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Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara ............... 977 717 000 / 977 717 001
Jutjat de Pau .....................................................................977 719 339
Piscines i Estadi Municipal .............................................977 717 090
La Plana Ràdio .................................................................977 719 220

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social, Centre Obert, 
l’Oliveta, Aula Adults, Centre de Suport Diürn) ... 977 718 816 / 977 718 479
Infocentre .........................................................................977 717 732
Centre Cultural (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer) ....977 719 136
Vigilant Municipal ...........................................................649 381 826
Llar de Jubilats .................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu .........................................................618 552 150
Llar d’Infants “Les Beceroles” .........................................977 719 781
Escola “Jaume Balmes” ....................................................977 718 029
IES “Les Planes” ................................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara ..........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua) ...................................................977 717 001
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” ....977 718 358
Caixa Tarragona ..............................................................977 718 066
Farmàcia ..........................................................................977 718 331

Clínica Dental ..................................................................977 718 601
Notari Santa Bàrbara ......................................................977 718 105
Servei de Taxi ...................................................................977 718 793
Cooperativa Agrícola del Camp .....................................977 718 069
Cooperativa Agrícola Sant Gregori ................................977 718 136
Correus .............................................................................977 718 043
Club de Tennis .................................................................977 108 966
Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències .........................................................112
Guàrdia Civil (Amposta) ....................................... 062 / 977 237 777
Mossos d’Esquadra (Amposta) ............................. 088 / 977 705 680
Policia Nacional (Tortosa) ..................................... 091 / 977 449 731
Servei Català de la Salut...............................................................061
Atenció al ciutadà .........................................................................012
Protecció Civil ..............................................................................1006
Bombers (Província Tarragona) ....................................................091
Creu Roja ..........................................................................977 222 222
Ambulàncies (Amposta) .................................................977 700 114
Ambulàncies (Tortosa) ....................................................977 580 505t

el
èF

o
n

s
 d

’i
n

t
er

ès

suMAri

H
o

r
A

r
i 

d
’A

u
t

o
b

u
s

Línia sAntA bÀrbArA – AMPostA

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

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

Línia sAntA bÀrbArA – tortosA

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

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

Línia sAntA bÀrbArA - bArCelonA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.40 h. .......................................... 10.40 h.
07.55 h.  ......................................... 10.45 h.
15.40 h.  ......................................... 18.15 h.
17.50 h.  ......20.45 h. (Només dies festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. .......00.05 h. (Només dies festius)

Edita: Ajuntament de Santa Bàrbara
Imprimeix: Impremta Querol, S.L.
D.L.: T.73-2008

AnunCiA’t Al MAgAZÍn
Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir

a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000

Els textos enviats d’opinió i participació poden sofrir modificacions o retalls per motius d’espai. La revista no es fa responsable dels comentaris o opinions en ells expressats.

Editorial ............................................................................................3
Governació i Urbanisme ................................................................4
Agricultura i Medi Ambient ...........................................................9
Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació .............10
Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica ................14
Joventut, Serveis Socials i Salut ..................................................15
Festes i Fires ..................................................................................18
La Cunia de la Plana .....................................................................22
Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament ....................24 
Moviment Demogràfic .................................................................29
L’entrevista ....................................................................................30
Entitats Planeres ...........................................................................31
Zona de jocs ..................................................................................38
Biblioteca José Escudé Albesa .....................................................40
Centre Obert l’Oliveta ..................................................................41
Gimnàs Municipal ........................................................................41
Infocentre ......................................................................................43
Llar d’Infants Les Beceroles ........................................................44
Grup Joventut ................................................................................45
PIJ Planer ........................................................................................46
Participació Planera ......................................................................47
Opinió dels partits polítics ..........................................................49
Agenda ...........................................................................................50 



Comença un nou mandat a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara. Després de constituir-se el consistori que 
ha de regir el futur de la població pel Mandat 2011-
2015, després de l’exercici de democràcia del passat 
22 de maig, en el qual els planers van expressar, 
a través de la seva lliure elecció entre els diversos 
partits que van concórrer a les Eleccions Locals, 
els regidors que han de guiar els destins del nostre 
municipi, vull donar gràcies en nom meu i dels onze 
regidors del Consistori, per tan gran exercici de 
democràcia i de respecte als nostres avantpassats, 
que tan van lluitar per aconseguir la societat lliure 
que avui dia tenim i que alguns, sens dubte, valorem.

Aquell 22 de maig ha passat a la història del nostre 
poble pel suport majoritari que a les urnes ens 
van concedir els planers a la formació política de 
Convergència i Unió. Mai en democràcia, la formació 
política havia aconseguit aquest resultat: 8 regidors 
per Convergència i Unió amb un 64,75% del suport. 

Les persones passem i els projectes perduren, tots 
som necessaris ningú és imprescindible... Aquestes 
premisses ens han caracteritzat al llarg dels anys 
i hem trenat un projecte basat en el treball, en la 
constància i en el sacrifici de tots i cada un dels 
planers i les planeres, on la humilitat, la solidaritat, 
l’honestedat, el diàleg i una forma de fer, on el bé 
col·lectiu ha presidit les nostres decisions, han 
consolidat un projecte de poble i d’estima a la 
nostra identitat que difícilment es pot trobar en 
altres municipis.

El suport majoritari i històric que hem rebut per part 
de la població ens posa davant la nostra història en 
un nivell de responsabilitat mai vist. Estem obligats 
com a regidors, per la confiança que hem rebut i 
l’escrupolós respecte que hem de tenir a aquesta 
confiança, a lluitar més que mai per tirar endavant el 
projecte de govern amb el que ens hem compromès 
aquesta legislatura. Només la consecució dels 
objectius marcats, dels projectes que ens fan millorar 
com a poble, del desenvolupament de serveis que 
fan millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, 
només això agrairà la confiança dipositada a les 
nostres mans.

Benvolguts convilatans... No hi ha res més 
respectable que el servei públic, el servei al teu poble 
i a la gent que estimes, el compromís nostre és clar, 
allò que demanàvem ens ha estat concedit... Ara cal 
que tots junts comencem a treballar, el comptador 
torna a estar a 0... Un cicle acaba i en comença un 
altre, amb nous reptes de futur, però l’important és 
que segueix bategant el cor d’una gent hereva dels 
valors dels nostres avantpassats.

Tot plegat, ens marca un camí de futur, un futur 
que, semblant a una olivera, serà més desenvolupat 
com més ens sentim un sol tronc, ben arrelat a tot 
allò que al llarg de la nostra història ens ha anat 
imprimint caràcter i amb unes branques que sempre 
miren amunt buscant la llum del sol, buscant el 
millor per Santa Bàrbara.

Moltes gràcies a tothom.

Visca Santa Bàrbara!!!!

Visca Catalunya!!!!

Editorial

Jordi
Boronat Ferré
Alcalde
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Governació i Urbanisme

Convergència i Unió a Santa Bàr-
bara aconsegueix un resultat 
històric amb 8 regidors. La co-

alició UP no aconsegueix el seu ob-
jectiu i es queda amb dos regidors. 
El PP  manté  el seu regidor i Plataforma 
per Catalunya es queda en portes.

Santa Bàrbara augmenta la presència 
Convergent al consistori en un fet his-
tòric que dóna, per primera vegada, 8 
regidors nacionalistes a l‘arc munici-
pal. Des de les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques, Santa Bàrbara 
ha tingut majoria absoluta convergent 

(ballant sempre entre els 6 i 7 regidors), 
primer amb Josep Bertomeu, després 
revalidada per Joaquim Martí i des del 
2007 amb l ‘actual alcalde Jordi Boro-
nat.
El cop és per a la coalició Unitat Planera 
formada per PSC i ERC que, tot i inten-
tar sumar, redueixen resultats també a 
nivells històrics aconseguint solament 
dos regidors. El Partit Popular segueix 
tenint un sol regidor encara que perd 
una setantena de vots.
L‘altra sorpresa als resultats planers és 
la candidatura de Plataforma per Ca-
talunya que tot i aconseguir el 5’71 % 
dels vots, per poc no tindrà presència 
al consistori.
El vot en blanc té també una tendència 
ascendent  i passa dels 48 al 2007 als 76 
en aquests comicis. Va haver-hi també 
34 vots nuls enfront als 21 del 2007.
*Notícia extreta de La Plana Ràdio. 

Resultat històric a les eleccions municipals
de maig 2011



Governació i Urbanisme

“Un cicle acaba i en comença un altre, 
amb nous reptes de futur, però l’im-
portant és que segueix bategant el cor 
d’una gent hereva dels valors dels nos-
tres avantpassats planers. Tot plegat, 
ens marca un camí de futur, un futur 
que, semblant a una olivera, serà més 
desenvolupat com més ens sentim un 
sol tronc, ben arrelat a tot allò que al 
llarg de la nostra història ens ha anat 
imprimint caràcter i amb unes bran-
ques que sempre miren amunt bus-
cant la llum del Sol, buscant el millor 
per Santa Bàrbara”. 
Amb aquest missatge final va tancar el 
seu discurs d’investidura l’alcalde Jordi 
Boronat Ferré, en el primer Ple del nou 
mandat fet el passat 11 de juny al Saló 
de Plens de la Casa de la Vila. 
Els 11 regidors del nou Ajuntament 
sorgit de les eleccions municipals del 
22 de maig –8 de CiU, 2 d’UP i 1 del PP 
– van prendre possessió del càrrec en 
una sessió en què es va imposar el pin 
de la població als nous edils, i el bastó 
de comandament a l’alcalde. La sala de 
plens es va omplir de gom a gom per 
seguir el Ple extraordinari que donava 
el tret de sortida al nou mandat. 
La sessió de presa de possessió es va 
desenvolupar d’acord amb el procedi-
ment que marca la llei. Primer es va 
constituir la taula d’edat formada pel 
regidor més gran i el més jove, Fer-
nando Llombart (UP) i Èric Bel (CiU), 
respectivament. Un a un, els regidors 
van prometre o jurar el càrrec –segons 
la fórmula triada personalment– i, els 

nous regidors van rebre el pin d’argent 
amb l’escut de Santa Bàrbara que els 
distingeix com a edils del consistori 
planer. L’alcalde, Jordi Boronat (CiU) i 
un regidor, Marc March (UP) van llegir 
el seu compromís utilitzant la frase: 
“per imperatiu legal”.
Un cop els regidors van prendre pos-
sessió del càrrec es va passar a la vo-
tació dels dos caps de llista que es van 
presentar, essent el resultat de 9 vots 
a favor del candidat de CiU, Jordi Boro-
nat Ferré i 2 vots pel candidat d’Unitat 
Planera. 
Un cop proclamat alcalde Jordi Boro-
nat i havent rebut el bastó de coman-

dament, l’alcalde va cedir la paraula a 
la resta de formacions polítiques per 
adreçar-se als planers.
Finalment, l’alcalde Boronat es va diri-
gir a la població tot repassant les fites 
principals aconseguides com a poble 
des dels seus inicis ara fa dos-cents 
anys aproximadament, tot establint 
paral·lelismes amb els principals pro-
jectes del mandat, com per exemple 
la rehabilitació de la Casa de la Vila 
(1909), la remodelació del Parc Munici-
pal (1954) o l’execució del projecte de 
canalització i urbanització del carrer 
Victòria. 

Es constitueix el nou consistori planer
pel mandat 2011-2015

Governació i Urbanisme



Governació i Urbanisme

El mandat 2011-2015 a Santa Bàr-
bara ja està en marxa. Amb la 
celebració del ple extraordinari 

d’organització del nou consistori, el 
passat 22 de juny, es posa en marxa 
de nou el govern de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara amb les noves respon-
sabilitats i atribucions als regidors de 
l’ajuntament. L’alcalde de Santa Bàr-
bara, Jordi Boronat, va presentar el nou 
cartipàs per al proper mandat munici-
pal. La principal novetat del nou equip 
de govern és que s’ha dissenyat a partir 
de la nova organització municipal duta 
a terme en el mandat anterior que con-
figura l’administració municipal i que 
en aquesta ocasió ha incorporat dues 
àrees més de responsabilitat.
Així doncs, l’Alcalde Boronat ha estruc-
turat el Mandat amb 8 grans àrees de 
treball: 
La primera tinença d’alcaldia, així com 
l’àrea de benestar i família planers, 
recau sobre Montse Rodríguez, que 
tindrà la responsabilitat de la direcció 
dels serveis socials, l’impuls i l’estímul 
a la col·laboració de la joventut plane-
ra i la coordinació en temes relatius a 

salut. L’àrea de cultura i ensenyament 
planers, en la què s’inclou tot el que fa 
referència a identitat planera i la seva 
recuperació, a més del contacte i coor-
dinació dels diversos centres educatius 
del municipi o la biblioteca estarà di-
rigida per Alfred Blanch, que tanma-
teix ocuparà la segona Vicepresidèn-
cia del Consell Comarcal del Montsià. 
Judit Lleixà, a més d’ocupar la tercera 
tinença d’alcaldia, seguirà exercint la 
responsabilitat en àrees claus per San-
ta Bàrbara com la Fira i les Festes, ele-
ments importants per la cohesió social 
dels planers. La nova regidora Àngela 
Pla serà l’encarregada de dirigir les fi-
nances locals en un moment d’extre-
ma dificultat econòmica per als ens 
locals, per tant, la regidoria d’hisenda 
i especial de comptes en mans de la 
nova regidora. Jordi Roé seguirà al front 
de la regidoria d’Agricultura, responsa-
bilitat de la qual seran els camins mu-
nicipals o el contacte amb les diverses 
cooperatives del municipi. El nou re-
gidor Antonio Ollés desenvoluparà la 
seva tasca al front d’una gran regidoria 
que inclourà governació, noves tecno-

logies de la comunicació i la informa-
ció, turisme i dinamització econòmica. 
El jove enginyer Èric Bel, desenvoluparà 
les seves responsabilitats a l’equip de 
govern en l’àrea d’esports i gestió del 
medi. Finalment, Jordi Boronat a més 
de la representativitat de l’alcaldia se-
guirà dirigint l’urbanisme, els serveis i 
el personal.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boro-
nat ha destacat que la confiança de la 
gent i la concreció d’aquest nou car-
tipàs de responsabilitats ha de seguir 
generant il·lusió en els planers, alho-
ra que l’ajuntament ha de seguir sent 
el referent d’iniciatives i impuls de la 
recuperació en uns moments d’extre-
ma dificultat, on el treball, el manteni-
ment de la cohesió social de poble, la 
promoció de la nostra identitat planera 
i centrar-se en els reptes de futur que 
ens marcarà el programa de govern, 
sense perdre de vista que els moments 
són complicats i que hem de continu-
ar apostant per la proximitat al carrer i 
per resoldre els problemes del dia a dia 
de la gent. 

Ple d’organització del mandat 2011-2015
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TAN LLUNY COM
L’AIGUA ENS PORTI 

 

La nostra raó de ser és estar sempre en moviment i arribar més lluny.
Perquè l’aigua ens mou, ens dóna vida.

Des de Sorea, aportem la nostra tecnologia i el nostre coneixement
de l’aigua per fomentar-ne un ús més racional al servei de les persones, 
les institucions, la indústria i l’agricultura, en favor del desenvolupament
de ciutats més humanes i sostenibles.

L’any 2010, l’ONU va reconèixer l’accés a l’aigua potable com un dret universal.
Sorea s’anticipa als nous reptes del segle XXI amb nous projectes per satisfer
els seus clients. 

Tan lluny com l’aigua ens porti.

www.sorea.cat

Pol. Ind. Baix Ebre, carrer D, parc. 93
43897 CAMPREDÓ-TORTOSA
Tel. 977 597 100* - Fax 977 597 447
querol@querolgrup.com

www . q u e r o l g r u p . c om

Impressió òfset i digital
Disseny Gràfic
Etiquetes en bobina

...105 anys fent bona impressió





Agricultura i Medi Ambient

El Conseller d’Agricultura visita Santa Bàrbara

L’Honorable Conseller Sr. Josep 
Maria Pelegrí acompanyat pel 
Delegat del Govern a les Terres 

de l’Ebre, Xavier Pallarès i el Delegat 
Territorial d’Agricultura, Pere Vidal, 
van realitzar el passat mes de juny una 
visita institucional a Santa Bàrbara 
amb el denominador comú de prendre 
el pols al principal sector econòmic del 
municipi.
Aquesta visita s’emmarca en la ronda 
de contactes iniciada per l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara a través de la seva 
alcaldia, arran de la configuració 
del nou Govern a la Generalitat de 
Catalunya. 
La visita institucional incloïa reunions 
de treball amb membres de les dues 
Cooperatives agràries, així com les 
visites a les pròpies cooperatives, 
Agrícola del Camp i Sant Gregori. En 
les reunions es tractà del futur del 
conreu de l’olivera i el cítric, els ajuts 
i col·laboracions del Departament 
en el sector primari a l’interior del 
Montsià, la negociació de la PAC el 
2012, el futur del cooperativisme, la 
comercialització i els preus finals dels 
productes agrícoles, especialment 
l’oli, la comercialització o com afecta 
aquest nou escenari econòmic al sector 
agrícola de les Terres de l’Ebre.
El Conseller Pelegrí, al llarg de tota 
la seva visita, es va mostrar proper 

a les reivindicacions dels pagesos, 
preocupats pel devenir de les polítiques 
agràries i plantejà solucions diverses 
a la crisi de la pagesia, amb el suport 
del Departament que presideix i amb 
polítiques de caire transversal a la 
pròpia Generalitat, com el tutelatge del 
PRODECA per exportacions i obertura 
de nous mercats a l’exterior.

Un apartat important de la visita del 
Conseller fou la reunió que va realitzar 
amb el President del Canal Xerta-
Sénia, Lluís Cortiella i l’alcalde de la 
població, Jordi Boronat, així com els 
regidors d’Agricultura i Dinamització 
Econòmica, Jordi Roé i Antonio Ollés, 
en la qual es va repassar l’estat 

d’execució actual del canal Xerta-
Sénia i la importància per a l’interior 
del Montsià i Baix Ebre d’aquesta 
infraestructura de regadiu. El conseller 
va mostrar tot el seu suport al canal i 
va anunciar que seguirà la inversió per 
a aquesta infraestructura que ha de 
generar més riquesa a la terra.

Finalment, alcalde, regidors i resta 
de comitiva van realitzar una visita 
al Museu de la Vida a la Plana per 
mostrar al conseller els orígens 
agrícoles de Santa Bàrbara i per 
remarcar la importància que aquesta 
infraestructura ha de jugar en un futur 
no molt llunyà. 

Vols estar al dia de les notícies del teu municipi?

Visita la web de 
l’Ajuntament!

www.santabarbara.cat



Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Alejandro Castells Arasa, Mèrit Planer 2011

El diumenge 8 de maig es va ce-
lebrar el sopar de gala i l’acte de 
Reconeixement al Mèrit Planer 

2011 que, aquest cop, va recaure en la 
figura d’Alejandro Castells Arasa.
Alejandro es va iniciar en el món de 
la música cap a l’any 1944 juntament 
amb un grupet d’amics d’aproximada-
ment 12 anys que en un moments de 
dura postguerra en que no hi havia un 
ral ni gaires activitat de lleure perquè 
tothom havia de treballar fort per por-
tar menjar a casa van tenir la iniciativa 
de buscar-se un mestre que els ense-
nyés solfa, el senyor Cristobal Argentó. 
Al cap de dos o tres anys el mestre els 
va dir que ja sabien música de sobres 
per agafar un instrument de banda de 
música però que s’haurien de buscar 
un altre mestre perquè ell només sabia 
tocar el piano. Va ser llavors quan van 
aconseguir que l’Ajuntament posés el 
sou i que el Sr. Don Paco Sales, director 
de la banda de música d’aquesta loca-
litat, acceptés deixar la seva banda per 
venir a viure i a fer-ne una de cap i de 
nou a Santa Bàrbara. 
El dia de Santa Bàrbara de l’any 1947, 
només 4 mesos després de l’inici de la 
tasca del nou mestre, la nova banda va 
sortir per primera vegada a fer la dia-
na, el cercavila, la processó i el concert 
indispensables a partir d’aquest dia a 
totes les festes majors del nostre poble. 
Amb el temps d’aquesta banda se’n va 
derivar una orquestra que va amenit-
zar molts dies de ball al Kursaal i altres 

festes organitzades a cadascun dels 
barris de Santa Bàrbara pels mateixos 
veïns. 
Un altre camp destacat en la trajectò-
ria musical d’Alejandro va ser apren-
dre a tocar la gaita, ara en diem dolçai-
na, i una part del seu repertori direc-
tament dels cèlebres germans músics 
els Flarets, Francisco i Daniel. Alejan-
dro va aprendre a tocar amb una de les 
tres dolçaines amb claus de què tenim 
notícia. Aquestes gaites eren úniques 
al món perquè les va fer el pare dels 
Flarets expressament per a ells i Ale-
jandro deu ser l’última persona al mon 
que sap tocar-les. 
A banda de recuperar i mantenir 
aquests coneixements únics i l’instru-
ment mateix Alejandro, acompanyat 
primer per Ricardo el nebot cego del 
Flarets i després per altres tocadors de 
tabal, ha contribuït a conservar viva 
la tradició de la música i els balls amb 
dolçaina i tabal a Santa Bàrbara i per 
les altres localitats de les Terres de 
l’Ebre fins que altres grups de música 
i dansa han pres el relleu en la recupe-
ració de les nostres arrels.
No es pot comptar la quantitat de nois 
i noies de Santa Bàrbara que de forma 
directa o indirecta han tingut relació 
amb el món de la música gràcies a la 
Banda de Cornetes i Tabals Xiquets 
Grup Balmes. L’any 2001, en motiu del 
25è aniversari de la Banda, es va fer 
una actuació amb molts dels músics 
que hi havien tocat fins llavors i a les 

fotografies es pot veure una impressio-
nant formació de 20 fileres de 6 músics 
que a banda d’omplir totalment la pla-
ça major posa la pell de gallina, però la 
Banda va continuar molts anys més la 
seva trajectòria d’èxit i per tant molts 
més músics n’hi va formar part.
Però això no és tot. Seguint els consells 
i l’entusiasme d’Alejandro molts pares 
de xiquets, amb gran sacrifici, van por-
tar els seus fills a estudiar més música 
a la Lira Ampostina o al Conservatori 
de Tortosa i d’aquesta llavor surten no-
vament més iniciatives musicals direc-
tament relacionades a Alejandro.
Va haver-hi un grup de flautes dolces 
que durant alguns anys va posar músi-
ca als pessebres i altres celebracions de 
del Nadal planer que no va tenir conti-
nuïtat però altres com el Grup Musical 
Joventut si que ha arribat fins avui. 
La tasca que ha fet Alejandro a San-
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ta Bàrbara té uns resultats indirectes, 
abans, ara, i en el futur. L’actual ban-
da de música de Santa Bàrbara Unió 
Musical Jaume Balmes va tenir el seu 
origen en la Banda de Cornetes i Tabals 
i el mateix Alejandro, mentrestant va 
poder, així com altres músics del Grup 
Musical Joventut hi han tocat i segura-
ment n’hi tocaran més quan puguin. 
Alguns músics han format part de 
grups de rock o d’altres formacions de 
música de cambra, etc. No acabaríem 
mai de fer-ne la llista.
Finalment, alguns dels músics que van 
començar en el món de la música de la 
ma d’Alejandro ha esdevingut profes-
sors d’algun instrument, altres s’han 
fet mestres d’escola o institut especi-
alitzats en música, i finalment alguns 

han aconseguit dedicar-se a la música 
professionalment i fan d’intèrprets, 
mestres de conservatori, directors de 
banda, etc. Ells són els que porten a dia 
d’avui el testimoni que ens va passar el 
mestre Alejandro Castells.
Per acabar, Alejandro Castells va fer 
entregar a l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara d’una bandera bordada a mà amb 
el nom de la banda i una imatge de la 
Santa que l’any 1948 les modistes del 
poble van fer en agraïment als joves 
músics que van amenitzar tota la festa 
i van treure el cap de ball, la jota i el 
punxonet amb dolçaina i tabal per a 
la celebració de la seva patrona Santa 
Llúcia.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boro-
nat, rebia agraït el regal i manifestava 

que es col·locaria al lloc més adequat 
per deixar testimoni de la existència de 
la banda fins l’any 1960 en què malau-
radament es va desfer.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch va 
destacar els motius que han portat al 
Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a 
concedir el màxim guardó que s’atorga 
al municipi, el reconeixement al mèrit 
planer, a Alejandro Castells. I tant el re-
gidor de Cultura com l’alcalde, agraïen 
la labor i felicitaven al guardonat pel 
reconeixement que li atorgava el poble 
de Santa Bàrbara. 
El regidor d’Hisenda, Noves Tecnolo-
gies i Promoció Econòmica, Jordi Llo-
rens feia un repàs de tota la trajectòria 
d’Alejandro Castells, tal i com podem 
llegir en les línies anteriors. 

Jornades esportives 2011
El dissabte dia 11 de juny van co-

mençar les XVIII Jornades Espor-
tives a Santa Bàrbara. Des de ja 

fa 18 anys, la nostra població li dóna 
la benvinguda a l’estiu fent esport, en 
les ja consolidades Jornades Esportives.
Enguany el programa de les Jornades 
Esportives combinava activitats habi-
tuals de cada any amb activitats que 
es realitzaven per primera vegada en 
aquest programa esportiu: BTT, bàs-
quet, futbol sala, ball, escacs, twirling, 
dames, frontó, aquagym, aquadance, 
aquacombat, pàdel, gimcana rústica, 
etc.
Tot i així, l’important de les jornades i 

el que pretenien era fer participar de 
l’esport a tothom, sense tenir en comp-
te ni l’estat de forma, ni l’edat, ni qui 
serà el/la guanyador/a. Per això, s’ofe-
ria un ampli ventall d’activitats on gai-
rebé totes les entitats esportives del 
poble posaven el seu granet de sorra, 
fent de les nostres jornades esportives 
un referent d’esport popular a nivell 
comarcal.
L’objectiu d’aquestes jornades era clar: 
promoure l’esport local en uns dies on 
el poble ja començava a viure l’estiu i 
on el rebull de la festa major es notava 
per allà on s’anava.
Alfred Blanch, regidor d’Esports, ani-

mava a participar de les activitats a 
tothom sense pors ni vergonyes, ja 
que l’important era la participació i 
la col·laboració de cadascun dels pla-
ners i planeres en les activitats progra-
mades, així com les noves iniciatives 
sorgides. 
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Presentació del 3r DVD de la memòria històrica

Dins de la programació de les 
Jornades Culturals 2011, es va 
fer l’acte de reconeixement 

a les persones del municipi que han 
col·laborat en l’edició dels 3 DVD de la 
recuperació de la memòria històrica 
planera.
La història és un dels valors més im-
portants en qualsevol societat i, per 
tant, la recuperació de la història pas-
sada del nostre poble no s’ha de perdre 
i ha de perdurar en la memòria de tots, 
com una manera de mantenir el llegat 
de Santa Bàrbara i la identitat planera 
per tal que les generacions futures ho 
puguin conèixer de primera mà.
Per aquest motiu, la Regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
ha editat aquesta col·lecció audiovi-
sual, consistent en tres DVD, que ha 
permès obtenir i conservar testimonis, 
vivències, records, experiències i his-
tòries de vida, mitjançant la memòria 
oral que és una eina fonamental per 
conèixer el nostre passat, aquell passat 
en què els testimonis directes encara 
ens poden explicar les seves vivències, 
que d’una altra manera es perdrien per 
sempre i no es donarien a conèixer.

Aquests testimonis directes ens han 
deixat un llibre viu de la història de 
Santa Bàrbara i formen el bagatge sin-
cer de fets i formes de viure del passat 
que difícilment podríem rememorar.
A l’acte també es va presentar el ter-
cer DVD, sobre el tema de l’evolució del 
municipi, d’aquesta col·lecció audiovi-
sual que té com a objectiu principal fer 
memòria històrica i que constitueix un 
projecte de recuperació de la memò-
ria oral realitzat per l’empresa sabem.
com.
Aquells que no van poder assistir 

a l’acte i volen tenir a les seues llars 
aquesta col·lecció dels tres DVD, poden 
passar per la biblioteca a comprar-lo.
L’alcalde, Jordi Boronat, i el regidor de 
Cultura, Alfred Blanch se mostraven 
molt satisfets per l’acte de reconei-
xement que se’ls feia a les 45 perso-
nes que havien col·laborat en l’edició 
dels DVD, ja que consideren que amb 
aquest treball es reforçarà la memòria 
històrica i l’identitat planera i que les 
futures generacions podran aprendre 
dels seus avantpassats i del llegat his-
tòric que han deixat. 

El dia 14 d’abril va tenir lloc la reunió 
del jurat del XX premi literari Vila de 
Santa Bàrbara per debatre i decidir 
sobre quines obres eren les millors en 
cadascuna de les tres categories: poe-
sia, narrativa i assaig. En aquesta edi-
ció el total d’obres van ser de 26, de les 
quals 15 formaven part de la modalitat 
de poesia i 11 de la modalitat de nar-
rativa, amb procedències i temàtiques 
molt diverses.
El premi de poesia, dotat en 450 €, es 
va concedir a l’obra Bombolles de Vani-
tat, de Rossend Sellarés Obradors, de 
Navàs.
En aquest apartat, dotat en 90 €, s’ator-
gà un accèssit de caràcter local a l’obra 
Poesia de les nostres terres, d’Ángeles 
Segarra Albesa, de Santa Bàrbara.
Pel que fa al premi de narrativa, també 

dotat en 450 €, es va concedir a l’obra 
Santi Santamaria. Crònica d’un assassi-
nat, d’Anna Ralda Bas de la Sénia.
També en aquest mateix apartat, dotat 
en 90 €, s’atorgà un accèssit de caràc-
ter local a l’obra l’obra Foc per amor de 
l’autora planera Laia Sanz Masclans.
El premi d’assaig, dotat amb 450 €, es 
va quedar desert donat que no va ha-
ver cap participació.
Els membres del jurat es mos-
traven satisfets per la qualitat 
de les obres presentades i per 
la seva col·laboració en conso-
lidar 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 XX pre-

mi literari Vila de Santa Bàrbara havia 
tingut.
L’entrega dels premis es va fer efectiva 
el dissabte 30 d’abril dins del marc de 
les jornades culturals. A continuació 
de l’acte de lliurament dels premis, es 
va realitzar l’actuació, en petit format, 
del grup Albert i la banda dels 13, rock 
d’autor de les Terres de l’Ebre. 

Veredicte del jurat dels premis literaris 2011
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Promoció econòmica
Amb la voluntat d’iniciar nous projec-
tes un cop s’ha tornat a la normalitat 
política als ajuntaments, l’Àrea de Pro-
moció Econòmica continua treballant 
per posar el seu gra de sorra en la mi-
llora de la situació econòmica actual. 
Per una banda, i com ve sent habitual, 
se segueix treballant amb el projec-
te Inicia, per a la creació d’empreses, 
que a dia d’avui ja ha engegat més de 
20 projectes empresarials a tota la co-
marca del Montsià, assessorant a em-
prenedors i emprenedores que volen 
iniciar la seva aventura empresarial. 
En aquest sentit, també s’han gestio-
nat diferents projectes que han estat 

escollits per entrar a les bases d’ajuts 
a emprenedors, dins del Convenio De-
sarrollo Rural Sostenible de la Man-
comunitat de la Taula del Sénia, per 
a projectes amb caràcter innovador al 
municipi. 
A nivell d’ocupació, s’ha treballat ex-
clusivament en la gestió del Projecte 
Impuls, els plans d’ocupació que han 
intervingut al nostre municipi. Al mes 
de maig, van finalitzar els 10 contra-
ctats que van començar l’any 2010; a 
final del mes de juny començaran a 
treballar 11 persones en els 5 projectes 
aprovats pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya. Al mateix temps, s’han gestio-

nat 2 projectes de plans d’ocupació de 
la Mancomunitat de la Taula del Sénia, 
que també intervenen a Santa Bàrbara. 
En altres aspectes, s’han finalitzat els 
treballs de reedició de la guia turística 
“Santa Bàrbara, un mar d’oliveres”, que 
es preveu enllestir durant aquest estiu. 
S’ha participat a la mostra anual de la 
Taula del Sénia, celebrada aquest any 
al municipi de la Sénia. També, s’ha 
participat activament en el Projecte 
Treball a les 7 comarques que gestiona 
el Consell Comarcal del Montsià i que, 
actualment, està en fase d’aplicació 
d’estudis. 

Santa Bàrbara, a la Mostra de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia

Empreses del municipi s’acullen a les subvencions 
de la Taula del Sénia

Com cada any, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va estar present a la mostra 
de la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia que, aquest any, es va celebrar a 
la Sénia. Aquesta mostra és una troba-
da anual dels pobles que formen part 
d’aquesta mancomunitat, debutant 
aquest any a la mostra els municipis 
de Sant Rafael del Riu i Herbés. 
Santa Bàrbara, d’altra banda, va fer 
presència a l’estand que es reserva per 
a tal i, com cada any, va realitzar una 

petita mostra dels principals produc-
tes del poble, essent com en els darrers 
anys l’oli com a principal referent. A 
més, també va donar informació del 
municipi en la guia “Santa Bàrbara, un 
mar d’oliveres”.
La mostra va tenir un marcat caràcter 
lúdic i festiu, amb actuacions musicals, 
premis literaris, fotografia, etc. i es va 
tancar amb un dinar de germanor en-
tre tots els assistents a la mostra. L’any 
que ve, espera Càlig. 

La Mancomunitat de la Taula del Sé-
nia, en el marc del programa Convenio 
Desarrollo Rural Sostenible, va treure, 
al mes de febrer, bases de subvencions 
per fomentar la creació d’activitat eco-
nòmica, afavorir la generació d’ocupa-
ció i donar suport a l’inici i consolida-
ció de l’activitat. 
Per adherir-se a aquests ajuts eren im-
prescindibles tres punts: ser un negoci 
de nova creació, realitzar una inversió 
mínima de 3.000 euros i tenir un caràc-
ter innovador al municipi, desenvolu-

pant activitats i necessitats 
no cobertes al municipi.
Aquestes subvencions pre-
tenen donar un petit impuls 
als petits comerços i empre-
ses del territori del Sénia que 
s’han establert l’any 2011, 
a fi de poder consolidar-ho 
al territori i generar el mà-
xim d’activitat econòmica 
en moments de màxima  
incertesa.  
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Els tallers infantils
El dissabte 30 d’abril es va realitzar, 

al Centre Obert l’Oliveta, el tercer 
taller infantil de la temporada, 

inclòs dins del cicle de contes Escolta 
i crea. El taller tenia com a centre 
d’interès La Primavera.
La sessió es va iniciar, com tots els 
dies, amb un conte titulat La marieta 
mandrosa explicat per Rebeca Estrada, 
monitora del Grup Joventut. Després del 
conte, els menors van poder realitzar 
una marieta i una abella, insectes 
predominants en aquesta època de 
l’any, amb diferents materials.
A més, els que ja havien acabat 
l’activitat van poder llegir contes, jugar 
o pintar dibuixos diferents.
El dissabte 28 de maig es va realitzar, 
el quart taller infantil de la temporada, 

també inclòs dins del cicle de contes 
Escolta i crea. El taller d’aquest mes 
va ser de cuina. La sessió es va iniciar, 
com tots els dies, amb un conte titulat 
Sopa de carabassa explicat per Encarna 
Chillón, monitora del Grup Joventut. 
Després del conte, els menors van 
poder realitzar bombons de xocolata 
i galeta, i per completar el taller van 
poder fer-se una safata per emportar-
se els dolços a casa, embolicats amb 
paper de cel·lofana.
El dissabte 25 de juny, va concloure 
aquest cicle de contes Escolta i crea 
amb una activitat especial i entrega 
de diplomes per a tots els infants que 
havien completat el cicle.
Tant els membres del Grup Joventut 
encarregats d’aquesta activitat, com la 

regidora de Joventut, Montse Rodríguez, 
consideren important aquest tipus de 
tallers, tant perquè els nens i nenes 
s’ho passin bé com perquè vagin 
adquirint diferents hàbits de la vida 
quotidiana. 

LIPDUB sobre Santa Bàrbara i la seva gent, amb 
un miler de participants

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
juntament amb el Grup Joventut, 

el diumenge dia 15 de maig i en motiu 
de la festivitat de Sant Gregori, van dur 
a terme la realització del Lipdub, que 
des de feia mesos s’estava preparant 
amb la col·laboració de tota la població.
Va ser un acte multitudinari, que va 
comptar amb la col·laboració tant 
de les entitats culturals, esportives i 
educatives de la població, com de gent 
individual que van voler participar de 
l’acte.
En total s’hi van implicar 28 entitats; 
Planers pels Bous, Penya Amics dels 
Cavalls, Societat de Caçadors Sant 
Gregori, Grup de Tractoristes, Penya 
Barcelonista Planers, Balls Típics, Club 
Twirling, APA Escola Jaume Balmes, 
Club Bàsquet, AMPA IES Les Planes, 
El Gimnàs, Coral Santa Bàrbara, Grup 
Teatral Planer, Centre d’Estudis Planers, 
Grup Musical Joventut, Club Tennis 
Taula, Associació Dones Planeres, Club 
Futbol Santa Bàrbara, Parròquia Santa 
Bàrbara, Unió Musical Jaume Balmes, 

Unió de Comerciants, Afammer, 
Club Tennis la Plana, Llar d’Infants 
les Beceroles, Associació Aragonesa 
Planera, Associació de Jubilats i 
Pensionistes, Colla de Geganters i La 
Plana Ràdio.
A més a més, es va comptar amb la 
participació dels membres del Grup 
Joventut, els treballadors/es i els 
regidors/es de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, el grup Albert i al Banda 
dels 13, que van cedir-nos, de forma 
gratuïta, l’ús de la seva cançó, “Dixa’m 
vore”, i que també hi van participar 
activament i també al grup de gravació 

i edició Crea, que es va encarregar de 
l’enregistrament i posterior edició i 
maquetació del Lipdub.
Va ser un matí d’entusiasme, exaltació, 
eufòria i gran emotivitat on tothom va 
posar el seu granet de sorra per tal de 
realitzar aquesta activitat que donarà 
a conèixer a l’exterior el nostre poble i 
la nostra gent.
Finalment, el lipdub es va presentar el 
dia 11 de juliol en el decurs de la cursa 
enigmàtica, que en aquesta edició 
anava lligada amb la filmació del 
“lipdub sobre Santa Bàrbara i la seua 
gent”. 
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Punt i a part als cursos de català
El dilluns 30 de maig de 2011 van 

finalitzar les classes .de català 
per a persones adultes que s’han 

estat realitzant durant el curs 2010-
2011. Al llarg de tot el curs han passat 
pel Centre Obert l’Oliveta, que és el lloc 
on es realitzen les classes, més d’un 
centenar de persones.
Les classes s’han organitzat tenint en 
compte el nivell de català dels parti-
cipants,  i en funció de les seves ne-
cessitats o interessos. S’han realitzat 
grups de llenguatge oral, bàsicament 
per a persones nouvingudes, majorità-
riament són persones que entenen el 
català però que els costa expressar-se 
amb la nostra llengua. I grups de llen-

guatge escrit, que bàsicament, el que 
es fa és millorar en els diferents camps 
lingüístics de l’alumnat. L’objectiu de 
tots els cursos és continuar potenciant 
l’aprenentatge d’una eina bàsica, com 
és la llengua.
A més, durant el curs, l’Ajuntament 
juntament amb el Consorci per 
a la Normalització Lingüística i 
el Consell Comarcal del Montsià 
ha organitzat dos cursos, un de 
nivell inicial de 20 hores de du-
rada, i un altre d’alfabetització. 
A més, durant l’últim trimestre 
del curs, s’ha realitzat un curs 
de coneixement de l’entorn.
Montse Rodríguez, regidora de 

Serveis Socials, destaca l’elevat nom-
bre de persones que en algun moment 
han pogut realitzar algun dels cursos 
de llengua catalana. I destaca l’interès 
mostrat per l’alumnat per aprendre la 
nostra llengua. 

Gimcana rústica
El passat mes de maig, el Grup 

Joventut havia organitzat una 
activitat per als infants i adoles-

cents del nostre poble, però a causa del 
mal temps d’aquell dia es van haver 

de suspendre. Va ser el dissabte 18 de 
juny quan es va dur a terme la gimca-
na rústica, una activitat a la qual s’hi 
van inscriure en un primer moment 80 
participants.

A la Plaça de Bous, 
sobre les 18 hores, 
començava l’activi-
tat en la distribució 
de grups que ana-
ven enfocats a les 
edats dels partici-
pants. A continua-
ció, es van comen-
çar a realitzar les 
proves que estaven 
preparades. Hi ha-
via marcat tot un 
circuit que es rea-
litzava en ordre, un 
grup darrera l’altre; 

algunes de les proves que els diversos 
grups van haver de superar van ser: ar-
rossegar-se per l’aigua i el fang, punxa 
globus, mossegar una poma dintre un 
ribell amb aigua, fer de cambrers, ti-
rar-se per una rampa ensabonada, pas-
tís amb nata i buscar l’objecte amagat 
amb guerra de tomàquets.
Van assistir un total de 55 participants, 
entre els 3 i els 13 anys aproximada-
ment, distribuïts amb diversos grups. 
De l’activitat també hi van poder gau-
dir pares, mares i familiars dels parti-
cipants.
Tots els participants sabien que l’ob-
jectiu de l’activitat era embrutar-se i 
com més ho feien millor s’ho passaven. 
Aquest objectiu es va complir a la per-
fecció, ja que tots els participants van 
quedar d’allò més embrutats.



El dijous 23 de juny, va tenir lloc, 
a Deltebre, la IX Trobada de Cen-
tres Oberts de les Terres de l’Ebre 

2011.
A la trobada, hi van participar xiquets, 
xiquetes, educadors i educadores dels 
diferents municipis que a l’actuali-
tat compten amb un servei de Centre 
Obert: Tortosa, Deltebre i Roquetes a la 
comarca del Baix Ebre i Sant Carles de 
la Ràpita, Amposta, Ulldecona i Santa 
Bàrbara a la comarca del Montsià. 
La jornada va començar amb la rebuda 
dels participants dels diferents centres 
oberts, que tan bon punt arribar van 
poder comptar amb la presència de 
la regidora de Política Social i Salut de 
l’Ajuntament de Deltebre, Sònia Ber-
tomeu, i la directora dels Serveis Ter-
ritorials de Salut de les Terres de l’Ebre, 
Manolita Cid, que foren les encarrega-
des de donar la benvinguda a tots els 
presents. 
En acabar, tots els xiquets i xiquetes 

dels diferents centres oberts es van 
desplaçar al Planet Delta. Allí van po-
der gaudir de la natura i les diferents 
activitats com van ser navegació amb 
kayac i navegació amb perxa, tir amb 
arc, jocs tradici-
onals i món are-
na park. 
Tot plegat una 
jornada lúdi-
ca que posa el 
punt i final al 
curs escolar i 
també a les ac-
tivitats d’alguns 
dels centres 
oberts presents 
a l’activitat.
Montse Rodrí-
guez, regidora 
de Serveis Soci-
als, valora molt 
posit ivament, 
tant l’organit-

zació com el desenvolupament de la 
jornada, amb la qual es pretén establir 
un mecanisme de participació entre 
menors de diferents localitats. 

IX Trobada de centres oberts de les Terres de l’Ebre

Joventut, Serveis Socials i Salut



Festes, Fires i Turisme

Festa: Sant Gregori a Santa Bàrbara

El cap de setmana del 14 i 15 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 pla-
neres 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 lluï-
da i participativa la festa. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara va or-
ganitzar aquesta festa a través del pro-
grama Tallers per a la Festa Terres de 
l’Ebre, que és un programa dins del 
Centre de Promoció de la Cultura Po-
pular i Tradicional Catalana del Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat, amb la col-
laboració de la Ségola que és l’entitat 
que gestiona aquest programa a les 
Terres de l’Ebre, l’Institut Ramon Mun-
taner com a assessor científic del pro-
grama a les Terres de l’Ebre i les enti-
tats del municipi: Penya Blaugrana, 
Associació de Caçadors, AMPA de l’IES 
les Planes, APA de l’Escola Jaume Bal-
mes, Escola Jaume Balmes, Associació 
Dones Planeres, Club de Twirling, Unió 
de Comerciants, Centre d’Estudis Pla-
ners, Grup Teatral Planer, Coral Santa 
Bàrbara, Grup Musical Joventut, Penya 
Amics dels Cavalls, Unió Musical Jau-
me Balmes, Dolçainers i Grup Joventut.
La festa començava el dissabte, a les 19 
hores, amb la inauguració a càrrec de 
l’alcalde, Jordi Boronat i de la regidora 
de Festes, Judit Lleixà on es presenta-
ven els actes del cap de setmana i pre-
sentant als presidents de  totes les en-
titats col·laboradores. A continuació, es 
va fer una passejada per les cases de 
les pubilles del 2011 per tal de can-
tar-los diverses cobles per membres de 
la coral i veïns del municipi aficionats a 
cantar rondalles en temps passats. A 
les 21 hores, es presentava el recull de 
llegendes i altres històries de Santa 
Bàrbara, a càrrec de Víctor Monforte i 
Màrius Pont, membres del Centre d’Es-
tudis Planers que es van encarregar de 
fer la recollida de llegendes, i de Paco 
Romeu que va captivar als assistents 
amb les històries que va explicar refe-

rents als nostres avantpassats i al mu-
nicipi.
Finalment s’havia de fer el sopar de 
germanor i el concert de Jornades Cul-
turals de la Banda Unió Musical Jaume 
Balmes que, degut a la pluja, l’organit-
zació va haver de suspendre.
També, durant tot el cap de setmana, 
la Unió de Comerciants va traure les 
seues botigues al carrer i els restau-
rants que formen part de la Unió de 
Comerciants van fer un menú de cuina 
tradicional catalana.
El diumenge al matí la gent va poder 
assistir als Tallers d’abans: Menjars 
tradicionals, jocs tradicionals, fer jo-
guines, com es para el filat i fer penti-
nats, que les entitats municipals havi-
en preparat. I a les 12 hores, el LIPDUB 
sobre Santa Bàrbara i la seua gent. La 
crida que els membres del Grup Joven-
tut van fer per tal que la gent sortís al 
carrer Major i participés va sorprendre 
fins i tot a l’organització en veure la 
multitud de persones que es van con-
centrar. Gairebé totes les entitats del 
municipi estaven presents per actuar 
durant uns segons davant la càmera i 
l’èxit va ser total, tant la bona planifi-
cació que s’havia fet des del Grup Jo-
ventut com la realització per part dels 
assistents i les entitats.
Finalment, a la tarda, les comitives i els 
convilatans, vestits segons el costum 
tradicional, recorrien el poble per anar 
a les cases de les pubilles 2011 i fer-ne 
la petició als pares. Un cop tots con-
centrats al parc municipal es va fer 
una desfilada, fins a la plaça Cid i Cid, 
per fer la proclamació oficial de les pu-
billes de l’any 2011 a la manera tradici-
onal. Primer, la presentació individual 
de cadascuna de les pubilles i el seu 
acompanyant, que, en arribar a l’esce-
nari, les 22 que eren enguany, 8 infan-
tils i 14 de grans, van posar la seva fo-
tografia en una urna per posteriorment 
fer el sorteig oficial. D’aquest sorteig en 
van sortir afortunades Ingrid Espinosa 
Calvo i Mireia Marín Gila, com a pubi-
lles infantil i major respectivament de 
la festa major del 2011. 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 es-
collit per les pubilles. Aquest comerç 
va ser Floristeria Rosa d’Abril.
Per acabar la festa, es van fer els balls 
tradicionals -el cap de ball, el punxonet 
i la jota- interpretats pels Dolçainers 
Toquem Tots? de Santa Bàrbara i ba-
llats 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 la par-
ticipació de la gent va estar present en 
tot moment i va sobrepassar les expec-
tatives en alguns del actes que tan 
acuradament s’havien preparat per ce-
lebrar questa festa de caire tradicional 
i refermant la nostra identitat planera. 
També agraïa molt especialment a to-
tes les entitats la gran implicació que 
havien tingut i l’èxit de les activitats 
que havien organitzat fent que la festa 
de Sant Gregori a Santa Bàrbara tingu-
és un reconeixement oficial i una es-
plendor que es reflectia en la gent pla-
nera. 
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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

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
2n TRIMESTRE 2011

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes d’estalvi  23 cèntims 
d’euro/ kg. de la collita d’aquest any.                     

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP realitza les obres de l’Agrobotiga d’acord 
amb l’acord a l’última Assemblea General. Aquestes obres estan 
subvencionades pel DAR i per LA TAULA DEL SÉNIA.

•	 Es poden contractar Assegurances de Cítrics i Olivera.

•	 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 

Àlvaro Aixendri Arasa
MANDONGUILLES EN SUC

Preparació:

1. En primer lloc, en un bol barrejarem el picolat, dos grans d’all 
picat juntament amb el julivert i el rovell d’ou. Un cop tot ben 
barrejat, farem les mandonguilles donant forma circular.

2. A continuació, cal passar-les per la paella amb oli d’oliva i, un 
cop fregides, reservar-les.

3. En una cassola de terra sofregirem, tot ben trinxadet, la ceba, el 
pebrot, la tomata i l’all amb l’oli d’oliva. Tot seguit li afegirem les 
espècies: el pebre en gra, les fulles de llorer i el clavell. Finalment, 
afegir els pèsols.

4. Un cop el sofregit de tots els ingredients està fet, afegirem el got 
de vi blanc i, a continuació, després de fer xup-xup una estona, 
hi posarem les mandonguilles.

5. Finalment, afegirem el brou de carn amb una miqueta de safrà i 
deixarem coure durant 10 minuts aproximadament.

Persones: 4

Temps de preparació: 15 min.

Temps de cocció: 45 min

Aportació calòrica: alta

Dificultat: fàcil

Ingredients:
- 650 gr. de picolat (magre de porc).
- ½ l. de brou de carn
- 7 grans d’alls
- 1 rovell d’ou
- 3 fulles de julivert tendre
- 1 ceba
- 50 gr. de pebrot roig
- 200 gr. de pèsols
- Oli de Santa Bàrbara
- 1 got de vi blanc
- Safrà
- 6 fulles de llorer
- 7 grans de pebre negre
- 7 grans de clavell
- Sal
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La Cuina de La Plana 

Lola Cid Doménech
RABO DE BOU

Preparació:

1. Primerament, cal netejar bé el rabo de bou. Un cop ben netejat, 
cal partir el rabo per les articulacions en talls rodons.

2. A continuació, posem un bon raig d’oli d’oliva verge en una 
cassola i després fregim els trossos de bou.

3. Tot seguit, ratllarem la ceba i la sofregirem tot afegint a 
continuació la tomata natural.

4. Prepararem una picada d’all i julivert, que reservarem, fins 
afegir-la al final.

5. A la cassola hi afegirem el vi blanc i l’aigua fins cobrir el rabo 
de bou, tapem la cassola i deixem coure aproximadament dues 
hores. Abans de finalitzar la cocció, cal que afegim les patates 
tallades a tacs, per finalment, afegir abans d’apagar el foc la 
picada que hem reservat.

6. Tot seguit, posem els rovellons i rectifiquem amb sal, ho 
deixarem 10 minuts de cocció i ja podem emplatar i que vagi 
de gust.

7. El maridatge d’aquest plat es pot realitzar amb un potent vi 
negre de la Terra Alta o el Priorat.

Persones: 4

Temps de preparació: 15 min.

Temps de cocció: 2 h i 30 min..

Aportació calòrica: alta

Elaboració: mitjana

Ingredients:

- 1 kg. de rabo de bou.
- 250 gr. de tomata natural.
- 1 ceba.
- All i julivert.
- ½ l. de vi blanc.
- 1,5 l. d’aigua.
- Sal i pebre negre.
- 4 patates mitjanes.
- Oli d’oliva verge.
- Rovellons del port. 
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RESUMS DE LES SESSIONS 
DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL SEGON TRI-
MESTRE DE L’ANY 2011

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 24 de març de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar el conveni de col·laboració 
entre la Fundació Privada Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en el 
marc de la Borsa d’Habitatge Jove del 
Montsià 2011.
Aprovar l’aportació econòmica de 
1.000,00 € per part de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara a la Fundació Privada 
Montsià per a la contribució a l’esta-
bliment i manteniment del programa 
Borsa Jove d’Habitatge.
Aprovar la contractació del servei con-
sistent en la redacció del projecte tèc-
nic per a la realització de la “Reparcel-
lació de la Unitat d’Actuació núm. 6  de 
les previstes a les Normes subsidiàri-
es” del municipi de Santa Bàrbara, per 
un import de 4.500,00 €  més la quota 
corresponent d’IVA, a l’Arquitecte An-
dreu Queral Moliné.
Adherir-se a la celebració el proper dia 
10 de juliol a la campanya Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple.
Aprovar la certificació única de l’obra 
“Ampliació de la xarxa de gas canalit-
zat – carrer Travessia Valles”, per un 
import de  9.135,28 €.

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 7 d’abril de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 6 i última 
de l’obra “Dotació de serveis del Passeig 
de la Generalitat i adjacents – segona 
fase B”, per un import de  3.445,97 €, 
presentada per l’empresa Construcci-
ones 3 G, SA,
Aprovar la certificació núm. 6 i última 
de l’obra “Dotació de serveis del Passeig 
de la Generalitat i adjacents – segona 
fase A”, per un import de  66.014,27 €, 
presentada per l’empresa Construcci-
ones 3 G, SA,

Aprovar la certificació núm. 8 i última 
de l’obra “Centre de Dia Municipal”, 
per un import de  54.281,22 € presen-
tada per la mercantil ENCOFRATS I 
SERVEIS GÜECHE, SL.
Aprovar el conveni de col·laboració en-
tre l’Institut de l’Ebre i l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara per a la instal·lació 
d’un node de la xarxa guifi.net a l’Ins-
titut Les Planes, de Santa Bàrbara, en 
el marc d’un projecte d’innovació i 
transferència de tecnologia a l’FP.cat.
Sol·licitar al Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals l’atri-
bució dels sobrants de la subvenció 
atorgada per a l’actuació número 
520/2009-PG Dotació de serveis al Pas-
seig de la Generalitat, segona fase – A”, 
a l’obra inclosa en l’anualitat 2012 
denominada “Rehabilitació de la casa 
Consistorial”, incrementant la subven-
ció prevista per a al mateixa.
Aprovar la certificació de liquidació 
l’obra “Centre de Dia Municipal”, per 
un import de  6.874,82 € presentada 
per la mercantil ENCOFRATS I SERVEIS 
GÜECHE, SL.

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 28 d’abril de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 9 i última 
de l’obra “ Rehabilitació Masada Mar-
tí”, per un import de 6.350,71 € pre-
sentada per la mercantil Constructora 
INCOEX BS, SL.
Aprovar que el municipi de Santa Bàr-
bara s’adhereix a l’acord marc del sub-
ministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Cata-
lunya aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local.

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 12 de maig de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la llicència per a l’ús privatiu 
del domini públic concretat en el bar 
de les piscines municipals a nom de la 
Sra. Olga Jardí Guiu. 
Aprovar la relació de liquidacions de 
l’Impost sobre increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, 
presentada per un import de 3.117,21€.

Aprovar la Contractació del servei de 
verificació anual de les instal·lacions 
de parallamps del Col·legi Jaume Bal-
mes, amb l’empresa INGESCO per un 
import anual de 161,82 € IVA no inclòs.
Sol·licitar l’assistència tècnica “Pre-
venció i control de la legionel·losi” a la 
Unitat de Medi ambient, Salut Pública i 
Territori del Servei d’Assistència Muni-
cipal de la Diputació de Tarragona.

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 2 de juny de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per import 
de 57.345,46 €, corresponent al Progra-
ma Extraordinari d’Impuls Municipal 
(PEIM).
Acceptar les subvencions concedides 
per l’Organisme Autònom Desenvolu-
pament Local de la Diputació de Tar-
ragona, per la realització dels següents 
projectes: XV Fira de l’oli novells, dels 
cítrics i del comerç, 11.900,00 €. XIV 
Jornades gastronòmiques de la cuina 
de l’oli d’oliva, 900,00 €. V Jornada de 
desenvolupament local, 900,00 €
Concedir permís per vorejar la pobla-
ció el proper dia 9 de juliol, durant  la 
realització de la marxa cicloturista de 
La Cursa del Llop, venint de la Galera i 
en direcció a Tortosa. 
Sol·licitar l’assistència tècnica Control 
higiènic-sanitari de les piscines mu-
nicipals, a la Unitat de Medi ambient, 
Salut Pública i Territori del Servei d’As-
sistència Municipal de la Diputació de 
Tarragona.
Aprovar els diferents premis per a les 
properes Festes Majors 2011
Aprovar el projecte per a l’any 2011 del 
servei de Centre Obert l’Oliveta pre-
sentat per un import de 88.319,62 €.
Acollir-nos a l’Ordre BSF/1030/2010, de 
9 de maig, del Departament de Benes-
tar i Família, sol·licitant una subvenció 
de  44.159,81 €.

Sessió Extraordinària, realit-
zada per la Junta de Govern 
Local el dia 8 de juny de 2011. 
En la que es va adoptar l’acord 
següent:
Aprovar l’acta de la sessió anterior de 
data 2-06-2011.
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Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 16 de juny de 2011. en 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar l’esborrany de conveni de col-
laboració a signar amb OASI i l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara per a la forma-
ció digital de ciutadans de les comar-
ques de Tarragona.
Donar per acabat amb efectes del pro-
per dia 31 d’octubre de 2011 el con-
tracte menor de serveis per a la realit-
zació de la publicitat de la Fira de l’Oli 
2010 i  la publicitat de la festivitat de 
Sant Gregori 2011, formalitzat amb el 
Director d’Imagina Ràdio el Sr. Josep 
Lluís Villa per haver-se complit el ter-
mini per al qual fou.

RESUM DE LES SESSIONS 
PLENÀRIES DEL SEGON 
TRIMESTRE DEL 2011
Sessió Ordinària, realitza-
da pel Ple de la Corporació el 
dia 27 d’abril de 2011. En el 
desenvolupament de la qual 
es van adoptar els següents 
acords:
Aprovar l’atorgament del premi del re-
coneixement al Mèrit Planer 2011 al Sr. 
Alejandro Castells Arasa. 
Aprovar les provisions de dubtós co-
brament dels drets reconeguts pen-
dents de cobrament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats. 
Aprovar la rectificació de l’inventa-
ri general de béns de la corporació, 
actualitzat a data 31 de desembre de 
2010 i formulat per la secretària, que 
incorpora com annex els inventaris 
dels béns propis dels organismes autò-
noms, societats municipals i altres ens 
dependents de l’Ajuntament. 
Donar compte de l’informe d’inter-
venció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
de conformitat amb l’article 16.2 del 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d’ Estabilitat Pres-
supostària, en la seva aplicació a les 
entitats locals
Donar compte de la Liquidació del 
pressupost 2010.

Aprovar el resum numèric general 
corresponent a la rectificació del Pa-
dró municipal d’habitants d’aquest 
Ajuntament, referit a la data 1 de ge-
ner de 2011, i que conté la xifra total 
d’habitants del municipi resultant de 
les actuacions dutes a terme durant 
l’exercici 2010. El resum que s’aprova 
és el següent:
Homes   2.045
Homes%  51,23
Dones   1.947
Dones %  48,77
Població  3.992

Requerir al Sr.  Juan M. Subirats Beren-
gué per tal que en el termini de 10 dies 
naturals, comptats a partir del següent 
al de la notificació del present acord 
procedeixi a presentar la documenta-
ció requerida.
Sortejar les persones que hauran d’es-
tar a les Meses Electorals per a la rea-
lització de les properes Eleccions Mu-
nicipals. 

Sessió Extraordinària, realit-
zada pel Ple de la Corpora-
ció el dia 19 de maig de 2011. 
En el desenvolupament de 
la qual es van adoptar els se-
güents acords:
Adjudicar la gestió del Pavelló polies-
portiu municipal de Santa Bàrbara al 
Sr. Juan M. Subirats Berengué.
Aprovar les subvencions a Entitats 
Culturals i Esportives locals correspo-
nent a l’any 2011.
Aprovar la contractació dels especta-
cles i complements de Festes majors 
2011 a l’empresa “Germans Barceló 
Organitzacions, SL, segons pressupost 
i projecte presentat per l’adjudicatària 
per un import de 28.700,00 € més la 
quota corresponent d’IVA.
Aprovar el programa d’actes presentat 
per la regidoria de Festes per a les pro-
peres Festes Majors 2011.
Aprovar la Memòria de Bous per a les 
properes Festes Majors 2011.
Aprovar la modificació de crèdit 1/2011 
del pressupost ordinari de 2011, mit-
jançant transferències de crèdit en-
tre partides per un import total de 
187.561,27€.
Aprovar la modificació de crèdit 2/2011 
del pressupost ordinari de 2011, mit-
jançant romanent líquid de tresoreria, 
per un import total de 220.631,54€.

Aprovar la rescissió de la permuta 
concertada amb Promociones Inmobi-
liarias Unidas Catalanas, Aragonesas, 
Navarras, SL de la finca següent:  “Ur-
bana magatzem i pati situats a Santa 
Bàrbara, carrers Aire, 26-28
Aprovar la liquidació i ordenació de 
les quotes corresponents a la liquida-
ció definitiva dels honoraris per la ins-
cripció en el Registre de la Propietat de 
les finques resultants del projecte de 
reparcel·lació de la Unitat d’actuació 
número 7. 
Aprovar definitivament el repartiment 
de quotes d’urbanització correspo-
nents a les obres corresponents al DR-
1.1, executades conjuntament amb les 
obres “Urbanització del Passeig de la 
Generalitat – segona fase”. 
Aprovar definitivament el repartiment 
de quotes d’urbanització correspo-
nents a les obres corresponents al DR-
1.2, executades conjuntament amb les 
obres “Urbanització del Passeig de la 
Generalitat – segona fase”. 
Donar resolució d’al·legacions a l’apro-
vació de les quotes d’urbanització de 
l’obra “Dotació de serveis al Passeig 
de la Generalitat i adjacents – segona 
fase”, a la Unitat d’actuació número 
18.
Aprovar definitivament el repartiment 
de quotes d’urbanització correspo-
nents a les obres corresponents a la 
Unitat d’actuació número18, executa-
des conjuntament amb les obres “Ur-
banització del Passeig de la Generalitat 
– segona fase”. 
Donar resolució d’al·legacions a l’apro-
vació de les quotes d’urbanització de 
l’obra “Dotació de serveis al Passeig 
de la Generalitat i adjacents – segona 
fase”, a la Unitat d’actuació número 
19.
Aprovar definitivament el repartiment 
de quotes d’urbanització correspo-
nents a les obres corresponents a la 
Unitat d’actuació número19, executa-
des conjuntament amb les obres “Ur-
banització del Passeig de la Generalitat 
– segona fase”. 
Resolució d’al·legacions a l’aprovació 
de contribucions especials per a la re-
alització de l’obra “Dotació de serveis 
al Passeig de la Generalitat i adjacents 
– segona fase”.
Aprovar definitivament la imposició de 
contribucions especials com a conse-
qüència de l’execució de l’obra “Dota-
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ció de serveis al Passeig de la Generalitat i adjacents – sego-
na fase”, l’establiment i exigència de les quals es legitima 
per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels 
immobles de l’àrea beneficiada.

Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de 
la Corporació el dia 8 de juny de 2011. En el 
desenvolupament de la qual es va adoptar el 
següent acord:
Aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 19 de maig de 
2011.

Sessió Extraordinària del Ple per constituir la 
corporació i elegir l’alcalde, celebrada el dia 
11 de juny de 2011. 
A requeriment de la Secretària de la Corporació, es consti-
tueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposen els art. 
37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa queda 
integrada pel regidor de més edat, Sr. Fernando Llombart 
Romeu, que actuarà com a president, i el de menor edat, Sr. 
Èric Bel Gisbert, que actuarà com a vocal. Com a secretària, 
hi actuarà la de la corporació, Sra. Isabel Verge Caballé.
Acte seguit es dona lectura per part de la Secretària dels 
noms i cognoms dels Senyors Regidors electes que assis-
teixen a la sessió, i es procedeix pels membres de la Mesa 
d’Edat, a la comprovació de les credencials presentades:
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el nú-
mero 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim electoral General, modificat per la Llei Or-
gànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de 
possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de 
Regidor, els candidats electes juren o prometen acatament 
a la Constitució,  formulant cadascun dels candidats elec-
tes el següent:
“Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidel-
ment les obligacions del càrrec de REGIDORA o REGIDOR, 
de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Bàrbara, amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució com 
a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya
Realitzades les operacions anteriors, el President de la Mesa 
declara constituïda la Corporació integrada pels memebres 
següents:

Nom i cognoms Llista
Joan Jordi Boronat  Ferré CiU
Montserrat Rodríguez Arasa CiU
Alfred Blanch Farnós CiU
Judit Lleixà Solà CiU
Àngela Pla Pujol CiU
Jordi Roé Bonfill CiU
Antonio Ollés Molías CiU

Èric Bel Gisbert CiU
Marc March Mayo UP-PM
Fernando Joaquín Llombart i Romeu UP-PM
Javier Boqué  Piñol PPC

Immediatament després de la constitució de la Corporació 
la Secretària que subscriu, per ordre del Sr. President, dona 
lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, que estableix el procediment per a l’elecció d’Alcalde.
El president de la mesa pregunta als membres de la cor-
poració que encapçalen les corresponents llistes quins es 
presenten com a candidats a l’Alcaldia.
Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regidors 
que seguidament s’indiquen, que són els que encapçalen 
llurs corresponents Llistes, el PPC, no presenta candidat per 
a Alcalde.

CANDIDATS LLISTA
ELECTORAL Vots

Joan Jordi Boronat Ferré CiU 1.173
Marc March Mayo UP-PM 278

Efectuada la votació pels Regidors mitjançant paperetes 
secretes, i realitzat l’escrutini, es van produir els resultats 
següents:

CANDIDATS VOTS
En lletra

VOTS
En números

Joan Jordi Boronat Ferré nou 9
Marc March Mayo dos 2

A la vista del resultat de l’escrutini el President de la Mesa 
d’Edat requereix a l’Alcalde electe, dient a la vista de l’es-
crutini i havent obtingut la majoria absoluta dels vots eme-
sos, Sr. Joan Jordi Boronat Ferré accepta el nomenament 
d’Alcalde de Santa Bàrbara i  per tal que manifesti si accep-
ta el nomenament d’Alcalde de Santa Bàrbara i President 
del seu Ajuntament.
El president de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde electe la 
fórmula  establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, re-
gulador de la fórmula per a la presa de possessió de  càrrecs 
o funcions públiques.
El President de la Mesa d’edat Fernando Llombart Romeu, 
fa lliurament al Sr. Joan Jordi Boronat Ferré de la vara d’al-
calde, tot i desitjant-li que la porti en dignitat i per al bé 
comú del nostre poble.
 La mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, i demana als 
Regidors i Regidores de la legislatura 2011-2015, que ocupin 
el seu lloc, que seran els que ocuparan durant el propers 
quatre anys. 
La secretària interventora de la corporació dona compte de 
l’estat de tresoreria amb la presentació i explicació dels cer-
tificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de 
saldos. També es dóna compte de l’Inventari de béns de la 
corporació. 
El Sr. Alcalde dóna al Regidor del PPC , el Sr. Javier Boqué 
Piñol, així com al Regidor d’UP-PM el Sr. Marc March Mayo.
Tot seguit el  Sr. Alcalde el Sr. Joan Jordi Boronat Ferré, pren 
la paraula per fer el discurs d’inici de legislatura.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2011
ANTONIO BRAZA PLA 31/03/2011
Antonio Braza Pacheco
Eulàlia Pla Coto
ALEIX BRAZA PLA 31/03/2011
Antonio Braza Pacheco
Eulàlia Pla Coto
ADAM ERRAIS 01/04/2011
Youssef Errais
Amal El Karma
NIL ARASA GARGALLO 19/04/2011
Francisco Manuel Arasa Martí
María Carmen Gargallo Redó
JÚLIA BORONAT CAMPO 26/04/2011
Joan Jordi Boronat Ferré
María del Valle Campo Forner-Peraire
KHADIJA BOULFALFAL 27/04/2011
Mohamed Boulfalfal
Naziha Boulfalfal
JÈSSICA LANGE PLA 01/05/2011
Enrique Lange Ebrí
Laura Pla Arasa
BÀRBARA BALADA FERNÁNDEZ 04/05/2011
José Francisco Balada García
Isabel Fernández Sánchez
LOBNA ARKIZA 21/05/2011
Ahmed Arkiza
Ouarda Arkiza

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2011
MARÍA CARMEN ESPUNY TORRES
MARIA ISABEL FERRANDO REVERTÉ 27/04/2011
JORDI ACCENSI ARMENGOL
CINTA ROSA MARTÍ CASTELLS 28/05/2011
PATRICI CARDONA CID
INMACULADA BURILLO LAHOZ 25/06/2011
JOAQUÍN JAVIER RIPOLLÉS GARCIA
LAIA MARTÍ LLEIXÀ 26/06/2011

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2011
MERCEDES TOMÀS VALLDEPEREZ 12/04/2011
FRANCISCA CLUA LLEIXÀ 15/04/2011
JOSÉ RAMÓN ARNAL SOLÀ 16/04/2011
TERESA ARAGÓ BONFILL 20/04/2011
PEDRO RABAZA ROCA 25/04/2011
GABRIEL VALLÉS ARASA 30/04/2011
ÀNGEL FIBLA NOLLA 07/05/2011
ÁLVARO CUERVAS ROMERO 08/05/2011
CONSUELO QUERAL FERRÉ 23/05/2011
INMACULADA RODRÍGUEZ CLUA 05/06/2011
FEDERICO DIEGO CUE 05/06/2011
ROSARIO VIDIELLA CID 17/06/2011
JOAQUIN MAIGÍ MARTÍ 27/06/2011

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

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

Pr use  mo t leconòmics

977 704 422



L’entrevista

Massa records, vivències i intensi-
tat personal i professional per a la 
meva curta vida m’obliguen a dei-
xar-ne multitud d’ells al tinter  per 
poder, d’aquesta manera, plasmar 
la resta breument...
Vaig nàixer un 21 de juliol de 1966, 
fill de Domingo Rodrigo i Josefa 
Llatge, nét, per part paterna, de 
Pacuala Gracia i Domingo el cam-
panero, i per part materna de Pepe-
ta de simonet o de les barberetes i 
Pepe de cantando. Els meus records 
d’infantesa se remunten a quan te-
nia dos anys i el meu avi Pepe me 
pujava dalt d’un cavall que teníem 
i que treia a passejar.
Després, des del divan, a través 
d’una portella que donava al men-
jador de les  quadres, els hi tirava 
amb una mà l’alfals i la palla als 
animals mentre amb l’altra mà 
m’aguantava el meu avi perquè a 
aquesta edat tan tendra no m’ar-
reés un bon cop. El record d’una 
Santa Bàrbara amb els carrers de 
terra i pedres, el característic olor 
de terra mullada els dies de pluja 
i les escoles públiques a les quals 
anàvem els xiquets a una banda i 
les xiquetes a l’altra, separat per 
un mur, eren altres temps...

En aquells temps, jo tenia una in-
quietud de la qual n’era ben cons-
cient, volia ser pallasso. El meu 
pare va anar un dia a casa Alejan-
dro Castells per veure si em podia 
ensenyar música i, coses de la vida, 
llavors s’estava gestant la Banda 
de Cornetes i Tabals, la qual cosa, 
gairebé sense voler, vaig ser dels 

primers en apuntar-me. I va ser la 
banda amb la que vaig debutar el 
dia 4 de desembre de 1976, essent 
els meus primers passos davant 
d’un públic.

Pocs anys després, vaig ingressar al 
Conservatori Nacional de Música 
Juan Lamote de Griñon a Tortosa, 
on vaig cursar guitarra. La meua 
inquietud artística anava creixent 
amb els anys i de la mà de la meua 
cosia Maria Pilar Belles vaig ingres-
sar al Grup Teatral Planer amb el 
qual vaig participar molt intensa-
ment, fins i tot, realitzant pel meu 
compte espectacles de play-back i 
esquetxos còmics, l’any 1981 Riase 
usted por favor, l’any 1982 Show 82 
i l’any 1983 Show 83. Això va ser 
compaginat amb els meues estudis 
de batxillerat a Ulldecona i Tortosa. 
També en aquella època, els cap de 
setmana, vaig començar recollint 
gots i, posteriorment, de cambrer 
a la discoteca Holiday. Els períodes 
de vacances estivals els vaig pas-
sar treballant i guanyant-me uns 
diners tallant barres de polièster a 
la desapareguda fàbrica de botons 
Toar.

Principis de 1984 va ser un any 
crucial en la meva vida, ja que el 
professor de literatura Manel Ollé 
de Tortosa, coneixedor de la meva 
inquietud artística, em va posar en 
contacte amb el circ de Los Muc-
hachos que dirigia el reverend de 
Jesús Silva Méndez i que era l’única 
escola de circ a Espanya i la segona 
d’Europa, la primera estava a Rús-

sia, una mica lluny per a mi. Al se-
tembre del mateix any vaig ingres-
sar i a l’octubre de 1984 i al març de 
1985 vaig participar actuant amb el 
grup de pallassos del circ Los Muc-
hachos, a l’afamat programa de 
TVE 1,2,3... responda otra vez.

A mitjans del 85 em vaig traslladar 
a Barcelona on vaig desenvolupar 
la meva faceta còmica treballant 
a sales de festa, teatres de la ciu-
tat Comtal i espectacles de varie-
tats per les províncies de Barcelo-
na, Lleida, Girona i Osca, de la mà 
de grans professionals, mestres i 
amics com Cesc Queral (La Visente-
ta), Amparo Moreno, Susana Egea, 
Antonio Amaya, Rafael Conde...
Vaig tornar novament al circ l’any 
1988 com a pallasso (cara blanca) 
amb els germans Rossini al circ 
d’Àngel Cristo, on vaig estar dos 
temporades. Posteriorment, el meu 
periple pels més prestigiosos circs 
nacionals i internacionals (França, 
Bèlgica, Alemanya, Holanda, Dina-
marca...) no ha cessat fins a l’actu-
alitat.

He de destacar les 6 temporades 
com a secretari personal, represen-
tant en plaça i presentador del meu 
gran amic i mestre Ángel Cristo i el 
seu mundialment famós Circ Rus, 

Entrevista al planer absent…

Rudy Llatge 
(Domingo Rodrigo Llatge)
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número 1 d’Europa, amb un afora-
ment per a 5.000 espectadors i on 
treballàvem 250 persones; la tem-
porada 2004-2005, a Balears, amb 
un espectacle d’il·lusionisme a sa-
les de festa; les 2 temporades amb 
Payasolandia (2006 i 2007) actuant 
als principals teatres de Galicia, 
Astúries, Cantàbria, Euskadi, Casti-
lla Lleó i Canàries; la participació 
amb el trio Rivelinos Clowns (2009) 
representant a Espanya al V Festi-
val Internacional de Circ de Namur 
(Bèlgica) i al II Festival Mundial de 
Pallassos d’Ekaterimburgo (Rússia) 
sent guardonat amb el Clown Pla-
ta. 

Per últim, destacar la gira d’aquest 
passat hivern amb el Circ Mundial 
amb la participació al Festival In-
ternacional de Circ Ciutat de Valèn-
cia, sent guardonats amb el premi 
especial del jurat. Fites professio-
nals aconseguides gràcies al treball 
en equip amb els meus companys 
d’escena i fruit dels magistrals en-
senyaments adquirits i que m’han 
inculcat grans pallassos espanyols 

com Rivel, Emy, Tonetti, Gaby, San-
dete, Bruno Chikis (Bèlgica)…

Sempre que he pogut i les tempo-
rades circenses i teatrals m’ho ha 
permès he tornat a casa, al poble 
que m’ha vist nàixer i créixer, tre-
ballant de cambrer al pub Charly, 
discoteca Tutmosis, restaurant 
Venta de la Punta i Casa Nuri (Del-
tebre). Els anys 1996 i 1997, en un 
intent de quedar-me al poble jun-
tament amb els meus pares, vaig 
regentar el pub la Lluna, però va 
poder més el pallasso que el cam-
brer i a petició del meu amic Ángel 
Cristo vaig tornar al circ.

Me n’adono, amb els anys, el que 
va ser Santa Bàrbara i el que és, 
un poble de gent lluitadora i tre-
balladora que ha aconseguit trans-
formar per complet el poble, sent, 
segons el meu judici personal, un 
dels pobles més bonics i dotats 
d’unes infraestructures úniques 
a nivell cultural (institut, bibliote-
ca, etc.), esportiu, sanitari, noves 
avingudes i espectaculars rotondes 

temàtiques de la comarca, no dei-
xant de sorprendre’m cada vegada 
que torno al poble els canvis que 
sempre es van produint a millor.

Fins al moment i per sort no ha es-
tat un camí de roses. A les nostres 
vides tots tenim etapes clares i fos-
ques, solament el pas dels anys ens 
mostra l’avantatja de viure i, amb 
el temps, solament perduren els 
bons records que són els que me-
reixen la pena compartir.

El meu treball m’obliga a marxar, 
però també a tronar periòdica-
ment. De vegades els períodes es 
fan massa llargs i més quan el que 
més vols es guarda al cor. Sóc pa-
llasso, he nascut per fer riure! Cada 
dia al maquillar-me enfront l’espill 
veig al meu rostre el reflex de tots 
els meus éssers més estimats i allà 
on vaig, quan s’aixeca el teló i arro-
pat entre els aplaudiments, llums i 
música, trepitjo l’escena i tinc l’or-
gull (igual sense merèixer-m’ho) de 
sentir-me ambaixador de l’ànima 
de Santa Bàrbara.
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APA ESCOLA JAUME BALMES

Aquest trimestre, hem començat 
amb les Jornades Culturals, que com 
sempre es duen a terme el mes d’abril 
i al pati de l’escola, amb els tallers de 
fang, pintura i jocs tradicionals, amb 
la participació de xiquets/es i els pares 
que també van col·laborar.
També, en aquest mes d’abril, es va fer 
el repartiment d’entrepans per a tots 
els alumnes de l’escola i mestres que 
van gaudir del berenar que els hi van 
preparar els membres de L’APA.
Aquest any, com a novetat, se’ns va 
demanar des de l’Ajuntament fer 

tallers per confeccionar joguines com 
feien els nostres avantpassats. Els 
xiquets i xiquetes van fer Patacons, 
Pistoleta de fusta, Nou musical i, 
després, hi van jugar.
També, vam col·laborar en el  LIPDUP, 
amb totes les associacions del poble.
Hi van venir uns cent xiquets i xiquetes 
amb els seus respectius pares. Tot un 
èxit on tots s’ho van passar molt bé i, 
per tant, els hi donem les gràcies per la 
seva participació.
El dia 13 de juny es va celebrar la 2a 
diada de germanor on cadascú es va 
portar el dinar i van participar amb 
tot el que l’APA havia preparat: jocs, 

inflables, karaoke, ball i l’actuació dels 
xiquets i xiquetes de 6è. En tot moment 
va amenitzar la festa el duo Calibra, 
per a un total de 270 participants.
Donar les gràcies a l’Ajuntament i a 
tota la gent que hi va col·laborar.
Els dies 5 i 6 de juliol, es va fer la venda 
de llibres a la Sala Múltiple de l’Escola, 
de les 16.30 a les 20.30 hores. Només es 
vendran aquests dos dies.
Com tots els anys, per a festes, vam 
preparar la Diada Infantil, que es va 
dur a terme al Poliesportiu Municipal.
Que passeu un bon estiu i fins el proper 
curs.
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LLIURAMENT DE PREMIS “ARAGóN ME INSPIRA”
El passat dia 13 
de maig, l’Asso-
ciació Aragonesa 
Planera va lliu-
rar els premis del 
concurs literari 

“Aragón me Inspira” convocat dins de 
les Jornades Culturals per als alumnes 
de l’IES Les Planes. En total es van pre-
sentar 15 treballs amb una temàtica 
relacionada amb Aragón i els aragone-
sos. 
Els guanyadors i guanyadores van ser: 
- En la categoria de Batxillerat, primer 
premi de 100€ per a Míriam Cid Vallde-
pérez i segon de 50€ per a Rocío Bar-
quero Sánchez.
- En la categoria d’ESO, primer  premi 
de 100€ per a Andrea Tena, segon de 
50€ per a Montse Ollés, tercer de 25€ 
per a Víctor Tomàs i quart de 25€ per a 
Oriol Gómez.
Esperem que aquest concurs pugui 
contribuir a fomentar l’hàbit de l’es-
criptura entre la gent jove i, tant de bo, 
el poguéssim tornar a convocar els pro-
pers anys.
Viatge a Teruel
El viatge d’un dia a Teruel que volíem 
fer al juny no s’ha pogut fer per falta de 
participants. No obstant, ho tornarem 

a oferir per al proper 18 de setembre, a 
veure si la cosa va millor.

II Trobada d’aragonesos
El 17 de juliol, segon diumenge de Fes-
tes Majors, organitzarem la “II Trobada 
d’aragonesos del Montsià, Baix Ebre i 

Baix Maestrat” amb un dinar de germa-
nor i festival de Jota, de la mateixa ma-
nera que ja vam fer l’any 2009. Aquesta 
trobada es podrà portar a terme gràcies 
al suport rebut per part dels clients de 
Catalunya Caixa, dins dels seu progra-
ma “Tu ajudes”.

CLUB BÀSQUET SANTA 
BÀRBARA

XIX DIADA DE L’ESPORT COMAR-
CAL
El passat dissabte 7 de maig, es va 
celebrar, a Amposta, la XIX Diada 
de l’Esport Comarcal. En aquesta 
diada es van jugar diversos partits 
amistosos i l’entrega de trofeus a 
tots els equips participants en les 
competicions que s’han realitzat 
aquesta temporada.
L’equip aleví del CB Santa Bàrbara 
va quedar tercer en la lliga comar-
cal. Els jugadors/es d’aquest equip 
han realitzat una gran temporada. 
El pròxim curs la majoria d’aquests 
xiquets/es seguiran en la mateixa 
categoria i podran seguir progres-
sant.
L’equip benjamí participava en 
aquesta categoria, però fora de la 
competició, perquè hi havia juga-

dors/es d’edat benjamí, aleví i in-
fantil. Durant la temporada han 
anat millorant i aconseguint algu-
nes victòries.
PRÒXIMA TEMPORADA
La pròxima temporada esperem 
formar almenys un equip aleví (xi-
quets/es fins 6è de primària) i un 
equip infantil (xiquets/es de 1r i 2n 
d’ESO).
Els entrenaments seguiran fins fi-
nal del curs escolar. Entrenem di-
lluns i dijous de les 18.30 a les 20 
hores al pavelló municipal.
Qualsevol xiquet/a que vulgui jugar 
a bàsquet pot assistir a aquests en-
trenaments de final de temporada!

PER QUALSEVOL DUBTE, VISITEU 
EL NOSTRE BLOC:
http://basquetsantabarbara.blogs-
pot.com/

Francesc Arasa
Coordinador CB Santa Bàrbara
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CLUB DE BITLLES SANTA 
BÀRBARA

A continuació, podeu llegir el text que el 
Club de Bitlles Santa Bàrbara, a través 
de la Federació Catalana de Bitlles i 
Bowling, publicarà a la nova enciclopèdia 
de l’esport de Catalunya.

Història

El Club es va fundar el 25 de maig 
de 1989 sent aprovat el 17 d’octubre 
l’Estatut per la Direcció General de la 
Generalitat de Catalunya. El primer 
president fou Joaquim Balagué Curto i el 
secretari Arturo Monllau Aixendri. Altres 
presidents han estat, Joaquín Roé Espuny, 
José Albiol Cardona i, actualment des de 
novembre de 2005 Rogelio Roé Romeu. 
El motiu de la fundació va ser l’afició a 
aquest joc des de temps immemorials. 
Hi havia alguns bars del poble que tenien 
un joc de bitlles i els seus parroquians 
hi jugaven i també hi apostaven diners 
a allò que aquí anomenem “pares i 
nones” i a “feta”. Aquells eren quan 
al tirar el primer bitllot caiguessin 

nombres parells i “nones” al contrari 
i hi podia apostar tothom. La “feta” o 
bitlla, com es diu actualment, era quan 
només quedava una bitlla plantada i 
sols apostava el tirador contra una altra 
persona. El propietari del bar es quedava 
una comissió de cada tirada, que havia 
de pagar el guanyador de la tirada. Amb 
el pas dels anys, aquest joc va anar 
decaient fins a gairebé desaparèixer, 
va ser llavors quan algunes persones 
ja grans, recordant la seva joventut, el 
van organitzar de nou afiliant-se a la 
Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
passant de ser un joc de taberna a un 
esport federat. A les comarques de les 
Terres de l’Ebre s’organitza el Campionat 
Territorial de la província de Tarragona 
en la modalitat individual i per equips. 
Les dades de les quals disposa el Club 
són a partir de la temporada 1991-92, 
l’única jugada a Segona Divisió, i es va 
aconseguir el segon lloc. A Primera, 
sempre per equips, l’equip va ser primer 
quatre vegades (97-98, 02-03, 05-06 i 07-
08), tres segon (99-00, 04-05 i 08-09) i tres 
tercer (94-95, 01-02 i 09-10) El Club de 
Bitlles Santa Bàrbara ha tingut jugadors 

que han destacat per la seva qualitat, 
citaré només dos noms per demostrar-
ho. Joaquín Roé Espuny, 1r classificat 
en la Lliga Territorial de la província 
de Tarragona l’any 1996-97 repetint 
campionat el 1997-98 i José Maria 
Martí que és un autèntic “crack”, el seu 
historial és extraordinari. 

José Maria Martí Monllau

Va néixer a Santa Bàrbara (Tarragona) el 
dia 8 de febrer de 1934 dedicant-se tota 
la seva vida a la pagesia. L’any 2000 va 
començar a jugar a les Bitlles Catalanes, 
sobresortint ràpidament entre els 
seus companys d’equip i de la resta de 
jugadors de la comarca. En el campionat 
de Catalunya ha conquerit el títol 
individual dues vegades (2008 i 2009), fou 
segon també dues vegades (2002 i 2004) i 
ha guanyat sis campionats de Tarragona 
(01-02, 02-03, 06-07, 07-08, 08-09 i 09-10), 
sent tercer en tres edicions (03-04, 04-05 
i 05-06). Els anys 2009 i 2010 va  formar 
part de la selecció catalana. Actualment 
té 77 anys i encara dóna guerra.

CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
El Centre d’Estudis Planers està fent 
un recull de llegendes, fets mitificats, 
anècdotes, etc. que han pervingut a 
través de la memòria oral i que cal 
preservar i divulgar. Este recull ha de 
servir, a més, per a incorporar de manera 
lúdica algunes d’estes narracions dins 
de la festa tradicional que es fa al voltant 
de la celebració de sant Gregori i per a 
fer una proposta àmplia d’activitats 
que puga contribuir a la difusió d’estes 
històries.

S’han efectuat ja diverses entrevistes a 
persones de més de 80 anys, d’entre les 
quals cal destacar Paco Romeu, que ha 
resultat ser un excel·lent transmissor.  
El dia 14 de maig, dins del programa 
de les Jornades Culturals, a la sala 
de sessions de l’ajuntament es va fer 
una presentació pública de l’objecte 
del treball de recerca, dels resultats 
obtinguts fins al moment i de les 
intencions de futur, a càrrec de Víctor 
Monforte i Màrius Pont. En el mateix 
acte, Paco Romeu va explicar algunes 

d’estes històries que va sentir de boca 
del seu iaio, i que van agradar molt a la 
nombrosa concurrència.
Serà benvinguda la col·laboració de 
totes aquelles persones que ens puguen 
aportar narracions orals relacionades 
amb l’origen de Santa Bàrbara, les 
guerres dels segles XIX i XX, la crònica 
negra (bandolers, crims, fets luctuosos, 
etc.), entorns de misteri (marfantes, 
tresors amagats, etc.), moments 
importants de la nostra vila, anècdotes 
famoses, i qualsevol altra temàtica.
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CLUB DE FUTBOL SANTA 
BÀRBARA 

EL BENJAMÍ DEL CF SANTA BÀRBARA 
GUANYA LA LLIGA COMARCAL DEL 
MONTSIÀ

Després de dominar el campionat des 
dels inicis de la competició, el CF Santa 
Bàrbara Benjamí Blanc va confirmar la 
seva victòria final en el torneig comarcal, 
en vèncer al CF Ulldecona i assegurar-se 
matemàticament el títol. 

Els homes d’Ernest Cid Arasa i Ernesto 
Cid Rodríguez han fet un campionat 
excel·lent, amb tant sols una derrota 
i amb uns índexs golejadors de rècord. 
Tot i l’assetjament del CD Alcanar Blau, 
l’equip planer va aguantar la pressió i es 
va endur, merescudament, el campionat. 
En aquest campionat, a més, també ha 
tingut un paper important el Benjamí 
Roig (amb jugadors de primer any i 
prebenjamins), entrenat per Aitor Tomàs 
i que ha nodrit de jugadors al Benjamí 

Blanc (de segon any) en moments que 
aquest ho necessitava.

Per a Ernest Cid, aquest títol ha estat 
gràcies a l’esforç de tots els jugadors, dels 
familiars i del club, especialment en un 

campionat amb 18 equips que, fins a dia 
d’avui, encara no havia finalitzat. A més, 
ens dóna forces per seguir treballant a 
l’espera que, algun dia, aquests xiquets 
i xiquetes tinguin un paper destacat en 
categories superiors.



Entitats Planeres

CLUB DE FUTBOL SANTA 
BÀRBARA 

EL TORNEIG DE FUTBOL BASE PREMI-
AT A LA V FESTA DEL FUTBOL I ES-
PORT EBRENC

El dissabte 11 de juny es van fer entrega 
dels premis del futbol i esport a les 
Terres de l’Ebre, organitzat pel programa 
Tots els Gols i que representa el més 
destacat de l’esport al nostre territori, 
amb l’entrega de 130 premis. 

Aquest any, Santa Bàrbara va rebre el 
premi al millor torneig de futbol base 
de les Terres de l’Ebre. En la seva 4a 
edició, el torneig de futbol base Vila de 
Santa Bàrbara s’ha consolidat com un 
dels millors tornejos de futbol base, 
tant en organització com en participació 
d’equips. En concret, un dels punts de 
major importància per aconseguir el 
premi fou l’excel·lent organització del 
mateix torneig, especialment fent èmfasi 
en la gran participació de familiars 
dels jugadors i la implicació de tota la 
societat planera.

Per a Andrés Arasa i Ernesto Cid, 
membres de l’organització del torneig, 
aquest premi ha de ser una motivació per 
continuar amb la gran tasca del torneig 
i ha de servir per fomentar l’esport de 
base i potenciar els valors del futbol als 
més menuts.

CLUB TWIRLING SANTA 
BÀRBARA

Aquest segon trimestre, hem estat 
immersos de ple en campionats. Tal i 
com vam acabar a l’anterior escrit, el 16 
i 17 d’abril es va celebrar, a Ulldecona, 
la Final Territorial Catalunya Sud, amb 
la participació de 8 equips: Alcanar, 
Amposta, Deltebre, Els Alfacs, Alcalaten, 
Tortosa, Ulldecona i Santa Bàrbara. Les 
nostres atletes van obtenir uns molts 
bons resultats, que implicava que es 
classifiquessin unes per al Campionat de 
Catalunya i unes altres per al Campionat 
de 1a i 2a divisió. 
En la modalitat de parelles categoria 
cadet, Judith Jové i Ingrid Segarra 
van quedar en segon lloc, en parelles 
categoria infantil, Zaira Cruz i Judith 
Zaragoza van quedar en segon lloc, Nerea 
Homedes i Míriam Pastor en parelles 
categoria sènior, també van quedar en 
segon lloc. En la modalitat d’equips els 
resultats van ser els següents: l’equip 
infantil integrat per Sara Roiget, Noèlia 
Catalán, Judith Jové, Anna Martínez i 
Ingrid Segarra va quedar en quart lloc, 
l’equip júnior format per Àngels Gimeno, 
Shaila Chestí, Cinta Muria, Joana Lázaro 
i Gemma Alegre va quedar en quarta 
posició, l’equip sènior format per Herenia 
Cruz, Magda Lleixà, Mónica Saura, Nerea 
Homedes, Irina Albesa i Míriam Pastor 
també va quedar en quart lloc. Tots 
aquests equips van passar directament 
al Campionat de Catalunya a celebrar 
a Badalona. El grup júnior va quedar en 
primera posició i es va classificar per 
disputar, a Camarles, el Campionat de 
1a i 2a divisió.  
Els dies 4 i 5 de juny, es va disputar, a 
Badalona, el Campionat de Catalunya 
amb la participació de 21 clubs: Alcanar, 
Amposta, Blanes, Can Parellada, Cervera, 
Costa Brava-Blanes, Deltebre, Els Alfacs, 
Els Magraners, Gornal, l’Alcalaten, 
l’Ametlla de Mar, Maçanet, Mataró, 

Santa Bàrbara, Tortosa, Two&Two de 
Valls, Ulldecona, Valls, Vilobí i Badalona. 
Vam arribar a competir amb dos equips 
i un grup. Amb els equips júnior i 
sènior vam quedar a meitat de la taula 
classificatòria, però la sorpresa va venir 
al grup categoria sènior, on les nostres 
atletes, Cinta Ferré, Judith Colom, Paula 
Estefania, Nuria Brau, Cinta Muria, Pili i 
Montse Ollés, Mireia Arasa, Alba Ceprià, 
Zaira Cruz, Judith Zaragoza i Joana 
Lázaro es van proclamar subcampiones 
de Catalunya (les podeu veure a una de 
les fotos de la pàgina).
I, per acabar els campionats, els dies 
18 i 19 de juny i a la veïna població de 
Camarles, la Federació Catalana de 
Twirling va organitzar el Campionat de 1a 
i 2a divisió, amb la participació de molts 
clubs de tota Catalunya juntament amb 
el nostre. Els resultats van ser discrets 
per a les nostres atletes, 
vam acusar la quantitat de 
competicions fetes fins ara. 
El dissabte 11 de juny, a les 7 
de la tarda, i dintre de l’inici 
de les Jornades Esportives 
Planeres, com tots els anys, 
el nostre club va celebrar, al 
Pavelló Municipal l’exhibició 
final de temporada. A 
destacar el nombrós públic 
que va venir a veure l’actuació 
de les nostres atletes que 

van realitzar tots els exercicis que han 
anat fent als campionats que hem anat. 
Després d’una hora d’exercicis, el club 
va fer l’obsequi d’una twirler de plata 
a les 2 atletes que l’any anterior havien 
complert els 18 anys i han deixat el 
club pels estudis fora de la població. 
Vam comptar amb la presència de 
la presidenta de la Federació Nuria 
Pla i del nou regidor d’Esports, el Sr. 
Èric Bel, i d’altres regidors com Alfred 
Blanch i Antonio Ollés. Com a final de 
festa, tota la família que formem el 
Twirling vam poder gaudir fins tard d’un 
sopar familiar a la pista poliesportiva. 
Volem agrair a l’Ajuntament i al seu 
personal les facilitats que ens van 
donar per disposar de les magnifiques 
instal·lacions esportives, així com el 
material que necessitàvem perquè la 
festa fos complerta.
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CLUB TENNIS TAULA
SANTA BÀRBARA
Resum de la temporada 2010-2011:

El CTT Santa Bàrbara vam disputar un 
quadrangular per equips a Sant Jaume 
d’Enveja, quedant en tercera posició. Els 
equips participants eren: CTT Amposta, 
CTT Sant Jaume, CTT Ulldecona i CTT 
Santa Bàrbara. 
També participàrem al torneig per 
equips disputat a Ulldecona, on ens 
vam proclamar campions. Al torneig 
participaren els equips CTT Ulldecona A, 
B i C, CTT Amposta A, CTT Sant Jaume i 
CTT Santa Bàrbara. 

Aquesta temporada també hem disputat 
la lliga de tercera provincial, grup 
Terres de l’Ebre, format per 10 equips: 
CTT Amposta C, CTT Tortosa A i B, CTT 
Ulldecona A, B i C, CTT Sant Jaume, 
CTT El Fortí Vinaròs A i B i CTT Santa 
Bàrbara, quedant al final de la lliga en 
quarta posició que donava accés a poder 
disputar la fase final provincial, jugant 
amb els millors equips de tercera dels 
altres grups de la província de Tarragona.
Dintre les jornades esportives, vam 
organitzar el campionat local de tennis 
taula, on hi havia dues categories: 
infantil, per a nens i nenes fins als 12 
anys i la sènior per a majors de 12 anys. 
CTT Santa Bàrbara

D’esquerra a dreta: 
Rufino Martín, Òscar Panisello i Didac Soler

UNIó CICLISTA
SANTA BÀRBARA 

1a TRANSPLANES
Fins ara hem organitzat proves de descens 
i marxes enduro, ens faltava muntar 
una cursa de Rally BTT cronometrada, 
cosa que hem fet realitat amb la 1a 
TRANSPLANES; tercera cursa puntuable 
per a la “XALLENGER BTT TERRES DE 
L’EBRE I CAMP DE TARRAGONA”.
Fent una mica d’estadística sobre la 
cursa, cal dir que en total vam sortir 122 
corredors, 14 van fer el circuit curt, 92 el 
llarg i 16 van abandonar. Van participar 
5 noies i 31 equips.
El guanyador en homes ha estat Ivan 
Diaz que ha invertit un temps de 2:04:55 
en fer els 47 km del circuït, seguit de 

Jordi Garcia amb 2:05:17 i de Victor 
Espuny amb 2:07:07. En dones el podi 
va quedar de la següent manera: 1a Pili 
Franco 3:13:15, 2a Mònica Adell 3:19:24 i 
3a Montse Llauradó 3:19:34.
Per finalitzar, des de la Unió Ciclista Santa 
Bàrbara només ens resta agrair a tots el 

participants la seva assistència, també 
agrair la col·laboració dels patrocinadors 
i ajuntaments i en especial a l’Associació 
de Joves Font del Peu de Masdenverge, 
controlant gran part del recorregut de la 
prova.

ACTIVITATS MAIG I JUNY 
ESCOLA DE MÚSICA MUNI-
CIPAL I BANDA

Aquest mes de juny, les activitats de 
l’Escola Municipal de Música Germans 
Arasa “Los Flarets” i la Banda UMJB 
s’han posat en marxa per donar el 
comiat al curs 2010/11. Ha estat un final 
de curs carregat d’audicions, exàmens, 
concerts i un seguit d’activitats que, 
totes elles, formen als alumnes en les 
seves experiències amb tot el moviment 
musical. La setmana del 2 al 7 de maig, 
els alumnes de l’escola de música van 
realitzar audicions cada dia a partir 
de les 19 hores de la tarda, menys 
el dissabte que van fer-la pel matí. 
Aquestes audicions van fer-se per cordes 
d’instruments, on a l’acabar els alumnes 
més petits (els que encara no tenien 
instrument) o els assistents que van 
voler van tenir l’ocasió de poder provar 

els instruments que havien participat en 
l’audició. Van ser audicions amb caràcter 
més individual perquè els participants 
fessin un treball més personal i específic.
El dia 4 de juny, la Banda Jove de l’Escola 
de Música va participar en la XIII trobada 
de bandes joves de Catalunya a la Filha 
(Amposta), amb un concert de 2 peces i 
compartint escenari amb altres bandes 
del nostre territori.
La setmana del 6 a l’11 de juny, es van fer 
els exàmens finals on van participar més 
de 70 alumnes. I per finalitzar el curs, el 
21 de juny, dia internacional de 
la música, vam fer l’audició de 
fi de curs a la plaça Major de 
Santa Bàrbara.
Pel que fa a la Unió Musical 
Jaume Balmes vam fer un 
concert al Centre Residencial 
L’Onada (Sant Carles de la 
Ràpita), realitzat com a part 
de l’Obra Social de Catalunya 
Caixa, en el qual vam oferir un 

concert de 5 peces per les persones que hi 
resideixen i familiars i treballadors que 
hi van assistir. Gràcies a aquest projecte, 
vam rebre un ajut per poder disposar 
d’un equip de veus i gravació per a 
l’escola de música. Va ser un acte molt 
emotiu i en el qual ens vam sentir molt 
satisfets per les mostres d’agraïment de 
la gent que hi havia. La música en directe 
transmet els sentiments i emocions en 
estat pur i això és el que ens mou per 
seguir aportant-ho a la nostra societat.
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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.

ZonA de joCs

Sudoku Sopa 

QUe i QUI
Encerta que és la imatge 1 i qui són els de la imatge 2.

Busca, a la sopa de lletres, el nom de les 8 
penyes del Puesto de les Festes Majors 2011

3 5 2 8

9 7 6 4 3

7 3 8 2

4 1 2

8 7 3

4 8 6 2

6 5 8 7

5

3 2 5

E D I S O M A I X I T A T S T

P N I C J M N Z X T A G Q P C

E S L D A R R E X O R I U R I

N M Q O D E A C H F I M A E E

S L L A S U I T E P A C T S G

A I E J A C S X J N I A R E T

T S E X P O O I C I O N E N E

I O H A P R A L R V A A G T F

F D C G D O C R L I D R A A L

E A V A S A S T K O A U T C A

T L K C A R N I S J N S S I P

M L J H D L E I C F O S Q O E

O I B N T G V A M I T I A N B

R R T S Z S E X F A I C N S A

A T V K E W T R E B C A L N V
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Sopa Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 14

Sopa de lletres
Manualitats, 
romeria, mèrit 
planer, premis, 
concerts, 
presentacions, 
exposicions, 
caminada, 
gimcana i Tir.

Sudoku
Solucions

Embarbussaments 
•	 En cap cap cap el que cap en aquest cap.

•	 Visc al bosc i busco vesc i visc del vesc que 
busco al bosc.

•	 El senyor Fet ha fet un fet. Si el senyor Fet 
no hagués fet el fet que ha fet, no passaria 
el que passa al senyor Fet per haver fet el 
que ha fet.

4 3 8 1 6 9 5 7 2
2 1 9 3 5 7 4 8 6
7 6 5 2 4 8 3 9 1
5 2 7 6 9 3 8 1 4
9 4 1 5 8 2 6 3 7
3 8 6 4 7 1 2 5 9
1 5 4 7 3 6 9 2 8
6 9 2 8 1 5 7 4 3
8 7 3 9 2 4 1 6 5

Qui i què?
Imatge 1: Molí de Vallès
Imatge 2: Jaume Cid, Sergi 
Fornós, Henar Aubeso, Èric Arasa, 
Pili Ferré, Núria Torres i Adrian 
Batiste.

PUBLICITAT NEMEA



Biblioteca José Escudé Albesa

La biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara 
continua posant en funcionament les 
activitats que formen part del Pla de 
Foment a la Lectura 2011 amb l’objectiu 
de millorar l’hàbit lector entre la població 
i donar suport a les iniciatives culturals 
i educatives que les administracions, 
entitats i persones tinguin per tal de 
millorar aquest factor tan important.

Entre les activitats que s’han portat a 
terme, aquest segon trimestre de l’any, 
del Pla de Foment de la Lectura estan:
- Escolta i crea: S’ha continuat 
aquesta activitat que es va començar 
durant el primer trimestre de l’any i que 
ha acabat el 25 de juny amb l’entrega de 
diplomes per part del regidor de Cultura 
Alfred Blanch i la regidora de Joventut 
Montse Rodríguez. L’activitat ha consistit 
en què, un dissabte al mes (de febrer a 
juny) i amb la col·laboració conjunta de 
la biblioteca i el Grup Joventut, els més 
menuts del municipi podien assistir 
a una sessió de contes i una activitat 
complementària. Cada participant 
tenia una fitxa que s’anomenava escolta 
i crea amb 5 caselles, a cada sessió es 
posava un gomet de color. Un total de 45 
participants van aconseguir el diploma.
- Xerrades: Durant els mesos d’abril 
i maig, i dins de les Jornades Culturals, 
es van realitzar un seguit de xerrades 
per tal que la gent vingués a participar 
d’aquestes i conegués la biblioteca i 
totes les activitats que s’hi poden fer. 
Astrologia: enfocaments i utilitats, xerrada 
sobre aquest interessant recorregut de 
l’art i de la ciència, a càrrec de Germán 
Rodamilans Orellana. Conferència 
incontinència urinària, a càrrec de la 
llevadora Carme Cardona.
- Presentacions de llibres: Coincidint 
amb les Jornades Culturals del municipi 
i tenint en compte les novetats editorials 
que apareixen pels voltants de Sant 
Jordi, a les Terres de l’Ebre, es van 
realitzar presentacions de diferents 

llibres. L’Espiera, a càrrec de la seua 
autora Francesca Aliern. Un riu de crims, 
de diversos autors, a càrrec de Fede 
Cortés, Juanma Garcia i Jordi Pijoan-
López (coordinador). Il·lusions i incerteses, 
primera novel·la col·lectiva en català, a 
càrrec de Juanma Garcia. Oli en un llum, 
d’Ignasi Revés. Roques del port, a càrrec 
d’Álvaro Arasa Tuliesa.
- Exposicions: De l’11 al 20 d’abril, 
la biblioteca va acollir l’exposició L’aigua 
al Segle XXI. L’exposició es basava en el 
primer i segon  Informe de les Nacions 
Unides sobre el desenvolupament dels 
recursos hídrics al món. Una exposició 
de petit format per a tots els públics per 
promoure la reflexió i el debat sobre els 
aspectes socials, econòmics, culturals i 
ambientals que afavoreixen una gestió 
de l’aigua eficient i sostenible.
Tinc un llop a la tauleta de nit és el títol de 
l’exposició itinerant per les biblioteques 
públiques de Catalunya que, prenent 
per tema el llop i la seva presència a 
la literatura, pretén donar a conèixer i 
estimular l’ús dels serveis bibliotecaris. 
L’exposició, que va estar a la biblioteca 
del 20 de juny i fins al 22 de juliol, recull i 
plasma les diverses concepcions del llop 
com a personatge literari a través d’un 
muntatge on l’element expositiu és una 
tauleta de nit, dins i al voltant de la qual 
s’ofereix una selecció de textos, imatges, 
enregistraments sonors  i objectes 
diversos que conviden a   acostar-se al 
llop a través de llegir, escoltar, tocar, 
mirar i descobrir.
- Visites: Per dinamitzar l’exposició 
L’aigua al Segle XXI es van oferir un seguit 
d’activitats didàctiques per tal que els 
centres d’ensenyaments en poguessin 
fer ús. El dia 12 d’abril, els alumnes 
de 3r d’ESO i Batxillerat van visitar 
l’exposició a través d’una activitat que es 
va preparar i que va estar coordinada pel 
departament de socials de l’IES les Planes, 
el responsable de la biblioteca pública 
de Santa Bàrbara i la coordinadora de la 

biblioteca de l’IES les Planes.
El dia 30 d’abril, dins de la programació 
de les Jornades Culturals, l’associació 
Dones Planeres va organitzar una sortida 
cultural, coordinada per Alfredo Blanch, 
per tal de visitar alguns dels edificis de 
Santa Bàrbara. La biblioteca va realitzar 
una visita als participants amb l’objectiu 
d’apropar-los a la biblioteca i donar-los a 
conèixer-la en més profunditat.
Amb motiu de l’exposició Tinc un llop a la 
tauleta de nit, els assistents al casal d’estiu 
Ballagym, organitzat per la regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, van gaudir d’un taller didàctic, 
el dia 28 de juny, a càrrec del grup 
tantàgora.
El dia 29 de juny, els alumnes de P2 de 
la llar d’infants les Beceroles van fer una 
visita a la biblioteca on se’ls va donar 
a conèixer el material de què disposa 
per als més menuts a mesura que se’ls 
explicava un conte.
Finalment, es va repartir un tríptic perquè 
quan arribessin a casa expliquessin als 
seus pares la visita que havien fet a la 
biblioteca de Santa Bàrbara. El tríptic, 
que inclou un val de regal d’un llibre, 
incita als pares a què portin als seus fills 
a la biblioteca i els facin el carnet.

ESTIU A LA BIBLIOPISCINA
Durant els mesos de juliol i agost, la 
biblioteca es trasllada a les piscines 
municipals per satisfer les necessitats 
dels lectors que volen seguir gaudint de 
la lectura. La bibliopiscina que, com cada 
estiu, posa a disposició dels usuaris una 
selecció de revistes i llibres infantils i 
adults, estarà en funcionament de dilluns 
a divendres de les 16 a les 19 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.
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Centre Obert l’Oliveta

Al centre obert l’Oliveta, durant aquest 
curs, hem experimentat una sensació 
nova, la de fer teatre.
Al setembre vam començar un taller 
de teatre, on cada dimarts assajàvem 
el que arribaria a ser El cap del drac i El 
sastre valent.
Al principi, a molts de nosaltres no ens 
agradava gaire la idea d’interpretar una 
obra de teatre, ja que parlar en públic, 
encara que el públic siguin els nostres 
companys, i a més fer-ho amb veu alta 
i clara per a nosaltres era complicat. 
Tot i això, a poc a poc, setmana rera 
setmana, anàvem treballant el nostre 
personatge i començava a agradar-nos 
més la idea del teatre.

Hem de dir que en aquest taller 
també hem après molt. Ens ha ajudat 
a aprendre, a escoltar, a reforçar la 
memòria, a desinhibir-nos, a enriquir 
el nostre vocabulari, a participar 
i col·laborar en grup, etc. Però ens 
quedem amb la sensació de fer teatre. 
Aquella sensació que no té paraules 
per ser explicada, però que t’omple 
tant quan falten pocs minuts per 
aixecar-se el teló.
El dimarts 21 de juny, a les 19 hores i 
al centre cultural, vam interpretar les 
dos obres de teatre. Al principi de la 
interpretació ens va costar trencar el 
gel, però després ja vam passar una 
molt bona estona amb el públic, ja 

que majoritàriament era de la nostra 
família. Per això volem agrair la 
col·laboració de les mares I els pares 
a l’hora de buscar-nos el vestuari i, 
també, per venir a veure l’obra.
Després de passar molts nervis, moltes 
hores assajant, realitzant el decorat, 
etc., tant nosaltres com les educadores 
del centre obert estem molt satisfets 
del treball realitzat al llarg de tot el 
curs.
Posar en escena una obra ens ha fet 
remoure, aflorar  i potenciar emocions 
i sentiments ben guardats. 
Ho resumim amb una experiència 
meravellosa per no oblidar mai.

Gimnàs Municipal

II 24 Hores de Futbol Sala el
Gimnàs Santa Bàrbara
Durant el cap de setmana, 4 i 5 de Juny, es van celebrar les 
II 24 hores de futbol sala El Gimnàs Santa Bàrbara, que, or-
ganitzades pel gimnàs Santa Bàrbara i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, van tenir lloc al pavelló 
municipal d’esports. Aquest any, van estar 20 els equips que 
van formar part del torneig que dóna tret al inici estival dels 
diferents tornejos que se celebren al nostre territori.

Els resultats van ser els següents:
- Campió: ESCOBEITOR ALLIN 
- Subcampió: ARITOSA 
- Tercer FALDUTS 
- Quart: FUTBOL DE TOC

La final que es va disputar a les 20.30 hores del diumenge 
dia 5 de juny, davant de més de 600 persones, la va guanyar 
l’equip d’ESCOBEITOR ALLIN per 2-1 i repeteix títol tal i com 
ho va fer en l’edició anterior.

Hem de destacar que en la categoria infantil el que es va em-
portar el títol va ser l’equip dels rapitencs, equip format per 
l’infantil A de la U.E. Rapitenca, i que es va imposar per un 
3-1 a l’equip local dels Cracks.
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Infocentre

L’Associació de Dones Planeres organitzen un curs 
d’iniació a la informàtica per a les seves sòcies
L’Associació de dones planeres, 
amb la col·laboració de La Caixa i 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
organitza un curs d’iniciació a la 
informàtica per a totes les seves sòcies.

Com cada any, el Punt TIC Santa 
Bàrbara ofereix cursos de formació i 
alfabetització digital en coordinació 
amb les entitats planeres que així ho 
volen, un dels objectius principals del 
nostre Punt TIC és oferir un espai a la 
ciutadania on poder fer ús de les noves 
tecnologies i on poder iniciar-se en el 
món de les TIC, és per això que resta 
a disposició de les entitats per poder 
oferir aquest servei als seus socis. 

L’Associació de Dones Planeres 
organitza periòdicament cursos i 
activitats per a les seves sòcies, ara, 
amb la col·laboració de La Caixa i de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, la 
formació s’ha centrat en l’aprenentatge 
de l’ús de les noves tecnologies, 
especialment en les possibilitats 
d’internet i dels tràmits que es poden 
gestionar a través de la Línia Oberta.

FINALITZEN LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DEL CURS 2010-
2011

Durant tot el curs escolar, al Punt TIC 
Santa Bàrbara, s’han dut a terme les 
activitats extraescolars relacionades 
amb l’ús i l’aprenentatge de les noves 
tecnologies. Gràcies al conveni entre 
l’APA de l’Escola Jaume Balmes i de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, els 
alumnes de l’escola poden aprendre 
i practicar les principals eines TIC 
que actualment els usuaris tenen a la 

seva disposició. Aquestes activitats es 
realitzen al Punt TIC de Santa Bàrbara, 
que està ubicat a l’edifici del Centre 
Cultural.

El principal, l’objectiu d’aquesta 
activitat extraescolar és l’aprenentatge 
de l’ús de les noves tecnologies per 
part dels alumnes i ensenyar als 
nens i nenes que hi participen a fer 
un bon ús de les TIC. Les aplicacions 
informàtiques utilitzades per a la 
realització de les activitats són de 
programari lliure, tots els programes 
utilitzats són de llicència lliure i els 
usuaris poden descarregar-se aquestes 
aplicacions a través d’internet de 
manera totalment lliure i gratuïta. 

Un total de 38 alumnes d’entre 7 i 12 
anys han participat al llarg d’aquest 
curs escolar d’aquesta activitat. Els 
nens i nenes, cada cop, comencen 
més aviat a necessitar les TIC per 
realitzar les seves tasques escolars i 
quotidianes. Amb aquesta activitat 
s’intenta facilitar aquest ús i ensenyar-
los les possibilitats que ens ofereixen 
les noves tecnologies. 

Aquest curs 2010-2011, han estat 
notables les millores de les condicions 
de l’aula de formació, cosa que els 
alumnes han agraït molt, tant per 
l’espai com per la millora en la 
comoditat de les instal·lacions, les 
previsions són de continuar millorant 
i ampliant els serveis i equipaments 
d’aquest Punt TIC.

La bona acollida d’aquesta activitat 
és gràcies al treball que els membres 
de l’APA de l’escola del nostre poble 
duent a terme durant tot l’any, ja que 
ells s’encarreguen de la difusió i de la 
gestió de l’activitat i aposten per oferir 
als alumnes una activitat relacionada 
amb les noves tecnologies.



Llar d’Infants Les Beceroles

Treballem els animals

Els alumnes de P2 han treballat els 
animals de granja, per això un dia van 
visitar una masia i van poder veure i 
tocar pollets, conills, gallines, un porc 
i una cabra.
Un altre dia, el senyor Llasat ens va dur 
el seu cavall i tots junts vam fer una 
passejada amb carro. El pare d’una 
nena, Josep Segarra, també ens va dur 
el burret Bartolo. Els infants s’ho van 
passar molt bé tenint contacte directe 
amb tots aquests animals.

Festa de la primavera

Degut a les jornades culturals, la llar 
obre les portes a la primavera. Com 
cada any, vam realitzar diferents tallers 
on els pares i mares. juntament amb 
els seus fills i filles van poder gaudir 
d’una tarda divertida.
Els tallers que vam realitzar van ser:
- Pintar el drac de Sant Jordi
- Van fer un collar amb macarrons

- Van pintar una caixeta de fusta
En acabar els tallers, tots vam gaudir 
d’un berenar organitzat pels pares i 
mares. La llar dóna les gràcies a tots 
per la seva participació.

Treballem els oficis

Com que els infants de P2 estan 
treballant els oficis, hem fet diferents 
activitats relacionades amb aquest 
centre d’interès.
Primer vam tenir la visita dels bombers, 
on un d’ells ens va ensenyar el seu 
camió, ens va fer una passejada i ens 
va mullar una mica amb la mànega. 
També ens va deixar ficar-nos el casc.
Un altre dia vam rebre la visita dels 
mossos i també vam veure el cotxe i 
ens van pegar una volta. Ens ho vam 
passar molt bé amb el soroll de les 
sirenes.
Per acabar els oficis, van venir dues 
mares estilistes i ens van deixar a tots 
i totes molt guapos i guapes. També 
ens van portar estris de treball seu que 
vam poder manipular.

Excursió de fi de curs

El dia 20 de maig, vam fer l’excursió de fi 
de curs al Jardín del Papagayo. Va estar 
una experiència molt bona, ja que els 
nens i nenes van estar amb contacte 
directe amb diferents tipus d’ocells i 
els van poder donar de menjar. Per la 
tarda, també ens van fer una exhibició 
d’aus que ens va agradar molt. Volem 
donar un cop més les gràcies a tots els 

pares i mares que van saber organitzar-
se per poder gaudir d’un dia diferent 
amb els seus fills i filles.

Setmana del color verd

Del dia 23 al 27 de maig, vam celebrar 
la setmana de color verd, on cada dia 
vam realitzar una activitat relacionada 
amb aquest color. L’últim dia ens vam 
vestir tots i totes de verd i vam fer una 
gimcana molt divertida al pati.
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GRUP JOVENTUT

Facebook

Saps quina d’aquestes pàgines no es troba a la xarxa social de facebook?

- No, si yo no iba a salir... pero me han liao!
- Caminar por la playa
- Camarerooooo...camareeerooo!!! Una de...
- Sol i platja a l’estiu
- Yo també he caigut per les escales

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup Joventut, durant el 2n trimestre, han estat: 

Activitats infantils (30 d’abril, 28 de maig i 25 de juny).
Llipdub “Santa Bàrbara i la seua gent” (15 de maig). 
Gimcana rústica (18 de juny).
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de...
AJUTS AL LLOGUER PER A PERSONES 
JOVES

La Generalitat de Catalunya té en 
marxa, des de l’any 2005, la línia Ajuts 
al Lloguer Just per facilitar el procés 
d’emancipació dels i les joves d’entre 
18 i 35 anys.
A partir de l’1 de gener de 2008 aquesta 
línia es reforça amb l’entrada en 
vigor de l’anomenada Renda Bàsica 
d’Emancipació, una nova prestació 
adreçada específicament al col·lectiu 
de joves d’entre 22 i 30 anys. Aquest 
any, només s’atorga a antics perceptors.

RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIó 
És una prestació adreçada als joves 
d’entre 22 i 30 anys i la poden rebre:

A.- Els emancipats, amb contracte de 
lloguer vigent signat en data anterior a 
3 mesos en el moment de presentar la 
sol·licitud i poden rebre:
- 210€ mensuals per al pagament del 
lloguer del seu habitatge habitual 
durant un màxim de quatre anys, 
siguin o no consecutius, o fins que el 
beneficiari compleixi els 30 anys.

B.- Els que s’han d’emancipar, amb 
contracte de lloguer vigent i que en 
la data de presentació de la sol·licitud 
de l’ajut, fa menys de tres mesos que 
l’han signat, i poden rebre:
- 210€ mensuals per al pagament del 
lloguer del seu habitatge habitual 
durant un màxim de quatre anys, 
siguin o no consecutius, o fins que el 
beneficiari complexi els 30 anys.
- 600€ de préstec sense interessos, 
per a la fiança. Aquesta quantitat 
s’ha de retornar en finalitzar l’últim 

dels contractes d’arrendament 
successivament formalitzats, en 
el termini de quatre anys des del 
reconeixement de l’ajut, o quan es 
deixi de rebre la renda d’emancipació. 
- 120€ si es necessita aval amb un 
avalador privat (entitat financera) com 
a garantia de l’arrendament, per a les 
despeses de la seva tramitació.

C.- Els que s’han d’emancipar i encara 
no han formalitzat el contracte de 
lloguer: en aquest cas, el sol·licitant 
rebrà una resolució provisional i tindrà 
un termini de tres mesos, a comptar 
des de la recepció de la comunicació 
de resolució, per presentar una 
nova sol·licitud acompanyant 
la documentació corresponent. 
Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi presentat la documentació 
que resta, la resolució caducarà.

Web’s d’interès
Narinant.cat es defineix com el portal de viatges en català i ofereix tota 
mena de dades per ajudar a preparar unes vacances país per país: des del 
lloguer d’un cotxe fins a hotels, llibres, museus o curiositats. De moment, 
ja ofereixen una informació molt completa de 55 països de tot el món.
Http://www.narinant.cat/

Carritus.com, una nova web, gratuïta, que ens permet estalviar en la 
cistella de la compra, per ajudar-nos a aprofitar els diners en aquets temps 
de crisi. El funcionament és senzill: una vegada li hem indicat on vivim, 
ens permet fer comparacions entre els supermercats de venda “online” 
més pròxims de fins a sis cadenes diferents. Anem triant cada producte 
d’entre una vintena de categories i ens va marcant el preu i a quin súper el 
trobarem més barat. Es poden fer diverses llistes de la compra seleccionant 
sempre els productes més econòmics. 
http://www.carritus.com/

Tradukka.com, és una web que permet escriure un text en qualsevol de 
les cinquanta-dues llengües disponibles, inclòs el català, i, mentre es va 
escrivint, el tradueix, de manera simultània i automàtica, a qualsevol 
d’aquets idiomes que haguem triat, com ara l’anglès. 
La web és gratuïta i l’única limitació és que els textos no poden passar de 
5.000 caràcters.
http://tradukka.com/

Com parlar de sexe als joves? Una qüestió que, tard o d’hora, preocupa 
els pares i que fa molt fàcil aquesta web. Sexejoves.gencat.cat és una 
iniciativa del Departament de Salut, que parla, de tu a tu, dels temes que 
envolten la sexualitat i ajuda els joves a resoldre els seus dubtes.
http://www.sexejoves.gencat.cat
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40 anys poden ser molts o poden ser molt pocs. 
40 anys poden agradar molt o poden agradar molt poc.
40 anys poden ser molt benvinguts o poden ser molt mal-
vinguts.
40 anys poden ser molt importants o poden ser molt poc 
importants.

40 anys poden semblar ben pocs, però el camí ha estat 
llarg, tants anys junts a l’escola, pels carrers del poble i al-
tres indrets que ens ha deparat la vida, juntament amb les 
darreres tres trobades que hem realitzat, on cada cop ha 
assistit més gent, fins i tot gent que no havia vingut mai, 
feien pensar que no podíem deixar passar l’oportunitat de 
retrobar-nos una vegada més.

N’hi haurà que ho celebraran moltes vegades, amb la fa-
mília, amb els amics, amb els amics dels amics i amb els 
amics dels amics dels amics; n’hi haurà que ho celebraran 
solament una vegada i, fins i tot, n’hi haurà que no ho cele-
braran de cap manera.

Per als qui els agrada celebrar els 40, per als qui no, per als 
qui veuen la importància de retrobar-nos, per als qui no, per 
als qui per a ells és simplement un any més, per als qui no, 
per als qui havien vingut sempre, per als qui no... per a tots i 
totes es va realitzar una nova trobada per celebrar una edat, 

que com a mínim, dóna que pensar i que, de ben segur, per 
a molts marcarà la vida d’una manera especial.

La trobada va tenir lloc el dia 18 de juny, al restaurant la 
Creu del Coll. Abans de sopar vam trencar el gel amb un joc 
de globus que, tot i ser una mica competitiu, va servir per 
estretir vincles que el temps s’havia encarregat d’allunyar. 
A continuació es va fer l’elecció de la Miss 40, que va ser Eva 
Pla i el Míster 40 que va ser Andreu Queral. Ells van ser els 
encarregats d’obrir el ball i la festa que va durar fins a altes 
hores de la matinada. Una festa que va constar de jocs, mú-
sica, molt de ball i imatges per recordar els 40 anys. 

Per aquesta curta o llarga història, per la importància del 
que vam compartir o, simplement, del que no vam poder 
compartir, per un futur ple de sorpreses, de trobades i retro-
bades vam fer aquesta festa de celebració o de no celebració 
dels 40.

Tere Arasa, Roser Llorens, Núria Ibáñez, Jordi Granjé, Agustí 
Vallès, Eva Pla, Andreu Queral, Guillem Gaya, Salomé Barbe-
rà, Salva Castell, Imma Izquierdo, David Roiget, Eduard Que-
ral, Alfredo Vidiella, Antonio Cid, Rosmarí Miravet, Montse 
Gilabert, Lluïsa Barberà, Albert Talarn, José Juan López, Jordi 
Arasa, Montse Cuadrad, Mònica Fernández.

QUINTA 1971 – 40 ANYS
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EL PLANER EDUARDO PASTOR, 
DESCOBREIX UN NOU COCó AL COSTAT 
DEL COCó PELLERO

Eduardo Pastor 
Fernández descobreix 
un nou cocó durant 
una sortida escolar. El 
cocó es va localitzar 
en una sortida rea-
litzada per part dels 
alumnes de l’Escola 
de Freginals a la Bar-
raca de Quicolis i al 
Cocó Pellero.

Segons el Diccionari Alcover-Moll per cocó s’entén: Clot 
natural obert en la roca, dins del qual es posa aigua quan 
plou o quan hi arriba la mar. En aquest cas la confirmació es 
produeix per la presència de fragments de ceràmica al seu 
voltant; no s’ha aportat cap testimoni oral que ens pugui 
ajudar a contextualitzar el seu ús.

El passat mes de febrer de 2011 es va notificar al Museu Co-
marcal del Montsià per part de l’alcalde de Freginals, Sr. Llu-
ís Fernández, i de la mestra de l’Escola de Freginals, Mont-
serrat Roig, la descoberta per part de l’alumne Eduardo Pas-
tor Fernández d’un nou cocó situat a tocar del Cocó Pellero. 

El cocó es localitza a les coordenades UTM31N 291696; 
4505635 a 231 metres d’alçada, just al cim d’una de les dar-
reres elevacions de la Serreta de Freginals.

Des de Freginals es pren el camí de Sant Carles fins a arribar 
a un encreuament en el que surt una pista de formigó a 
l’esquerra. Es pren aquesta pista i es segueix fins a arribar a 
l’antiga pedrera i a la Barraca de Quicolis. Un cop a aquesta 
barraca es continua per la sendera de terra que surt a l’es-
querra i es segueix fins a arribar al Cocó Pellero. El nou cocó 
es localitza a 1,5 metres a l’esquerra del Cocó Pellero mirant 
al Nord.
Aquest cocó presenta unes dimensions màximes en la seva 
boca de 45x68 cm, i una profunditat de 42 cm. La profun-
ditat és aproximada, ja que en el decurs de la visita no es 
va poder excavar tot el rebliment de terra del seu interior 
donat el cas que aquesta es trobava molt compactada per la 
presència d’arrels de diverses herbes.

La forma general del cocó es ovalada i es troba amagat per 
la vegetació que creix al seu voltant i al seu interior. La cu-
beta s’ha erosionat en la roca calcària que es troba visible en 
gran part del crestall de la Serreta de Freginals.

Tot i que es habitual la presència de cocons a les diverses 
serres de què formen part de la comarca del Montsià, el que 
singularitza d’alguna manera aquest és el fet de trobar-se a 
la vora d’un altre cocó conegut, el cocó Pellero, i a la vora de 
la Barraca de Quicolis.

D’aquesta manera, el podem afegir als elements patrimo-
nials i culturals que es conserven a la Serreta de Freginals, 
alhora que incloure’l en els itineraris d’educació i lleure, així 
com en els de turisme cultural.

ESTUDIAR A SANTA BÀRBARA,
DE CALIFÒRNIA

*Notícia extreta de l’Ebre, 17 de juny de 2011

La planera Mireia Ibáñez, de  17 anys, és l’única estudiant 
europea que participarà aquest estiu al Summer Science 
Program gràcies a una beca de Catalunya Caixa.

És de Santa Bàrbara, de la Plana del Montsià, i té 17 anys. 
Però els estudis l’han portat des d’aquesta setmana i fins 
a mitjan juliol a una altra Santa Bàrbara, la de Califòrnia 
(EUA). Més enllà de l’anècdota del nom, però, Mireia Ibáñez 
viatja als Estats Units com l’única estudiant europea que in-
vestigarà la determinació de l’òrbita dels asteroides. De fet, 
és una dels únics 36 estudiants de tot el món (majoritària-
ment de la Xina, l’Índia i dels Estats Units) que participarà 
al Summer Science Program de la universitat californiana.
L’oportunitat li va sorgir en guanyar una de les beques que 
atorga anualment Catalunya Caixa per incentivar les inqui-
etuds científiques dels més jóvens. La noia, alumna de pri-
mer de batxillerat de l’institut les Planes de Santa Bàrbara, 
ja va dur a terme la primera part de la beca (d’una dura-

da de tres anys), a les Planes de Son, als Pirineus Catalans. 
Ara és el torn dels Estats Units i l’any que ve tindrà l’opció 
d’escollir la universitat d’arreu del món on voldrà posar el 
punt i final a aquesta beca. Il·lusionada per l’estiu que li 
espera, Mireia es trasllada als Estat Units amb l’objectiu de 
conèixer altres jóvens amb les seues mateixes inquietuds. 
Tot i que li esperen hores i hores de treball, Mireia explica 
que “aquest pla d’estu-
dis permet als alumnes 
descansar quan siga 
necessari”. Abans de 
marxar assegurava que 
encara no es creia l’ex-
periència que estava a 
punt de viure. Malgrat 
que l’any vinent en-
cara haurà de cursar 
segon de batxillerat, 
aquesta jove ja té clar 
quin vol que siga el seu 
futur universitari: “vull 
marxar a Barcelona per 
estudiar física”.
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Opinió dels Partits Polítics

Moltes gràcies, moltes grà-
cies, moltes gràcies, mol-
tes gràcies, moltes gràci-

es, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes 
gràcies, moltes gràcies, moltes grà-
cies, moltes gràcies, moltes gràci-
es, moltes gràcies, moltes gràcies, 
moltes gràcies... des de CiU Santa 
Bàrbara, esperem no defraudar 
la vostra confiança històrica amb 
tots natros. No dubteu que treba-
llarem sense defallir per seguir ti-
rant endavant el nostre poble.

Comencem un nou camí, i per 
començar hem d’agrair els que 
han confiat amb natros, per 

això domen les gràcies a les 268 
persones que han confiat i que in-

tentarem no defraudar-los.
Primerament volem felicitar als guanya-
dors i sobretot al seu alcalde per la doble 
vessant, la de nou alcalde i la de pare. 
Unitat Planera va néixer amb la voluntat 
de ser una alternativa real al govern de 
CiU, els resultats electorals no han estats 
els esperats però això no ens farà defallir 
i aquest projecte no té una durada a curt 
termini sinó que vol ser, a la llarga, una 
alternativa per a trencar una majoria de 
govern de CiU des de les primeres elecci-
ons democràtiques.
No estem en absolut contents amb el re-
sultats, creiem i continuem creient que 
cal que hagi una regeneració de la vida 
municipal, per això quan els grups d‘ERC 
i PSC van iniciar aquest projecte no es 
va plantejar com una unió conjuntural i 
només per a unes eleccions sinó que era 
un projecte de llarg recorregut en que 
s’aglutinés una oposició forta i s’inten-
tés de donar una visió diferent de com 
portar un ajuntament.  
En aquesta legislatura que comencem 
intentarem aportar la nostra opinió so-
bre la vida municipal, estarem alerta de 
qualsevol injustícia que faci l’equip de 
govern i la denunciarem públicament i 
aportarem les nostres idees de com ha 
d’anar el nostre poble. Sabem que no ho 
tenim gens bé, no tenim força, davant la 
majoria de l’equip de govern però inten-
tarem, amb els nostres mitjans, poder 
explicar tot allò que s’hagi d’explicar o 
denunciar.
També durant aquests quatre propers 
anys volem continuar sumant persones, 
volem ser l’oposició i confeccionar una 
candidatura que aglutini a tota persona 
que cregue que cal que hagi un canvi al 
nostre poble, per això fem una crida a 
totes les persones que vulguen partici-
par en aquest projecte futur a què ens 
ho comuniquen, sigue telemàticament i 
sigue personalment. Quant vàrem crear 
els nostre eslògan “Tots som poble, tots 
som planers” era perquè volem sumar, 
no dividir, volem rebre aportacions, no 
ser només les idees d’uns quants, volem 
crear i construir i no destruir.
Des d’UP sempre hem cregut que les 
coses s’han d’explicar, per això, a partir 
d’ara utilitzarem els nostres canals per 
publicar tot allò que creguéssem que és 
d’interès del poble, com poden ser els 
plens, els pressupostos o altres docu-
ments que creiem que el poble els ha de 
conèixer i quina és la postura del nostre 
partit.

El Partit Popular Vol agrair a totes 
les planeres i planers el suport 
rebut el passat 22 de maig, mol-

tes gracies a tots. 
Ha començat una nova legislatura, 

l’onze de juny es va constituir el nou con-
sistori, el qual tindrà que tirar endavant 
el poble quatre anys més, en aquest Ple 
als parlaments varem expressar alguns 
dels problemes i neguits que creiem que 
tenen els planers. Aquestes van ésser les 
paraules:
Alcalde, regidors, planeres i planers bon 
dia a tots.
Primer que tot vull felicitar als nous regi-
dors que han entrat i a tots plegats els que 
repeteixen els desitjo molta sort, també 
vull felicitar a Jordi per haver estat nome-
nat alcalde.
Permeteu-me que li adreci a ell en concret 
aquestes paraules ja que serà el respon-
sable de tot, de les actuacions bones i de 
les dolentes, de les decisions del seu equip 
que afectaran a tot el poble, ell tindrà que 
vetllar per a que tot funcioni bé.
Jordi, el 22 de maig, 1173 persones van 
votar a Convergència i Unió, 278 a Unitat 
Planera, 189 al Partit Popular, 105 a Plata-
forma per Catalunya, i van haver 901 abs-
tencions, 33 vots nuls i 76 en blanc, i ara 
et preguntaràs per que et dic els resultats 
si tu ja els sap? Pues bé, te’ls dic perquè 
estic cansat d’escoltar que hi ha gent que 
es sent descriminada, de comentaris que 
si no ets de la caldereta no tens dret a res, 
dels enchufes, etc, etc, etc, suposo que a 
tu també t’hauran arribat aquets comen-
taris i creu-me, a mi no m’agraden gens, 
per això et demano que siguis l’alcalde 
de totes i de tots els planers, que tots tin-
guin les mateixes oportunitats, que trac-
tis a tots per igual i que intentis ajudar 
a tots sense cap classe de discriminació, 
hagin votat a qui hagin votat, siguin dels 
teus o no, vull dir que pensin com tu o 
no, tots són planers i tots es mereixen un 
respecte, una informació i amb el temps 
que està corrent possiblement fins i tot 
un ajut. Recorda, que no només aquestes 
1173 planers tenen drets al poble, tots te-
nim drets i obligacions, crec que seràs l’al-
calde de Santa Bàrbara, l’alcalde de tots, 
amb aquest desig hem quedo.
Aprofito per a oferir-te les aportacions que 
com sempre hem fet, encara que de vega-
des no s’han volgut reconèixer que aques-
tes han estat fetes pel Partit Popular, 
pensem que el que hi guanya és el poble 
i aquesta és la nostra finalitat, treballar 
per al poble, com a la vegada també tinc 
present l’obligació del partit popular de 
controlar i fiscalitzar a l’equip de govern 
la qual cosa faré d’una forma constructi-
va per a que el poble surti guanyant.
Espero que tinguis seny, salut i sort
Moltes gracies.
El missatge del PP és clar ,que tots hem de 
tenir els mateixos drets i deures per cons-
truir un poble fort,competitiu en el que 
tots ens sentim identificats i agust.
Us desitgem BONES FESTES MAJORS.

49







Ajuntament de Santa Bàrbara
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