, sempre que puc, vaig a la perruqueria,
a l’esteticient i a diversos comerços on he anat
tota la vida, cosa que em fa sentir part del poble.
També passem bona part de les vacances a Santa
Bàrbara, tant a l’estiu com durant l’any, cosa que
em permet gaudir de la vida de poble encara que
només sigui per uns dies i que em fa sentir com
una planera més.
A l’estiu, allò què més m’agrada són les nits a
la fresca, sopar al jardí de casa i sortir amb els
amics. És un plaer gaudir d’una estoneta de
conversa amb la família i els veïns, són moments
que es poden assaborir tranquil·lament i que em
permeten reviure tants i tants estius i records
viscuts a Santa Bàrbara.
Retorn al poble
Mai no es pot descartar, a la meva ment sempre
hi serà tornar, però dependrà molt del treball
de Christian i d’altres factors que puguin
sorgir. Espero que algun dia puguem tornar
definitivament a la nostra terra, ja que sempre
l’hem considerat així.
Mentrestant seguirem viatjant AP-7 amunt i
avall, sempre amb l’alegria de poder sentir-me
com tots vosaltres, com una planera més, perquè
crec que tothom se sent del lloc on ha crescut.
Ens anem veient pel poble!
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APA ESCOLA “JAUME
BALMES”
El mes d’abril l’APA també va col·laborar
amb les Jornades Culturals que es van
dur a terme aquests dies, en concret tots
els xiquets/es van gaudir d’una tarda al
pati de les escoles, on es van fer tallers
de pintura, fang i jocs tradicionals.
Com que feia bo hi va haver molta
participació i els pares dels xiquets/es
també van col·laborar. Del que es tracta
és de passar una bona estona i reunir-se
tots i això ho vàrem aconseguir.
El dia 20 de juny es va celebrar la 1a
diada de pares i alumnes de l’escola
amb l’assistència de 250 participants,
els quals i a pesar del mal temps varen
passar un dia mol entretingut, amb
jocs, inflables, balls i la participació
d’alumnes i dels pares.
Donar les gràcies a l’Ajuntament per la
seva col·laboració i ajut.

Viatge pel Maestrazgo
El passat dia 13 de
Juny, l’Associació Aragonesa Planera vàrem
organitzar un viatge pel Maestrazgo de
Teruel al qual es van
apuntar 48 persones, entre socis i simpatitzants. Vàrem sortir del poble al voltant de les 7.30 h. del matí, i després de
fer una parada per a esmorzar a Alcañiz,
ens vam dirigir cap a Molinos i vàrem
visitar les conegudes Grutes de Cristal amb les seves especials formacions
calcàries. El més dur de la visita va ser
haver de pujar les quasi 140 escales que
donen accés a l’entrada de la cova.
Després vam continuar el nostre camí
passant per Castellote, Olocau i Mirambel fins arribar a Cantavieja, justet a les
2 del migdia i vam anar a dinar a l’Hotel
Balfagón.

Com ja sabeu, al mes de juliol,
concretament els dies 6 i 7 i de les
16.30 a les 20.30 hores es farà la venda
de llibres a la “Sala Múltiple” de l’escola
“Jaume Balmes”. Només es vendran
aquests dos dies.
També estem preparant els jocs per a la
diada infantil de festes, com ja sabeu es
durà a terme al “Poliesportiu Municipal”.
Porteu als vostres fills, ja que s’ho
passaran molt bé.
Ja acabem el curs i només dir-vos que

als tallers lúdics i el menjador escolar ha
hagut més assistència que l’any anterior
i els xiquets/es que han gaudit de dits
tallers el dia 23 de juny tindran tot el dia
per fer la festa de final de curs tots junts,
amb jocs tradicionals, cançons, un passi
de les fotos de durant tot el curs i el que
més els hi agrada: jocs d’aigua.
Donar les gràcies a tots els pares per la
seva confiança i que passin unes bones
vacances i fins el proper curs!

Després d’un bon dinar, una guia que
es deia Sònia ens va acompanyar a donar un passeig pel bonic traçat urbà de
la ciutat de Cantavieja i ens va explicar
els trets més característics dels seus
principals monuments: l’ermita del Loreto, la
plaça de Cristo
Rey,
l’església
parroquial
de
L’Asunción, les
restes de l’antic
Castell i l’església de San Miguel, construcció
gòtica, amb sepulcre del mateix estil al seu
interior. La pluja
es va fer present,
però no ens va
impedir completar el recorregut.

La nostra intenció inicial era retornar a
Mirambel, per fer un passeig pel poble,
però es va fer massa tard i finalment
vam haver de desistir. Queda pendent
per a una propera ocasió.
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CLUB BÀSQUET
STA. BÀRBARA
Informació de com s’ha desenvolupat la
temporada 2009-2010
L’equip aleví era el primer any que
competien i la majoria de jugadors/
es eren d’edat benjamí. Tot i això, han
anat progressant i han pogut lluitar
per la victòria amb tots els equips
excepte els tres primers classificats. Cal
destacar l’interès i la motivació de tots
els jugadors/es que assistien a tots els
entrenaments i partits amb molt bona
actitud. També cal agrair a les mares,
pares i familiars la seva col·laboració
en aquest bon comportament dels
jugadors/es i en els seus ànims. Esperem
que la temporada següent es pugui
mantenir aquest equip aleví i, si és
possible, formar-ne d’altres.
CLASSIFICACIÓ EQUIP ALEVÍ

L’equip cadet en general també han
demostrat interès i compromís amb
l’equip. Han intentat assistir a tots
els entrenaments i partits, jugant al
màxim de les seves possibilitats. En
la competició, l’equip cadet ha tingut
opcions de victòria en tots els partits
excepte contra el CB Alcanar (amb
tots els jugadors federats). Ha faltat
concentració i intensitat, però els
jugadors/es s’esforçaven fins al final amb
molta esportivitat. També confiem que
aquest equip seguirà i sigui el referent
dels equips benjamins i alevins del club.
CLASSIFICACIÓ EQUIP CADET

S’informa que s’ha creat un bloc a
Internet del Club Bàsquet Santa Bàrbara
on es publiquen les notícies, activitats,
imatges, etc. referents al club!
http://basquetsantabarbara.blogspot.
com

Club Bitlles Santa
Bàrbara
Com cada any, a finals de juny és hora
de fer balanç de la temporada de bitlles:
El dia 22 de maig es va disputar l’última
jornada del campionat de lliga 2009-2010
de la delegació territorial de Tarragona.
Els resultats van ser els següents:

Per equips, van participar un total de 17
essent la classificació la següent:
1r Classificat: Vinaròs a – 47 punts
2n Classificat: Deltebre a – 47 punts
3r Classificat: Santa bàrbara – 44 punts
4t Classificat: Fora Forat – 38 punts
La classificació individual va quedar de
la següent manera:

1r Classificat: José Maria Martí del Santa
Bàrbara amb un promig de 75,63 punts.
2n Classificat: ramon saez del vinaròs a
amb un promig de 75,42 punts.
3r Classificat: Josep Bertomeu del
Deltebre amb un promig de 74,70 punts.
4t Classificat: agustí barberà del santa
bàrbara amb un promig de 74,06 punts.
I així fins a 98 jugadors que, amb més
o menys partits, van participar en la
competició.
El dia 13 de juny es va celebrar a barcelona
el XVI Campionat de Catalunya de Clubs.
A aquesta competició van participar 40
clubs de tota catalunya, tot i que de
Tarragona solament en van participar
dos, el Club de Bitlles la Galera i el Club
de Bitlles Amposta. La classificació final
va donar com a Campió de Catalunya al
Club de Bitlles la Galera, quedant el Club
de Bitlles Amposta en 13è lloc.
Des d’aquí vull felicitar als campions,
encara que particularment ja ho he fet.
Rogelio Roé Romeu
President
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L’INSTITUT DE SANTA
BÀRBARA, CADA DIA MÉS
EUROPEU
Aquest curs i el vinent, l’institut està
desenvolupant un Projecte Comenius.
Els objectius principals d’aquests
programes són: facilitar la mobilitat de
professorat i alumnat de la Unió Europea
i aprofundir en la diversitat cultural
i lingüística. El tema de treball del
projecte de Santa Bàrbara és “La Corona
d’Aragó i les Províncies Unides: del
Gòtic al Renaixement” i es desenvolupa
conjuntament amb el lycée francès
“Jules Mousseron” de Denain (regió del
Nord-Pas-de-Calais).
El projecte, el qual es va presentar el
febrer del 2009, no només el van aprovar,
sinó que va ser qualificat com el millor
projecte bilateral de Catalunya i el segon
millor d’Espanya.
Les activitats inicials relacionades amb
el projecte que es varen fer són, entre
altres, un concurs de cartell i logotip
“Comenius” per a tot l’institut, unitats
didàctiques comunes entre els dos
Instituts i visualització de pel·lícules
relacionades amb la regió de l’institut
francès en les tutories.
Del 15 fins al 26 de març d’aquest any,
28 alumnes i tres professors del lycée
associat van conviure en les famílies dels
alumnes participants de l’institut planer
per poder participar en tallers, activitats

Unió Ciclista Santa
Bàrbara
I QUEDADA BTT
Un total de 37 bikers hem pres part
en la primera quedada BTT que
organitzem com a club. Finalment, tot
i un cel amenaçador, el temps ens ha
acompanyat i hem gaudit d’un matí de
bici de muntanya dels que fan afició,
tant per l’assistència com pel bon rotllo
existent.
Després de les salutacions pertinents, la
foto de rigor i de comentar les baralletes
d’alguns pels xats d’internet, comencem
la ruta prevista amb moltes ganes.
Arribem a la primera sendera on ja es
pot veure la nova senyalització que
estem fent a les senderes de la Serra de
Godall. Només lamentar una caiguda
aparatosa al final de la nova sendera de
Vilallarga d’un company de Montbike
amb un fort cop a l’ull que fa que es

i diverses sortides organitzades dins del
marc del projecte.
Vint-i-vuit alumnes de l’institut les
Planes estan esperant amb il·lusió el
seu viatge a Denain a l’octubre d’aquest
any. Durant l’estada, conviuran en les
famílies dels alumnes que ells van acollir
a casa seva al març i seguiran treballant
el tema del projecte mitjançant altres
tallers i sortides.

L’institut de Santa Bàrbara ja tenia
experiència
en
organitzar
altres
intercanvis trinacionals: amb Frankfurt/
Oder (Alemanya) i Clermont-Ferrand
(França) els cursos 2005-2006 i 2006-2007
i amb Pescara (Itàlia) el curs 2007-2008,
per la qual cosa coordinar un Projecte
Comenius ha esdevingut una mica més
fàcil.

retiri abans d’hora. La resta continuem
fins a dalt de la Serra on ens esperava
Juanjo amb un avituallament a base de
coc, beguda i fruits secs, per després
emprendre la tècnica i bonica baixada
per la sendera de les Cantarelles, una de
les millors de la Mola de Godall. Passem
per les Ventalles, un trosset a peu i
una baixada ràpida fins la carretera

i per camins fins Santa Bàrbara, on en
arribar, ens acabem el menjar que ens
havia sobrat abans, 35 quilòmetres de
recorregut amb 7 de senders.
Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara
agraïm l’assistència de tots el qui heu
vingut, i recalcar que entre tots estem
en el bon camí per fer que cada vegada
s’afegeixi més gent al nostre esport.
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Associació Mestresses
Aprofitem aquest magazín per fer balanç
de les activitats portades a cap durant la
primera meitat de l’any 2010.
Vàrem començar fent dos tallers de
cuina al microones, patrocinats per
Tupperware. Després, ja al març, un de
cuina vegetariana, fet per Maximina
Ontañon.
Parlant de tallers, se’n va fer un de ben
curiós patrocinat pel Consell Comarcal,
fou de “Manualitats amb materials de
reciclatge”, en ell es van confeccionar
collarets, clauers, etc. amb envasos que
rebutgem diàriament, com ara els de la
llet.
Hem tingut conferències: “Primers
auxilis” per Pili Julve, “Alimentació
equilibrada i salut alimentària” per
Mercè Tuliesa. Dins de les Jornades
Culturals Ma José Cid, Doctora en
Psicologia, va fer una xerrada sobre ”El
paper de la dona en les diferents etapes
del cicle vital”.

Demostracions de pigmentació i una
altra sobre ungles de gel.
I com no! també s’ha sortit de viatge, el
primer cultural cent per cent, va ser una
visita guiada al Parlament de Catalunya
i per la tarda al teatre, a divertir-se
amb l’obra “La doble vida d’en Jhon”,
els seus protagonistes eren Joan Pera i
Lloll Beltran, entre d’altres. S’ha visitat
Saragossa i Lleida, també Morella en el
marc de la Mostra de la Taula del Sénia i
una visita guiada, molt interessant, a la
Font de la Salut.
I és clar! Celebràrem Santa Àgueda com
a patrona de les dones, amb una Missa i
dinar, enguany al Centre Cultural servit
pel Restaurant de la Llar de Jubilats.
El Dia Internacional de les Dones, el
commemoràvem amb un berenar, on
es va llegir un manifest. Per cert, a la
celebració convocada a nivell Comarcal
i celebrada a Amposta al Consell, la
nostra presidenta va ser, dins dels
diversos actes previstos, l’encarregada
de llegir el manifest.

També ja està feta l’Assemblea de fi de
curs, on es van donar comptes tant de
les activitats com de l’economia.
Així que ara a posar-nos les piles per
aguantar les festes on l’Associació també
tindrem activitats com una mostra de
“plats cuinats amb pasta”, dinar de
germanor i la final del “Campionat de
guinyot femení”, però de tot això ja en
farem cinc cèntims en el proper.
Bones festes i bon estiu!

de la nostra ciutat el seu suport en
aquesta i en totes les activitats que
realitzem, i a tots els participants
gràcies per la vostra assistència, ja

que la participació és l’essència del
nostre esport basat en la fórmula:
bici + natura = salut.

UNIÓ CICLISTA SANTA
BÀRBARA
II MARXA NOCTURNA
Amb una participació de 30 ciclistes dels
quals 7 eren noies, el divendres 25 de
juny vam portar a cap la segona marxa
nocturna per la via verda entre les
estacions de Xerta i Bot. Aquest any, la
marxa estava inclosa com una activitat
més dins de les Jornades Esportives
que organitza la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
La marxa va transcorre sense problemes,
i així després d’arribar a l’estació
de Xerta empreníem la pujada amb
l’última llum del dia. Passant per
nombrosos túnels arribàvem a l’estació
de Bot on teníem preparat un suculent
avituallament-sopar i després de
recuperar forces empreníem la tornada
de baixada desfent el camí de pujada.
Val a dir que tots els participants van
fer la totalitat del 46 quilòmetres del
recorregut, malgrat d’algunes caigudes
sense conseqüències.
Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara
només ens queda agrair a l’Ajuntament
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Entitats Planeres
CLUB TWIRLING
BÀRBARA

SANTA

Tal i com vam acabar a l’anterior
escrit, les competicions esportives han
continuat de ple durant aquest segon
trimestre del 2010, ja que quan comença
l’estiu, degut a la calor que fa als
pavellons, aquestes s’acaben.
Després de la competició que es va
celebrar a Santa Bàrbara, la següent va
ser els dies 11 i 12 d’abril al Pavelló de
Tortosa/Ferreries, la Copa Catalana de
Clubs (equips i grups). Van participar
11 equips de tota Catalunya. En primer
lloc va quedar el Club Twirling Costa
Brava, seguit del CT Tortosa i en tercer
lloc el CT Amposta, Santa Bàrbara va
quedar en un meritori 9è lloc per equips,
degut a què solament participava en 10
exercicis, vam obtenir varis diplomes i
la millor posició va ser el tercer lloc en
la modalitat d’equip júnior. Els primers
classificats
d’aquesta
competició
representaran a la selecció catalana
a
l’Internacional
Freestyle
Twril
Tournament que tindrà lloc al mes de
juny a Holanda.
La següent competició ha estat els dies 1 i
2 de maig a Ulldecona, Finals Territorials
de Lleida i Tarragona. Van participar
unes quantes atletes del nostre club,
en la categoria sènior, van quedar en
primer lloc Júlia Alegre i en segon lloc
Miriam Pastor, en categoria cadet, Mireia
Arasa i Núria Brau van quedar en tercer
lloc, en categoria sènior, en segon lloc
van quedar Meritxell Roig i Irina Albesa,
i en quart lloc Nerea Homedes i Miriam
Pastor. En grups categoria cadet, el
nostre grup va quedar en segon lloc. Tots
van quedar classificats per a la següent
competició, Campionat de Catalunya de
2a Divisió a disputar a Amposta. L’equip

junior (Shaila Gestí, Joana Lazaro, Angels
Gimeno, Cinta Muria i Gemma Alegre) va
quedar en 5è lloc i es van classificar per
a la final del Campionat de Catalunya a
celebrar a Lleida, els dies 5 i 6 de juny.
Ens vam desplaçar a Lleida per veure a
les nostres atletes, a un pavelló nou molt
bonic i grandiós (Barris Nord). Solament
com hem dit abans, l’equip júnior va
competir, van actuar el dissabte contra
atletes de més edat i de molt de nivell
(Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona),
i no van poder passar a la final que es
disputava el diumenge, entre un total
d’11 clubs.
L’última competició ha estat els dies 19
i 20 de juny, el Campionat de Catalunya
de 2a divisió que s’ha celebrat a
Amposta, en categoria sènior individual
femení, Júlia Alegre va quedar en tercer
lloc, en cadet parelles en 7è lloc van
quedar Núria Brau i Mireia Arasa, en la
modalitat parelles sènior, Irina Albesa

i Meritxell Roig van quedar en 3è lloc,
i Miriam Pastor i Nerea Homedes en
7è lloc, i per últim, en grups categoria
cadet (Judith Zaragoza, Cinta Muria,
Pili i Montse Ollés, Núria Brau, Paula
Estefania, Zaira Cruz, Cinta Ferré i Mireia
Arasa), van quedar en segon lloc.
Com tots els anys, i dintre de les
Jornades Esportives que organitza
l’Ajuntament, el nostre club participa
amb l’exhibició de Twirling, que es fa
al Pavelló Municipal, i que en aquest
cas es va celebrar el dissabte dia 26 de
juny. Durant quasi dos hores, els/les
nostres atletes fan una demostració dels
exercicis que han realitzat durant tots el
campionats fets aquest any. La gent que
va assistir va poder comprovar la gran
qualitat dels exercicis realitzats, amb
el show afegit de les/els més petits/es,
que van fer riure i xalar amb les seves
volteretes. Com tots el anys i en finalitzar
l’acte, el club obsequia amb una twirler
de plata a totes les atletes que l’any
anterior havien complert els 18 anys i
han deixat el club per diversos motius.
I com a final de festa, tota la gent del
Twirling vam poder gaudir d’un sopar
familiar a la Pista Poliesportiva. Agrair
a l’Ajuntament les seves facilitats, amb
la disposició de tot el material que vam
necessitar, així com de les magnífiques
instal·lacions esportives que tenim.
I per finalitzar, solament desitjar que tot
el poble gaudeixi de les Festes Majors,
que ja estan al caure.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta que és la imatge 1 i qui és la núvia de la imatge 2.

Sopa

Sudoku
Completa la graella, utilitzant els números
de l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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Busca, a la sopa de lletres, 10 productes
típics de les Terres de l’Ebre.
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Embarbussaments
• L’arquebisbe de Constantinoble es vol desarquebisbeconstantinobilitzar. El desarquebisbeconstantinobilitzador que el desarquebisbeconstantinobilitzaràs, bon

Solucions
Sopa de lletres
Bassegoda,
Boumort, Busa,
Finestres,
Montseny,
Montserrat,
Orri, Pedraforca,
Puigmal i
Tagamanent

desarquebisbeconstantinobi- • Plou poc, però per al poc que
litzador serà.
plou, plou prou.
• Duc pa sec al sac, sec on sóc
i el suco amb suc.
• Un plat pla ple de pebre negre està.
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QUI I QUÈ

Imatge 1: Plaça de l’Estació
Imatge 2: D’esquerra a dreta:
Fernanda Aixerch, Pepita
Grifoll, Paquita, Alfredo
Blanch, Pepita Arasa i Natàlia
Arasa

Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 10:

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa

Estiu a la biblioteca

Durant el darrer trimestre, la biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara va organitzar activitats, sobretot dins de la
programació de les jornades culturals.
Presentacions de llibres, conta contes,
i exposicions van ser algunes de les
activitats dutes a terme dins l’edifici
del Centre Cultural on està ubicada la
biblioteca. Ara, a l’estiu, la biblioteca
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 16 a les 20 hores. A
més a més, cada dia es faran activitats
infantils d’índole diversa perquè els xiquets i xiquetes puguin gaudir d’elles,
alhora que passen unes tardes divertides a les piscines municipals.
Aquest trimestre us destaquem els següents documents:
LLIBRES:
La Autoestima día a día: reflexiones
Solución de los conflictos en empresas
y organizaciones
Cómo superar la crisis: decálogo de supervivencia
Vull un mòbil!: com educar els nostres
fills en les noves tecnologies
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Si entrenem, recordem: taller de memòria per a gent gran
Sin estrés en 15 minutos: 8 programas
cortos para cuerpo y mente
Escucha tu cuerpo
Plantas aromáticas gastronómicas
Coaching: un camino hacia nuestros
éxitos
Exprime Photoshop CS4
365 juegos para un crecimiento armónico en casa y en la escuela
Lo Port: 52 rutes de senderisme
Templers a les Terres de l’Ebre
Els Millors racons de les Terres de l’Ebre
CD
Corazón ranchero / Shaila Durcal
Amores / Tamara
Todo Pitingo
Caprichos de mujer / Niña Pastori
Sin mirar atrás / David Bisbal.
Memoirs of an imperfect angel / Mariah Carey.
Desafiando la gravedad / Chenoa
Il Divo en Barcelona / Il Divo
The Element of freedom / Alicia Keys
Patito feo: la historia más bonita
Loba / Shakira
Soulbook / Rod Stewart.
A / un musical de Nacho Cano.
High school musical 1, 2 I 3
DVD
Agora
Avatar
Duplicity
La Duquesa
Harry Potter y el misterio del príncipe

Los Lobos de Washington
Noche en el museo 2
Pagafantas
Tras la línea enemiga
La Vida secreta de las abejas
NOVEL·LA
Olor de colònia
Contra el viento
El Heredero
La Casa de los siete pecados
La Reina de Saba
Perdona pero quiero casarme contigo
Una Tempesta
El Poder del perro

La Plana Ràdio

Es presenten els actes dels 15 anys de la Plana Ràdio
La tarda del divendres 7 de maig, es va fer a la
Biblioteca Municipal la presentació dels actes
que es duran a terme al decurs de l‘any en
motiu 15è aniversari de l’emissora municipal
la Plana Ràdio. Segons que explicava el director i coordinador de l‘emissora, Josep Roig,
s’ha treballat coordinadament amb la regidoria de Mitjans de Comunicació per elaborar
un programa atractiu tot i que condicionat
per la limitació pressupostària a la qual obliga
l‘actual context econòmic.
Tot i això, Roig volia destacar la predisposició
i altruisme que han mostrat les persones i ens
que participaran. Entre elles el periodista planer, llicenciat en Ciències de la Informació i
director executiu del Grup l’Ebre i l’Ebre TV,
Josep Maria Arasa que sota el títol de “La ràdio, el mitjans locals i les Terres de l‘Ebre” va
fer una breu referència a les inquietuds periodístiques i als mitjans de comunicació que ha
tingut Santa Bàrbara al decurs de la seua història, per acabar ampliant el tema al fenomen
comunicatiu que té en general el territori.
L‘acte, es va cloure amb la presentació de la
nova imatge de la pàgina web de La Plana Ràdio que ha evolucionat, des de l‘any 2006
quan es començava amb un modest blog amb
el suport de l’organisme Tinet de la Diputació,
fins al dia d‘avui en què Albert Simó, tècnic
informàtic de grau superior, va presentar totes les millores, complements i format de la
pàgina laplanaradio.cat .
En finalitzar l‘acte, es van repartir regals
d‘aniversari entre els més de 60 assistents.
Entre els regals cal destacar les ampolles d’oli
de categoria superior i d’un quart de litre que
la cooperativa Agrícola del Camp va embotellar especialment per a la Plana Ràdio amb
motiu del seu 15è aniversari.
Aquesta és la nova imatge de la Plana Ràdio al
món.

El passat mes de maig, es presentava oficialment la nova imatge de la pàgina web de la
Plana Ràdio que ha evolucionat, des de l‘any
2006 quan es començava amb un modest blog
amb el suport de l’organisme Tinet de la Diputació, fins al dia d‘avui en què Albert Simó,
tècnic informàtic de grau superior, presentava
totes les millores, complements i format de la
pàgina laplanaradio.cat. Entre altres millores,
Simó explicava que es potencia la dinàmica
entre text i imatge, es facilita la identificació
dels diferents continguts i categories i s’amplia l’oferta d‘àudio que, a partir d‘ara i a part
de la ràdio en directe oferirà també servei de
podcast, és a dir, ràdio a la carta perquè l’usuari pugui escoltar en el moment i en el lloc
que vulgui els àudios que s’hi “penjaran”, de
moment l’Informatiu Emute, El Dia a Dia (entrevistes) i una interessant novetat: el servei
de bans i comunicats locals.
La Plana Ràdio fa un reconeixement públic
als anunciants i col·laboradors més fidels
El divendres 11 de juny i en el marc dels actes
de celebració del 15è aniversari de la Plana
Ràdio, la direcció de l‘emissora, amb el vistiplau i patrocini de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, van voler retre un reconeixement especial a aquells anunciants i col·laboradors que
ho són ininterrompudament des del 1995.
En total van ser 11 els comerços de la localitat
i rodalies que van rebre una placa agraint la
fidelitat per tots aquests anys donant suport
econòmic a l‘emissora i 5 els col·laboradors
que van pujar a l’escenari per rebre “el micròfon de la Plana Ràdio”, un trofeu al·lusiu a la
dedicació que aquestes cinc persones han tingut al decurs de 15 anys a la ràdio municipal
presentant-hi, de manera ininterrompuda, els
seus programes.
Jordi Roig i “ Maxidance”, Rosa Bonet i “L’Hora

Rosa”, Guillermo Gaya i “El Chico GG” Aida
Roig i “Eurotops 15” i Guillem Gaya per la seua
participació al programa “Amb Carinyo”, van
ser les persones i els programes a qui es va fer
aquest reconeixement.
Finalment, la Ràdio i l’Ajuntament també van
voler tenir un reconeixent especial per a la
seua col·laboradora de més edat, Glòria Espuny que als seus 80 anys, cada dia a les 12
del matí i des del 1996 presenta els seus clàssics “Dis-ho amb música” i “Amb Carinyo”.
Glòria va rebre l‘agraïment de tots els presents, un ram de flors i “El micròfon especial
de la Plana Ràdio”. L’homenatjada va dir en
rebre el reconeixement, que estava feliç de
poder arribar amb lucidesa a formar part de
la família de la ràdio a aquesta edat, tot i que
afegia immediatament que no sabia si era realment tot el que s’havia de tenir, però que
ella sempre havia estat tal i com la coneixem.
La festa d’aniversari es va celebrar al Centre
Cultural i va comptar amb la presència de
més d’un centenar de persones que van poder
gaudir d’un magnífic espectacle de màgia a
càrrec del clown local Rudy, la projecció de la
pel·lícula “La Plana Ràdio: 15 de comunicació
de proximitat” i finalment del pastís d‘aniversari amb les corresponents 15 candeles que
van poder bufar tots els presents abans de la
degustació.
Els establiments reconeguts amb 15 anys ininterromputs de fidelitat publicitària son:
VIDRES I PERSIANES PERE SANS, BODEGA
NURI, MARTORELL RUBIO ASSESSORS, CARNISSERIES ALBESA, ELECTRICITAT I FONTANERIA ROYO ANDREU, TAPISSERIES A. BAYERRI, COOP. AGRÍCOLA DEL CAMP, ORTOPÈDIA
SOLÉ, HOTEL RT. DIEGO, HOTEL RT. VENTA DE
LA PUNTA, CARNISSERIA I CATERING MARILEN.
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Centre Obert l’Oliveta

Clausura del Centre Obert l’Oliveta
Arribat aquest temps es hora d’acabar
el curs 2009-2010 del Centre Obert
l’Oliveta. El centre ha estat compost
per un total de 30 infants amb edats
compreses entre 5 i 14 anys.
El Centre Obert és un espai lúdic on
els nens i nenes al sortir de l’escola
poden venir a jugar, fer els deures i
tallers molt diversos com: Coeducació,
dinàmiques, taller de salut i cuina,
taller de biblioteca, manualitats i taller
anomenat els meus amics, el meu
jardí.
Com tots els anys per donar per
finalitzat el curs, al Centre Obert
l’Oliveta es va realitzar, el dimarts 22
de juny, un dinar a l’espai de pícnic
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del poliesportiu municipal. A la festa
de cloenda van participar els xiquets
i xiquetes i les seves monitores.
Tots van poder gaudir d’un menjar
de germanor i seguidament van
participar en diferents activitats i jocs
lliures aprofitant les instal·lacions del
poliesportiu municipal de la població.
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 Sant
Carles de la Ràpita celebrant la seva
vuitena edició. Hi van participar al
voltant de 180 persones, entre xiquets
i xiquetes i educadores i educadors
vinguts de Tortosa, Deltebre i Roquetes

de la Comarca del Baix Ebre, Amposta,
Santa Bàrbara i el municipi amfitrió
Sant Carles de la Ràpita al Montsià.
L’objectiu general d’aquestes trobades
principalment és el reconeixement per
part de tota la població i que els nens
s’ho passin bé.
També cal destacar que ja ha començat
el Casal d’Estiu els Ballarics, les dates
en les quals es realitzarà són del 28 de
juny al 9 de juliol i del 30 d’agost al 3
de setembre.
A finals de setembre començarà de
nou el Centre Obert, les monitores
del centre ja estan treballant en la
programació del curs 2010-2011.

Infocentre

Formació contínua a l’infocentre
Un grup de dones planeres, la majoria
d’elles pensionistes, han trobat en
les noves tecnologies una afició i
distracció que alhora els ofereix la
possibilitat d’aprendre moltes coses
noves i de poder accedir a recursos,
eines i activitats relacionades en les
noves tecnologies.
Aquest grup de dones va començar
participant en els cursos de formació
i iniciació que periòdicament es
realitzen a l’Infocentre, la majoria
d’elles no havien realitzat cap tipus
d’activitat relacionada amb les TIC.
A poc a poc i amb constància, han
aconseguit aprendre a utilitzar les
eines i aplicacions que les noves
tecnologies posen al nostre abast.
Donades les ganes que tenen de
treballar i de continuar aprenent
i practicant tot allò que ja saben,
van sol·licitar a l’Ajuntament poder
realitzar formació contínua. Aquesta
activitat consisteix en realitzar, dos
hores a la setmana, classes de noves
tecnologies des del mes de setembre
fins el mes de maig de l’any següent. Des
de la regidoria de Noves Tecnologies,
la proposta va tenir bona acollida i el
suport per tirar-ho endavant.
Des del mes de setembre les alumnes
han aprés a utilitzar eines d’internet,
correu electrònic, imatge digital i
ofimàtica, així com han practicat
tot allò que ja han après en cursos
anteriors i resoldre els problemes i
dubtes que es troben com a usuaris.
Aquest mes de maig finalitzaran les
classes per descansar durant l’estiu
i es reprendrà l’activitat al mes de
setembre.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi
Llorens, es mostra molt satisfet de la
bona acollida i de la bona integració
de planeres i planers amb l’ús de les
TIC, així mateix afirma que des de
l’Infocentre es continuarà treballant
per poder oferir formació i activitats
relacionades amb les noves tecnologies
i seguir sent una població pionera en
la nostra zona oferint aquest tipus de
serveis a tots els seus usuaris i a tota
la població en general. També aprofita
per encoratjar i felicitar a aquestes
dones planeres que han tingut la
iniciativa de realitzar aquesta activitat

i demostrar que utilitzar les TIC no és
qüestió d’edat.
CERIMÒNIA DE GRADUACIÓ DEL
MASTER EN DINAMITZACIÓ DE LA
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL
CONEIXEMENT.
Els i les alumnes que han cursat
la primera edició del Màster en
dinamització de la societat de la
informació i el coneixement, organitzat
per la Generalitat de Catalunya i
la UOC, entre els que es troba la
dinamitzadora del Punt TIC de Santa
Bàrbara, van celebrar el passat 14 de
maig, la cerimònia de graduació.
La cerimònia de graduació va tenir lloc
el dia 14 de maig a les 18 hores, a la
seu de la UOC de Rambla de Catalunya
número 6, Barcelona. Va ser presidida
pel secretari de Telecomunicacions i
Societat de la Informació, senyor Jordi
Bosch, i el vicerector de Postgrau i
Formació Continua de la UOC, senyor
Josep Maria Duart.
Durant l’acte hi va haver una ponència
a càrrec del senyor Jordi Graells, expert
en comunicació web, xarxes socials
i gestió del coneixement, amb el títol
“Com hem d’actuar a la societat de la
informació?”.
La Generalitat de Catalunya, per mitjà
de la Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació (STSI), i
la Universitat Oberta de Catalunya

organitzen el Màster en dinamització
de la societat de la informació i el
coneixement amb l’objectiu de formar
professionals capaços de dissenyar,
desenvolupar, implementar i avaluar
accions de dinamització que donin
resposta a les necessitats amb què
les organitzacions es troben davant
de la societat de la informació i la
comunicació.
El regidor de Noves Tecnologies, el
senyor Jordi Llorens, es mostra molt
satisfet que la dinamitzadora del Punt
TIC de la nostra població sigui un de les
17 alumnes que després de dos anys
de treball han finalitzat la primera
edició d’aquest Màster i reafirma
que la formació dels treballadors
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
és molt important per a la millora i
actualització dels serveis i gestions que
des de l’Ajuntament s’ofereixen a tota
la ciutadania.
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Llar d’Infants Les Beceroles
Visita dels bombers
El dia 26 d’abril els alumnes de P2 van
rebre la visita dels bombers.
Una parella de bombers ens van
ensenyar el seu camió tan per dintre
com per fora, i ens van fer una
passejada.
Com feia bon dia, van engegar la
mànega i ens van mullar, va ser molt
divertit.
Festa de la primavera
La mateixa setmana vam celebrar la
festa de la PRIMAVERA. Com cada any,
vam realitzar diferents tallers on els
pares, amb els seus fills/es, van poder
gaudir d’una bona estona.
Tallers que vam fer:
pintar un clauer de fusta
fer una brotxeta de xuxes
Fer un llapisser amb un bric de llet
Com és costum els pares i mares dels
infants van portar berenar per a tots.
Setmana del color verd
Del dia 24 al dia 28 de maig vam celebrar
la setmana del color verd. Cada dia
vam fer una activitat relacionada amb
aquest color.
L’últim dia van venir a celebrar amb
nosaltres la festa del color verd dos
pallassos molt simpàtics, els quals ens
van fer cantar, riure i ballar.
Excursió de fi de curs
Un any més, durant el mes de juny,
vam anar d’excursió al Deltarium,
un lloc on nens/es i pares/mares vam
poder gaudir d’un dia genial.
Activitats que vam fer:
visita als animals on els nens/es van
poder donar-los menjar
passejada amb barca de perxa
gaudir d’un conta-contes molt divertit.
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UNA PLANERA, AIDA
GORRES, GUANYADORA
D’UN PREMI DE RECERCA
“Aproximació a l’estudi de dos
ecosistemes al Delta de l’Ebre” aquest
és el títol del treball de recerca que es
va emportar el primer premi de l’IES
Ramon Berenguer IV d’Amposta i que
ha estat elaborat per la planera Aida
Gorres Salvador.
El treball s’ha basat en dos zones
concretes del Delta de l’Ebre,
l’Encanyissada i els Ullals de Baltasar.
Durant diferents èpoques de l’any, Aida

es va encarregar d’observar i prendre
nota dels animals que habitaven a la
zona, de la vegetació, de l’aigua…
El treball l’ha realitzat al llarg d’un
any i l’estada en aquestes zones
durant diferents mesos li ha servit per
comprovar el canvi que es produeix en
les diferents èpoques i especialment
com afecta a l’aigua.
La dotació econòmica d’aquest
premi ha estat de 300 euros. Dóna la
casualitat que Aida Gorres també va
guanyar, fa uns anys, la beca que l’IES
Les Planes de Santa Bàrbara atorga al
millor estudiant de l’any.

III TORNEIG FUTBOL 7 VILA DE SANTA BÀRBARA
El 20 de maig, a Santa Bàrbara va tenir
lloc el III Torneig de Futbol 7 Vila de
Santa Bàrbara. El principal objectiu
del torneig és promoure el futbol base
i organitzar una jornada on petits i
grans, esportistes i entrenadors, pares
i mares i públic en general puguin
gaudir d’un dia d’esport i oci.
El torneig té lloc a les magnífiques
instal·lacions municipals de Santa
Bàrbara amb gespa artificial d’última
generació i un equipament més que
complet. Cal destacar que aquest any
amb les obres de les instal·lacions
ja finalitzades, han estat molts els
participants i assistents que han lloat
les instal·lacions de les quals gaudim
al nostre poble.
Al torneig hi van participar un total de
21 equips de futbol, en les categories de
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pre-benjamí, benjamí i babies, fet que
suposa la participació de més de 300
esportistes, a més dels entrenadors i
familiars que assisteixen com a públic.
Gimnàstic de Tarragona, FCB Escola
Tecnificació, Escola CD Montcada,
UD Montecarlo, UE Rapitenca, CF
Ulldecona, UE Valls, CF Masdenverge,
CF Amposta i com a amfitrió del
torneig el CF Santa Bàrbara, han estat
els clubs que han participat en la
tercera edició d’aquest torneig.
Des
de
l’organització
s’agraeix
especialment un any més, la
col·laboració de pares, mares, familiars,
voluntaris, entitats, administracions,
comerços, empreses i persones que
fan possible la celebració d’aquest
esdeveniment al nostre poble.

Manel Arasa, campió
de descens en la
categoria màster-30
Els components del Club 5seconds de
Tortosa van assistir al campionat de
Catalunya de descens en BTT els dies
12 i 13 de juny a Tavascan. Un dels
membres del Club, el planer Manel
Arasa va aconseguir, per tercer any
consecutiu, la victòria a la categoria
màster-30, amb 3 segons de diferència
sobre el segon classificat, aconseguint
d’aquesta manera situar-se cinquè
a la general. Ara, Manel Arasa, es
prepara per a la propera cita que serà
a Portainé al Campionat d’Espanya de
la modalitat.

EL DEBUT D’ORIOL GÓMEZ
d’Unió Ciclista Santa
Bàrbara

SOPAR DE SOLIDARITAT DE
MANS UNIDES

El dissabte 1 de maig, va debutar en
el món de la competició de la bici
de carretera Oriol Gómez, un dels
membres més joves de la Unió Ciclista
Santa Bàrbara. Oriol corre amb l’equip
de la “Peña Ciclista Benicàssim” i en la
primera cursa va aconseguir quedar
en el tercer lloc de la seva categoria.
Des del club li desitgem molta sort,
seguirem informant de la seva
trajectòria que esperem que sigui molt
exitosa.

XACOBEO 2010
El passat 30 d’abril, deu persones van
començar, en cotxe, el viatge fins a
Astorga, per completar a peu el Camí
a Santiago.
Els caminants del nostre poble eren
Joan Boronat, Rodrigo Tuliesa, Joan Ll.
Bielsa, Telma Arasa, Ramon Granjé,
Artur Monllau, Imma Farnós, Lourdes
Subirats i Alfredo Blanch. De Vinaròs
Angel Castejón i al pas per Saragossa
se’ns va unir Pablo Barrio de Huesca.
D’aquest grup vivien per primera
vegada l’experiència Imma i Lourdes.
L’abril de l’any passat havien iniciat
el Camí des de Roncesvalles i van
caminar fins a Atapuerca, uns 260
quilòmetres en deu dies.
Al setembre van continuar i van fer el
segon tram, Atapuerca-Astorga, amb
270 quilòmetres, també amb 10 dies.
I finalment aquesta primavera van
acabar el que havien començat a
Roncesvalles l’any passat, van ser 260
quilòmetres en 10 dies i les etapes van
ser:

Dia 1 de maig: Astorga - Foncebadón
Dia 2 de maig: Foncebadón – Ponferrada
Dia 3 de maig: Ponferrada – Pereje
Dia 4 de maig: Pereje – Cebreiro
Dia 5 de maig: Cebreiro – Calvor
Dia 6 de maig: Calvor – Portomarín
Dia 7 de maig: Portomarín – Palas de
Rei
Dia 8 de maig: Palas de Rei – R. Baixo
Dia 9 de maig: R. Baixo – Pinosa
Dia 10 de maig: Pinosa – Santiago
El retorn va ser el 12 de maig.
Del Camí voldria ressaltar: la unió,
l’amistat, el compartir amb la gent
del teu grup i amb els altres pelegrins
que vas trobant caminant i als albergs.
Persones d’arreu del món.
Vam sofrir un contratemps. Un dels
nostres companys va haver de retornar
a casa per motius de salut. També
vam tenir l’alegria de què algunes de
les nostres dones es van desplaçar
a Santiago en avió i ens esperaven a
la Plaça de l’Obradoiro davant de la
Catedral i ens van acompanyar a tots
els actes.
Com és any Compostel·là vam poder
entrar per la Porta Santa, abraçar
l’Apòstol, pregar davant la tomba i
com no, assistir a la Missa del pelegrí,
la Catedral estava de gom a gom.
Al final va volar el Botafumeiro i a
l’oficina corresponent vam recollir la
compostel·la. Tot plegat molt emotiu.
Una experiència meravellosa, i animo
els que puguen, a viure-la.

Com cada any, el dissabte abans
de Setmana Santa Mans Unides va
organitzar el Sopar de Solidaritat
destinat principalment a dos objectius:
prendre consciència de la realitat
que hi ha als països més empobrits
i col·laborar econòmicament en els
projectes que l’any 2010 impulsa Mans
Unides de la diòcesi de Tortosa:
1) TABA, Txad: construcció d’aules i
tanca en una escola de primària (preu
del projecte: 21.647,00 €).
2) CHANPATIA, Índia: programa de
salut i educació. Preu del projecte:
57.808,00 €.
3) BARIDUA, Índia: construcció d’una
residència per a noies (preu del
projecte: 58.199,00 €).
4) SAN PEDRO DE BUENAVISTA, Bolívia:
equipament d’un internat rural per
a joves pagesos (preu del projecte:
20.219,07 €).
Abans dels sopar mossèn Toni Borràs
va explicar als assistents les seues
experiències durant la seua recent
estada al Perú. Després de sopar la
Coral Santa Bàrbara i l’escola de
balls de saló de Santa Bàrbara van
realitzat un seguit d’actuacions que
van engrescar de valent a tot el públic
present a l’acte.
La recaptació obtinguda, entre els
tiquets del sopar i les aportacions
voluntàries addicionals va ser de 1.496
euros.

Bon camí!
A.Blanch Jovaní
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Opinió dels Partits Polítics
Si a l’anterior número us
fèiem referència al lema de
CIU “Començar il·lusiona”,
en aquest us hem de dir
que estem il·lusionats de poder
començar i veure com es fan realitat alguns
dels projectes més importants del municipi
que havíem planificat per a aquesta
legislatura.
En els últims mesos, hem pogut veure
com s’iniciaven o acabaven moltes de les
obres plantejades: finalització i obertura al
trànsit de la travessera al seu pas per Santa
Bàrbara de la carretera T-331 i inici de les
obres d’un passeig a les “quatre carreteres”
que farà guanyar qualitat de vida als veïns
d’aquesta zona, no només per poder gaudir
d’un vial amb voreres i passos adaptats als
vianants, sinó també perquè no hauran de
suportar el pas de més de 5.000 vehicles
rodats diaris.
Igual o més important és la finalització
de les obres de la 2a fase del passeig de
la Generalitat, que es configura com el 3r
eix viari al municipi, i que, gràcies a les
subvencions obtingudes i a la baixa en el
pressupost aconseguida en l’adjudicació
ha suposat, per als seus veïns, un cost
molt més baix que el que es va aplicar en
contribucions especials a l’arranjament
del passeig de les Escoles. Especial atenció
mereix l’escultura que amb el nom “De la
terra, un poble”, obra de l’artista planera
Regina Pla, representa la importància que
per als planers i les planeres tenen els
nostre orígens, la terra, l’agricultura i la gent
que amb el seu esforç i suor han aconseguit
que avui en dia puguem dir orgullosos que
som i vivim a Santa Bàrbara.
La tercera gran obra d’aquest any 2010 és
la rehabilitació de l’antiga “miniclínica”, que
ara passarà a allotjar les instal·lacions d’un
Centre de Dia de 30 places públiques per a
gent gran. Una obra fortament demandada
pels ciutadans, i en la qual l’equip de govern
hi ha estat treballant durant molt temps, i
que ara, finalment, veiem fer-se realitat.
També és de destacar la rehabilitació i
construcció del “Museu de la Vida a la
Plana”, que albergarà una petita part de la
nostra història i orígens, i que pretén ser
un espai didàctic i lúdic on petits i grans
puguem gaudir de les seves instal·lacions i
serveis.
La realització de totes aquestes obres són
importants en sí mateixes, pel fet que
suposen un avanç en serveis per al municipi,
però a la vegada ho són perquè amb elles
s’està aconseguint ajudar a la dinamització
econòmica del municipi, per una banda
perquè s’intenta que la major part dels
treballs siguin realitzats per empreses del
municipi i, per una altra, per la contractació
directa de personal que s’ha pogut realitzar
en algunes d’elles.
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Un any més ha arribat
l’estiu, i amb aquesta
estació les festes del
nostre poble, desitgem
que la gent s’ho passe molt
bé gaudint dels actes i sobretot de
la reunió entre amics, familiars o
coneguts per passar una estona al
ball, a prendre en gelats als bars del
nostre poble o també fer un berenar
-sopar als bous.
En aquest darrer apartat la gent
d’Esquerra vol deixar unes coses
clares; ens han arribat a les nostres
oïdes que han hagut persones que
han dit que Esquerra està en contra de
que es celebren bous a Santa Bàrbara;
fins i tot ens van dir, en les passades
eleccions, que algun partit polític va
dir si Esquerra manava s’acabarien
els bous... Fa aproximadament un
mes, en un ple de l’Ajuntament es
van votar el programa de festes i
el programa de bous, Esquerra va
votar a favor del programa de festes
i es va abstenir sobre el programa de
bous, la raó que es va al·legar i que
sempre hem defensat és que, estem
TOTALMENT A FAVOR DELS BOUS
al nostre poble, sempre ho hem
defensat con una tradició molt nostra
i que volem mantenir i continuar,
des del govern de la Generalitat,
el Delegat del Govern a les Terres
de l’Ebre, d’Esquerra Republicana
de Catalunya, sempre ha defensat
aquesta tradició, natros també, la raó
perquè no hem aprovat, és perquè,
escoltant a molta gent del poble, ens
han dit que hi ha massa bous per
a les festes, creiem que el fet que
gairebé tots els dies de festes facin
bous i fins i tot més d’una vegada al
dia, és excessiu i la gent considera
que n’hi ha massa; per altra banda
en un moment de rebaixades de
pressupostos de totes les partides de
festes, la partida de bous continua
sent igual d’alta, essent una de les
més costoses del total de les festes.
Natros van expressar a l’equip de
govern que igual que s’ha baixat la
partida de les orquestres, també es
podria baixar la partida de bous, i
això NO vol dir que estem en contra
sinó que estem per racionalitzar
i diversificar despeses. Esquerra
sempre ha defensat aquesta postura
i no hem utilitzat la demagògia ni el
partidisme per dir ara si i demà no,
una prova de la nostra coherència
és que sempre que s’han presentat
mocions a favor dels correbous a les
Terres de l’Ebre, Esquerra sempre ha
votat a favor a Santa Bàrbara, perquè
som d’aquí i volem les tradicions
d’aquí...
Finalment volem desitjar a tothom
unes bones festes i que tothom
gaudeixi molt de tots els actes
programats, fins i tot del bous al
nostre poble.

