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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada
07.25 h ........................................... 07.45 h.
09.40 h. .......................................... 10.00 h.
15.40 h.  ......................................... 16.00 h. 

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada
13.05 h. .......................................... 13.20 h.
16.00 h. .......................................... 16.20 h.
19.05 h. .......................................... 19.20 h. 

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada
07.25 h. .......................................... 07.45 h.
07.55 h. .......... 08.15 h. (Només dissabtes)
09.40 h. .......................................... 10.05 h.
15.40 h. .......................................... 16.00 h.
16.15 h ........... 16.35 h. (Només dissabtes) 
17.50 h. ..... 18.10 h. (Diumenges i festius)

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada
13.00 h.  ......................................... 13.20 h.
14.45 h.  ......................................... 15.10 h.
19.00 h.  ......................................... 19.20 h. 
23.40 h. ..... 00.05 h. (Diumenges i festius)

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.25 h. .......................................... 10.15 h.
07.55 h.  ......... 10.55 h. (Només dissabtes)
15.40 h.  ......................................... 18.40 h.
17.50 h.  .... 20.45 h. (Diumenges i festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.15 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. ..... 00.05 h. (Diumenges i festius)
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Editorial

Alfred Blanch Farnós
Alcalde 

Planers i planeres,
Estem d’aniversari, i com a qualsevol celebració d’aquesta mena, 
estem contents. 

Des del gener del 2008 fins al gener del 2018, han passat 10 anys, una 
dècada sencera de la nostra revista local “Santa Bàrbara Magazín”. Un 
projecte il·lusionant, modern i actual, que naixia pràcticament encetant 
la legislatura 2007-2011, amb el Jordi Boronat al capdavant, delegant en 
la meva regidoria les competències de coordinació de la nova revista 
local. Una publicació que sempre ha tingut per objectiu el d’informar 
de les novetats locals a tots els convilatans/es, fent-la arribar puntual i 
gratuïtament a les 1.200 llars del nostre poble. Essent, a més, un projecte 
dinàmic, obert i plural, per donar cabuda a tots els planers/es que hi 
vulguin participar.
Ara, que ja tenim una estructura funcional, ferma i consolidada, cal 
seguir treballant en mantenir l’interès de participació i ser capaços 
d’anar actualitzant les diferents seccions i formats, amb el pas del temps.
Aquests 10 anys de revista “Santa Bàrbara Magazín”, també ens han de 
servir per observar tots els canvis que ha hagut al nostre poble, que han 
estat molts, i que molts cops ens passen desapercebuts. Ens serveix per 
“fer memòria”. (Si algú vol fer l’exercici pot consultar tots els magazíns al 
web santabarbara.cat). 
No puc deixar passar l’ocasió per agrair a tots els anunciants, a tots els 
planers/es absents, a tots els planers/es en adopció, a tots els tècnics i 
regidors encarregats de les seves seccions, als diferents departaments 
municipals, a les entitats i associacions planeres, als planers/es que 
han volgut escriure en l’apartat de participació planera, a les diferents 
empreses privades que gestionen serveis municipals, a tots aquells que 
ens han aportat imatges antigues per a la secció “Què i qui”, i als grups 
polítics locals perquè entre tots, trimestre a trimestre, hem aconseguit 
tenir una revista local de referència a les nostres terres, i de la qual tots 
els planers/es ens en hauríem de sentir molt satisfets.
També aprofito l’oportunitat per repetir que és un projecte plural, on des 
del respecte, l’educació i la tolerància, tothom en té cabuda. L’apartat de 
participació planera fou creat per a tots aquells planers/es que volguessin 
fer públic alguna experiència o vivència particular; i així segueix sent.
Un agraïment especial a tots aquells/es tècnics/ques del nostre 
ajuntament que cada trimestre, dediquen unes hores del seu temps 
de treball a fer possible aquest projecte col·lectiu per escriure i deixar 
constància de la nostra història planera, formant dia a dia la nostra 
pròpia identitat com a poble.
Mirant al futur, cal seguir treballant en els objectius esmentats 
anteriorment: informació, puntualitat, pluralitat, innovació... per tal de 
poder seguir molts anys més la nostra revista local.
Espero que el nostre treball d’aquests 10 anys, se’l sentin tan seu com 
natros ens els sentim, com a signe distintiu del nostre poble. Desitgem 
seguir treballant en esta línia informativa i col·laborativa molts anys 
més.
Felicitats “Santa Bàrbara Magazín”!
Per molts anys!
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

Aquest any 2018, se celebra 
el XXVII Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàr-

bara. El premi que es convoca és el 
següent:

PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 
300 € i donat per l’AJUNTAMENT, 
a un relat curt d’una extensió 
mínima de 15 pàgines, de tema 
lliure; i un accèssit de caràcter local 
de 60 €, donat per l’AJUNTAMENT.

El termini d’admissió dels originals 
acabarà el divendres 16 de març de 
2018, a les 13 hores. 

El veredicte del jurat es farà públic 
el dia 6 d’abril de 2018. El mateix 
dia es donarà a conèixer la data 
del lliurament dels premis.

Les bases específiques d’aquest 
concurs es poden consultar a la 
web municipal www.santabarbara.
cat. També es pot realitzar 
qualsevol consulta a l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, tels. 977 717 000.

També es convoca el XXVII 
CONCURS LITERARI ROGELIO 
FARNÓS, de caràcter local, destinat 
als alumnes de l’Escola Jaume 
Balmes de Santa Bàrbara.

Al treball guanyador de cada un 
dels cicles d’Educació Primària i 
d’Educació Infantil se li atorgarà 
un premi consistent en un lot de 
llibres, donat per l’AJUNTAMENT. 
A més a més, tots els participants 
rebran un record commemoratiu.

L’especificació de les bases serà 
establerta per la mateixa escola.

L’alcalde i regidor de Cultura, 
Alfred Blanch, creu que aquest 
concurs que s’organitza des de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
dona prestigi a la cultura planera, 
però sobretot dona a conèixer el 
nostre poble a l’exterior, ja que hi 
ha molts participants d’arreu de 
Catalunya. 

XXVII Concurs Literari Sant Jordi Vila
             de Santa Bàrbara
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

L’Ajuntament de Santa Bàrbara en 
col·laboració amb la Plana Ràdio 
va encetar una nova campanya per 
posar en valor les actituds cíviques 
“A Santa Bàrbara ens agrada la 
gent com tu”. Una campanya amb 
missatges breus per arribar a tota 
la població per tal de crear consci-
ència ciutadana, és el que pretén 
l’ajuntament amb la nova campa-
nya radiofònica que va engegar per 
l’emissora municipal. 

L’ajuntament planer feia temps 
que busca la manera de conscien-
ciar als seus veïns amb temes tan 
bàsics com la selecció d’escombra-
ries, la recollida d’excrements dels 
animals, la cura dels parcs i jar-
dins, el mobiliari urbà, o fins i tot el 
respecte en les normes de circula-
ció, que darrerament s’havien vist 

infringits degut als canvis de sentit 
que han sofert alguns carrers del 
poble, recentment arranjats i se-
nyalitzats. 

La fórmula emprada per la Plana 
Ràdio va ser posar en valor les ac-
tituds cíviques que els ciutadans 
fan correctament i que motiven als 
del seu costat a seguir l’exemple, 
d’aquesta manera el missatge em-
prat “A Santa Bàrbara ens agrada 
la gent com tu” adreçant-se a les 
actituds cíviques com recollir els 
excrements, seguir les normes de 
circulació, respectar les senyals de 
trànsit, dipositar les deixalles als 
contenidors correctes, tenir cura 
del mobiliari urbà, o fins i tot do-
nar suport a aquells veïns que no 
saben on dipositar les seves deixa-
lles. 

A Santa Bàrbara ens agrada la gent com tu

Tal com estava previst, amb l’ini-
ci de la Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç, finalitzava 
aquesta sisena edició de Cultutar-
dor, un projecte que naixia des de 
la Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara, l’any 
2012, amb la finalitat de dinamit-
zar culturalment els dissabtes an-
teriors a la fira.

Estava previst que durant dos dis-
sabtes de tardor, l’Smartcentre de 
la població s’omplís de diverses i 
variades manifestacions culturals. 
El primer, amb l’espectacle “Visual 
Drums” a càrrec del DJ planer Jor-
di Caballé i del bateria i productor 
barceloní Neo M. Visual Drums, un 
espectacle de ‘percussió visual di-
gital’ que fusiona música i art vi-
sual, a través d’una interpretació 
que combina llum, música, core-
ografia, improvisació i una intera-
cció única i personal amb el púb-
lic. I, el segon, amb l’espectacle 

“Les passions de la Menestrala”, 
sota la direcció de Valer Gisbert i 
on l’actriu protagonista és la pla-
nera Alba Figueroa. Aquest espec-
tacle està inspirat en la novel·la 
“Les passions de la Menestrala” de 
Francesca Aliern i combina teatre, 
dansa, poesia i cant. 

Malauradament, el segon espec-
tacle no es va poder realitzar i es 
va haver de suspendre. Tot i que la 
Regidoria de Cultura havia buscat 
una data pròxima per a la realitza-

ció, degut als compromisos de les 
actrius, no va ser possible i l’espec-
tacle es representarà a les prope-
res Jornades Culturals de 2018.

L’alcalde de Santa Bàrbara i regi-
dor de Cultura, Alfred Blanch, tot i 
aquest entrebanc creu que era un 
espectacle molt idoni per a aques-
tes jornades de tardor, Cultutardor, 
i comentava que aquest any havia 
estat una programació amb grups 
de qualitat gairebé tant o més que 
els anys anteriors. 

Finalitza la sisena edició de Cultutardor
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

El dilluns 13 de novembre es va 
signar el protocol regulador 
de mesures contra la pobresa 

energètica i la vulnerabilitat econò-
mica entre Sorea i l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, degut a la crisi eco-
nòmica que ha empitjorat les condi-
cions de moltes persones que viuen 
al llindar de la pobresa i ha fet que, 
per a molta gent, els serveis d’elec-
tricitat, gas o aigua s’hagin convertit 
en una despesa difícil o impossible 
d’afrontar, donant lloc al que s’ha 
convingut en denominar pobresa 
energètica. 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i So-
rea, amb la voluntat compartida de 
fer un pas més en el seu compromís 
de trobar solucions a les situacions 
de pobresa energètica, i poder garan-
tir el servei d’aigua a totes aquelles 
persones i famílies que es trobin en 
una situació de vulnerabilitat eco-
nòmica i/o en risc d’exclusió resi-
dencial, han decidit formalitzar un 
protocol, en el que es regulin les 
actuacions a dur a terme davant de 

les anteriors situacions de pobresa 
energètica, que provoquen la impos-
sibilitat d’atendre, dins el termini 
previst, les factures per al consum 
d’aigua, i evitar que es portin a ter-
me talls de subministrament.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred 
Blanch destacava d’aquest protocol 
el Fons de Solidaritat de 1.000 € per 
cobrir les factures d’aigua de les fa-
mílies vulnerables segons avaluació 
prèvia de l’Ajuntament. L’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara i Sorea do-
naran publicitat de les tarifes soci-

als i d’altres ajuts per fer front a la 
pobresa energètica que, a tal efecte, 
tinguin aprovades.

A la pàgina web de Sorea, a les seves 
oficines d’atenció al client i al servei 
municipal d’aigües de Sorea, a les 
oficines de l’Ajuntament, es disposa-
rà d’informació actualitzada de les 
tarifes socials aprovades, possibles 
bonificacions, o qualsevol altra aju-
da econòmica. El personal d’atenció 
al client informarà i assessorarà als 
usuaris de possibles solucions i els 
ajudarà en la seva tramitació. 

Protocol regulador

Els comptes municipals, que van 
rebre el suport de PDECAT, el vot 
contrari d’EP i l’abstenció del PPC, 

segueixen prioritzant les inversions en 
renovació de vials i xarxes de serveis, i 
el manteniment dels serveis bàsics.
En el ple extraordinari del dia 23 de 
novembre, entre d’altres punts, es va 
aprovar el pressupost per a l’exerci-
ci 2018. Uns comptes municipals que 
segueixen prioritzant les inversions 
en xarxa viària, el manteniment dels 
serveis bàsics, així com també partides 
d’atenció a les persones, per tal de do-
nar un millor benestar a tots els pla-
ners i planeres. La línia pressupostària 
per al 2018 és la ja iniciada els anys 
anteriors, on la millora de les instal-
lacions, xarxes i ferms del diferents 
carrers del poble centren la major 
part de l’esforç d’inversió local. Inici-
alment, els carrers pressupostats per 
millorar són el carrer Aire en la seva 
Fase I, i l’Hostal dels Frares, tot i que 
la idea de l’equip de govern és anar 

incorporant algun projecte de remode-
lació més, a mesura que avanci l’any, 
com per exemple, el carrer Sant Rafel, 
la plaça de la Rúbia o la creació d’una 
nova rotonda a la cruïlla entre la car-
retera de la Galera, el passeig de la Ge-
neralitat i l’avinguda d’Europa. 
Enguany també, pressupostàriament 
com a inversió, hi figura la instal·lació 
d’un plaguicida a la sortida del Pou 
Vell, per tal de resoldre definitivament 
el tema dels contaminants eventuals 
dels aqüífers. Aquesta actuació ve fi-
nançada per l’ACA, Sorea i el propi 
ajuntament. També destacava l’alcal-
de que enguany no hi figura la partida 
de rehabilitació de l’Ajuntament, per-
què l’edifici està ja totalment consoli-
dat i sense cap perill estructural, i si 
durant l’any donen fruit les negocia-
cions encetades amb la Generalitat, ja 
s’incorporaria al pressupost i es podria 
executar una nova fase de l’obra. 
El pressupost en xifres d’ingressos 

puja a 3.353.694 € i en l’apartat de des-
peses un total de 3.299.330 €. Aquest 
fet fa que el pressupost 2018 segueixi, 
un any més, complint l’objectiu d’es-
tabilitat, la regla de la despesa i l’ob-
jectiu de deute, mantenint una ràtio 
d’endeutament molt baixa, situada al 
4’48%. 
Es pot consultar el detall dels pressu-
postos a la pagina web municipal i a 
les oficines de l’ajuntament. 
L’alcalde, Alfred Blanch, ha defensat 
aquests comptes del 2018, ja que se-
gueixen en la línia de millora en aspec-
tes més necessaris d’inversió i la mi-
llora i manteniment de serveis bàsics 
per a la població. Tanmateix, l’alcalde 
vol donar les gràcies públicament a tot 
el Departament de Secretaria i Inter-
venció per la dedicació i bona elabo-
ració que s’ha produït en la tramitació 
del pressupost, podent així tenir-lo en 
funcionament des del primer dia de 
l’any. 

Aprovat el pressupost municipal per a l’any 2018
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

Una solució a mida
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 

s’adhereix a la campanya “Una 
solució a mida” per tal de do-

nar el major nombre de facilitats als 
ciutadans/es del nostre poble.

Aquesta campanya promoguda per 
la Diputació de Tarragona agrupa 
tributs municipals i paga a terminis 
sense interessos.

Tot en un compte. El Compte de Pa-
gaments Personalitzat de BASE per-
met agrupar diferents tributs mu-
nicipals en un compte comú i frag-
mentar el pagament en nou mensu-
alitats.

Sense interessos. Fraccionant el pa-
gament en nou terminis, de febrer a 
octubre, s’alleugereix la pressió fis-
cal als contribuents en determinats 
moments de l’any, i sense que hagin 
de pagar ni un euro de més.

Més control. Els sol·licitants reben 
informació detallada del deute to-
tal, dels venciments previstos per 
als fraccionaments i de l’import de 
cadascun.

Quins tributs? L’impost sobre béns 
immobles (IBI), l’impost sobre ve-
hicles de tracció mecànica (IVTM) i 
l’impost sobre activitats econòmi-
ques (IAE). També les taxes de venci-
ment periòdic de caràcter col·lectiu, 
excepte la taxa pel subministrament 
d’aigua.

Per què personalitzat? Perquè es 
poden agrupar tots els tributs, o bé 
especificar quins es volen deixar 
al marge en el moment de l’alta al 
Compte de Pagament Personalitzat. 
Un mateix compte pot reunir obliga-
cions emeses per diferents ajunta-
ments.

Com es demana? Es pot sol·licitar 
via telemàtica a la web de BASE, o 
bé en qualsevol de les seves  oficines. 
Les altes al sistema entren en vigor 
d’un exercici per l’altre. És a dir, les 
sol·licituds admeses fins al 31 de de-
sembre començaran a pagar els tri-
buts d’aquesta manera durant l’any 
següent. Les diferències del total 
d’un any per l’altre es liquiden els 
mesos de setembre i octubre. 

Ctra. de La Galera, s/n • 43570 Santa Bàrbara • Tel. reserves 977 719 017
diego@hoteldiego.com • www.hotelrestaurantdiego.com

HOTEL RESTAURANT







Festes i Fires

Gran èxit de l’edició 21 de la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç

Una edició tranquil·la i exitosa. 
Així va catalogar la regidora de 
Fires de l’Ajuntament de San-

ta Bàrbara, Judit Lleixà, la 21a Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, 
després d’edicions en els darrers anys 
marcades per les inclemències meteo-
rològiques o altres factors externs que 
van fer que la fira no mostrés tot el 
seu esplendor. Enguany però, aquesta 
tendència es va canviar i només es pot 
parlar d’èxit, tant per l’organització 
com pels participants. La fira fou in-
augurada enguany pel Sr. Josep Maria 
Chavarria Homedes, president de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Tortosa. 
Per a l’edició d’enguany, es van intro-
duir noves activitats, ja que un dels 
objectius de l’organització és dinamit-
zar-la cada any, evitant el màxim pos-
sible l’estancament i la immobilitat. 
Cal destacar enguany la gran exposició 
de patchwork a la carpa temàtica, uns 
tasts d’olis novells o una exhibició de 
doma clàssica, entre altres novetats. 
I com no, les activitats que segueixen 
celebrant-se cada any i que continuen 
tenint un gran èxit, com la tapa de la 
fira, el concurs d’allioli i mandarines 
espremudes, les demostracions (pre-
paració del terreny, plega d’olives a la 
forma tradicional...), les passejades en 
carro, rutes etnogràfiques o els esmor-
zars populars. Cal destacar també que, 
enguany en el marc de la fira, es van 
commemorar aniversaris de dues de 
les associacions amb major transcen-
dència al nostre poble: els 20 anys del 
Centre d’Estudis Planers i els 25 de les 
Dones Planeres. També destacar que 
durant la fira es va presentar la nova 
pàgina web del municipi. 
Per a Judit Lleixà, regidora de Fires, 
“no es pot demanar més enguany. El 
temps ens ha respectat, molta gent 
s’ha acostat a la fira, hem vist que una 
gran majoria ha fet fira i ha comprat 
algun que altre producte, les entitats 
ens han seguit ajudant i col·laborant i 
les empreses, comerços i professionals 
han respost un any més. Esperem que 
l’any vinent, almenys, sigui igual que 
enguany”. 
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Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Continuant amb la tasca desen-
volupada en anys anteriors, es 
van portar a terme les JOR-

NADES EUROPEES DE PATRIMONI 
TERRITORI SÉNIA 2017, dedicades 
a Patrimoni i territori: Arquitectura 
rural. En total es van fer 33 activitats 
per tots els pobles de la Taula del Sé-
nia, de les quals la majoria estaven 
dedicades a la pedra en sec, altres 
sobre els usos i l’arquitectura de l’ai-
gua i algunes sobre les masies. 

Santa Bàrbara va participar amb una 
activitat consistent en una visita a la 
Masada de Camps, durant la qual el 
seu propietari va mostrar-la als visi-
tants i va explicar com era la vida a 
les antigues masades. La Masada de 
Camps és una de les quals originàri-
ament ja existien quan es va fundar 
el poble el 1828 i en l’actualitat es 
troba ben conservada. 

Jornades Europees 
de Patrimoni 2017

El Consorci del Museu de les Ter-
res de l’Ebre i l’INS Montsià van 
començar una nova edició de col-

laboració del Cicle Formatiu Guia, In-
formació i Assistència Turística (GIAT) 
en el marc del conveni de col·laboració 
establert conjuntament. Aquest con-
veni, que arranca de l’any 2014, dona 
a estudiants l’oportunitat de formar-se 
en els equipaments patrimonials que 
formen part de la Xarxa “Ebre, Natura 
& Cultura”, del qual hi forma part el 
Museu de la Vida a la Plana de Santa 
Bàrbara. 

Aquest conveni permet, a les persones 
que estan estudiant el cicle formatiu, 
desenvolupar tasques pràctiques so-
bre el terreny, ja que a banda de rea-
litzar les accions pròpies de guiatge 
turístic al nostre museu per totes les 
persones que el visiten, també s’impli-
quen en projectes paral·lels que millo-
ren les activitats paral·leles del museu, 

així com establir actuacions amb crite-
ri propi per desenvolupar-ho al mateix 
equipament.

La formació dual és de gran utilitat 

per al museu, ja que permet disposar 
de personal qualificat a l’equipament 
i disposar-lo obert durant gran part de 
l’any. 

Nova edició de formació dual amb alumnes del GIAT 
de l’Institut Montsià al Museu
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
ha iniciat els treballs de substitu-
ció i renovació de la senyalització 

urbana d’orientació amb la finalitat de 
facilitar la mobilitat i la circulació pel 
casc urbà, principalment per aquelles 
persones que ens visiten de fora de 
la població i desconeixen la ubicació 
exacta dels diferents serveis i instal-
lacions municipals.

En una primera fase s’ha renovat la 
senyalització a les entrades al poble 
des de Tortosa, Masdenverge i Ullde-
cona, al llarg del passeig de les Quatre 
Carreteres, procedint a la retirada dels 
antics panells, alguns d’ells deteriorats 
o amb informació obsoleta, i la instal-
lació de 47 panells nous adaptats a les 
noves normatives.

Segons l’alcalde de Santa Bàrbara, Al-
fred Blanch, en fases posteriors tam-
bé es millorarà la senyalització a les 
entrades al poble des de La Galera o 
Mas de Barberans, així com a algunes 
cruïlles importants del poble, com a la 
plaça de l’Alcalde Cid i Cid, la plaça de 
l’Alto i d’altres. Tanmateix s’iniciaran 
converses amb el comerç local per tal 
de renovar la senyalització comercial 
existent o afegir de nova, i d’aquesta 
manera modernitzar i homogeneïtzar 
tota la senyalització arreu de la pobla-
ció. 

Renovació de la senyalització urbana d’orientació

En la sessió plenària del 21 de setem-
bre es van aprovar les noves ordenan-
ces fiscals per al 2018. Deixant al mar-
ge alguns petits ajustos relacionats 
amb les taxes de IAE, escombraries i 
cementiri, la modificació més impor-
tant que es va aprovar va ser la reduc-
ció del coeficient que s’aplica sobre el 
valor cadastral per calcular l’import de 
l’IBI Rústic, passant del 0,80% al 0,75%.

Aquesta reducció es fa per compensar 
la pujada dels valors cadastrals provo-
cats per la revisió cadastral portada a 
terme enguany al nostre municipi que 
entrarà en vigor al 2018, i que afecta 
bàsicament a totes aquelles finques 
que disposin d’alguna construcció ru-
ral, ja que fins ara estaven exemptes 
de tributació. Amb aquesta reducció 

del 6,25% aplicada per l’Ajuntament 
el que es pretén aconseguir és reduir 
l’impacte fiscal per als propietaris de 

finques rústiques en general i als pa-
gesos en particular. 

Reducció del coeficient de l’IBI rústic 
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Subvencions de la Diputació de Tarragona 
per a l’anualitat 2017

Al darrer trimestre de l’any 2017 
es van realitzar diverses ac-
tivitats al Museu de la Vida la 

Plana. A la finalització de l’exposició 
Landscape Km 0, que va romandre 
tot el mes de novembre, li va seguir, 
al mes de desembre, l’exposició “Els 
joguets dels iaios”, una mostra de les 
joguines tradicionals del nostre terri-
tori i que pretén aproximar a tots els 
públics l’evolució d’aquestes al llarg 
dels anys. 

Paral·lelament, el museu segueix par-
ticipant activament en la dinamització 
i difusió del patrimoni turístic local, 
vinculat principalment a l’oleoturis-
me. Així, al mes de desembre, es va 
iniciar la primera presa de contacte 
amb una consultora de planificació 
estratègica turística per dinamitzar 
tots els elements que, des de Santa 
Bàrbara, es vinculen al món de l’oli. 
Principalment, hi formaran part el 
museu, les cooperatives, les oliveres, la 
restauració i les masades. Aquest pro-
jecte, gestionat per la Taula del Sénia 
amb el suport del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, té com a objectiu generar 
una oferta global a tot el territori del 

Sénia que vinculi tots els elements i 
atractius oleoturístics, entre els quals 
el nostre poble hi té un protagonisme 
principal. 

Destacar també que s’està treballant 
entre el Museu de la Vida a la Plana i 
locals de restauració del municipi per 
tal d’aconseguir major nombre de visi-
tes, a partir de descomptes i ofertes a 
comensals que vulguin visitar el mu-
seu. 

També al mes de desembre es van re-
alitzar diferents visites i trobades gru-
pals, així com xerrades i conferències. 
Destacar que la primera setmana de 
desembre hi va haver la visita d’un 
grup de membres de l’ONCE provi-
nents de la província de Barcelona. 

Antonio Ollés, regidor de Promoció 
Econòmica, destaca que en els darrers 
mesos s’estan generant sinèrgies po-
sitives entre els diferents actors que 
correlacionen al museu, Ajuntament 
de Santa Bàrbara i Museu de les Ter-
res de l’Ebre, i que de cara al 2018 es 
contempla una major activitat i nous 
projectes per tal que el museu doni un 
salt de qualitat. 

La Diputació de Tarragona, en el 
marc de les diferents convocatò-
ries d’ajuts i subvencions per ens 

locals, va aprovar un total de 93.656,36 
euros a l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra per a l’anualitat 2017, repartits de la 
següent forma:

- Actuacions de protecció de la sa-
lut pública per a la gestió d’espèci-
es plaga i espècies invasores en es-
pais urbans i periurbans i recollida 
d’animals domèstics abandonats: 
2.736,61€.

- Actuacions de protecció de la salut 
pública per a la millora i la gestió 
de la qualitat de l’aigua de consum 
humà: 3.545,82 €.

- Actuacions de protecció de la salut 
pública per a la seguretat de zones 
de bany (platges i piscines): 7.660,60€

- Millora de les instal·lacions i equipa-
ment dels consultoris mèdics locals 
de titularitat municipal: 2.168,10 €

- Realització d’accions de difusió de 
productes agroalimentaris i artesans 
de qualitat: 11.593,73 €

- Programa específic d’obres per a la 
millora de xarxes bàsiques munici-
pals i del programa de modernitza-
ció d’equipaments informàtics per 
garantir l’administració electrònica 
(PEXI): 27.412,00 €

- Inversions en actuacions de caràcter 
singular i extraordinari: 2.233,14 €

- Programes i activitats culturals: 
4.135,86 €

- Funcionament dels equipaments 
municipals d’interès ciutadà i d’edi-
ficis singulars i patrimonials de valor 
cultural: 2.168,10 €

- Inversió en equipaments municipals 
d’interès ciutadà i d’edificis singu-
lars i patrimonials de valor cultural: 
4.485,50 €

- Esport base i activitats esportives de 
caràcter extraordinari: 700,00 €

- Programa extraordinari de suport 
als centres de primer cicle d’educa-
ció infantil de titularitat municipal: 
26.985,00 € 

Final d’any amb molta activitat al Museu de la Vida a 
la Plana
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

Running Series Terres de l’Ebre a 
Santa Bàrbara

Al 2018 Santa Bàrbara entrarà a 
formar part del circuit Running 
Series de les Terres de L’Ebre, un 

circuit que consta de 10 curses de 10 
quilòmetres cadascuna. 

Aquestes proves es disputen a 
diferents pobles de les Terres de l’Ebre, 
en concret poblacions són: Amposta, 
l’Ampolla, Ulldecona, el Perelló, Santa 
Bàrbara, Camarles, Tortosa, Deltebre, 
la Galera i Jesús.

Hi ha diferents categories a les quals 
els participants hi poden accedir: 
Absolut, Sènior, Veterà 1, Veterà 2, 
Màster i Sub 23.

A Santa Bàrbara es disputarà la 
cinquena cursa, que se celebrarà el dia 
3 de de juny del 2018 coincidint amb 
les Jornades Esportives. Aquesta cursa 
estarà organitzada pel Gimnàs amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. 

Segons dades d’assistència de la 
Regidoria d’Esports, les piscines 
municipals han mantingut 

les xifres d’afluència d’usuaris de 
la temporada passada, amb gairebé 
10.000 usuaris durant la temporada 
2017.

Pel que fa a les dades dels abonaments 
P10, que són aquells que permeten 
als usuaris entrar 10 cops el dia que 
vulguin, s’han incrementat en un 
16% (42 unitats), cosa que indica 
la tendència a l’alça d’aquest tipus 
d’abonament.

La resta d’abonaments, els cursets 
de natació i les entrades diàries 
es mantenen amb les xifres de la 
temporada passada. 

Al 2017, per tal de millorar el servei 
de piscines, es van repartir enquestes 
als usuaris per a qualificar tots els 
serveis i funcionaments de les piscines 
municipals. L’informe, a grans trets, 
dona una valoració general notable. Els 
serveis que destaquen positivament 
són els de personal de taquilla i 
els cursets de natació. De cara a la 
propera temporada, amb les dades 
d’aquest informe, tindrem en compte 

els suggeriments dels usuaris per tal 
de millorar el servei.

L’últim dia de piscines es va celebrar 
la festa final de temporada amb una 
assistència d’unes 350 persones. Els 
assistents van poder gaudir d’inflables, 

jocs aquàtics i música en viu a càrrec 
de l’Associació de DJ’s de Santa 
Bàrbara. També es van repartir els 
diplomes als participants dels cursets 
de natació. Tota aquesta festa va tenir 
un caire solidari a favor de la Fundació 
Esclerosi Múltiple. 

Gairebé 10.000 persones accedeixen a les piscines 
municipals
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Nou taller de formació de dispositius mòbils a l’Smartcentre

L’Smartcentre va acollir un nou 
taller pràctic per aprendre a uti-
litzar dispositius mòbils gràcies a 

la Fundació Pere Tarrés i la Fundació 
Vodafone. La formació va consistir en 
la realització d’un taller pràctic d’una 
durada de 4 hores i totalment gratuït. 
Aquest taller va ser d’un nivell més 
avançat que els realitzats a principi 
d’any. El taller realitzat va ser “Fes lloc 
al teu mòbil: gestiona l’emmagatze-
matge del teu dispositiu”. 

L’acceptació de l’activitat va tornar a 
estar un èxit i un total de 18 persones 
majors de 55 anys de Santa Bàrbara es 
van beneficiar d’aquesta formació.

La Fundació Pere Tarrés i la Fundació 
Vodafone Espanya han posat en marxa 
un projecte per formar persones ma-
jors de 55 anys en l’ús de les tauletes 
i els smartphones. L’objectiu d’aquest 
projecte és que les persones grans 
aprenguin a utilitzar els nous disposi-
tius mòbils i puguin estar al dia en les 

noves tecnologies, tenint en compte la 
importància que tenen en la societat 
actual. 

Aprenen, per exemple, a connectar-se 
a una xarxa WiFi, a navegar a través 
de la seva tauleta i aprofitar les funci-
onalitats del seu telèfon mòbil per fer 
fotos amb la càmera, utilitzar aplicaci-
ons com WhatsApp i Skype i poder co-
municar-se amb els seus, entre altres. 
D’aquesta manera, aquests tallers 

tenen també un paper rellevant en el 
treball per a la inclusió social de les 
persones.

Adrián Batiste, regidor de Noves Tec-
nologies, valorava molt positivament 
la bona acollida d’aquesta formació i 
agraïa a les fundacions organitzadores 
aquest tipus d’iniciatives, molt neces-
sàries per ajudar a la gent gran en el 
difícil camí, per a molts d’ells, de la in-
clusió digital. 

S’inicia el programa de contractació de joves en pràctiques 
de la garantia juvenil

El passat 30 de novembre es va 
iniciar una nova edició del pro-
grama de joves en pràctiques be-

neficiaris/es del programa de la Garan-
tia Juvenil. Aquest programa té com 
a objectius reforçar el paper dels i les 
joves en el mercat laboral, així com en 
la creació de sinèrgies de millora de les 
seves capacitats formatives. 
Per a aquesta edició, el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya va aprovar un pla per 
a sis mesos per la contractació d’una 
persona beneficiària de la Garantia Ju-
venil. Les premisses que s’havien de 
complir eren, a banda d’estar integra-
da en el sistema nacional de Garantia 
Juvenil, tenir una titulació università-
ria (en aquest cas Grau en Turisme) i 
estar com a demandant d’ocupació no 
ocupat. 
La persona contractada ha estat la pla-
nera Meritxell Roig Fornós, graduada 
en Turisme i amb un Màster en proto-
col, relacions institucionals i organit-
zació estratègica d’esdeveniments. Les 

tasques a realitzar durant aquest perí-
ode seran, entre altres, la de realitzar 
una planificació estratègica turística 
local, la creació d’un pla de protocol 
per a tots els actes que realitzi l’ajun-
tament i crear un manual d’estil per 
a tots els òrgans departamentals de 

l’ajuntament. 
Finalment, cal recordar que aquest 
programa està promocionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Servicio 
Público de Empleo, amb un contrac-
te que compta amb el finançament 
del Fons Social Europeu i la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil. 
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Cada 1 de desembre es comme-
mora el Dia Mundial de la Sida. 
Persones de tot el món uneixen 

esforços per fomentar la consciencia-
ció en relació amb el VIH/sida i mostra 
solidaritat internacional. Aquest dia, 
dona a conèixer la situació i impulsa 
els avenços cap a la prevenció i el trac-
tament de la infecció arreu del món. 

Aquest any, sota el lema “Un salt enda-
vant cap a la fi de la sida” vol accele-
rar la fi d’aquesta epidèmia i construir 
una societat sense VIH. S’ha de cons-
cienciar als i les joves, que la sida no 
entén ni de races, ni de religions, ni de 
sexe, sinó que qualsevol persona que 
mantingui relacions sexuals de risc 
pot contagiar-se.

En motiu d’aquest dia, el PIJ Planer, es 
va sumar a la campanya que des de 
l’Oficina Jove del Montsià s’iniciava. Va 
ser una campanya a través de l’aplica-
ció Instagram, on totes aquelles per-

sones que volien podien passar per 
l’Smartcentre i fer-se una fotografia al 
panel que hi havia en motiu d’aquest 
dia. També hi havia material divulga-
tiu i se’ls donava un llaç i un preser-
vatiu. La fotografia s’havia de pujar a 
l’instagram, i etiquetar-se. 

A la fotografia que tingués més “likes” 
de Santa Bàrbara, l’Ajuntament l’ob-
sequiaria amb un pal selfie i l’Oficina 
Jove del Montsià amb una power bank. 

En la campanya hi van participar un 
total de dotze fotos, i la jove del muni-
cipi que va tenir més “likes” va ser Mí-
riam Prades, que ja ha vingut a recollir 
els obsequis.  

Adrián Batiste, regidor de Joventut, 
agraeix la participació de totes les per-
sones en la resposta positiva sobre la 
campanya contra la sida, i fa una crida 
als i les joves en la importància que té 
la prevenció en el VIH i les ITS. 

Campanya instagram Dia Mundial de la Sida

Un alumne resident a Santa Bàr-
bara que ha cursat un curs de 
sistemes microinformàtics a 

través del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, ha realitzat un total de 40 hores 
de pràctiques a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara per poder completar la seva 
formació i així obtenir el certificat cor-
responent.

L’alumne ha realitzat tasques de confi-
guració d’equipament informàtic, així 
com tasques d’administració de xar-
xes, manteniment d’equips, introduc-
ció i actualització de dades. Periòdica-
ment, l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
realitza convenis amb centres educa-
tius del territori per tal de facilitar als 
seus alumnes les pràctiques externes, 
a fi que millorin la seva capacitat edu-
cativa i disposin d’experiència pràcti-
ca a l’hora de buscar una ocupació en 
el futur. El fet que alumnes que viuen 
a Santa Bàrbara puguin realitzar les 
pràctiques a la mateixa població els 
facilita molt la seva realització.

Adrián Batiste, regidor de Noves Tec-
nologies, aposta per seguir facilitant 
a la ciutadania accions formatives als 

espais municipals i anima a tothom a 
seguir formant-se per millorar i ampli-
ar els seus coneixements. 

Conveni de pràctiques de professionalitat de sistemes 
microinformàtics
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Mostra de pessebres 2017

Albert Arasa Roé

Escola Jaume Balmes

CAP Santa Bàrbara

Inma Ballestín Albiol

Clara Castell Giné

Lluís i Núria Sangres Barberà

Andrea i Diego Álfaro Jiménez
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Joana Bel Ripollés

Mar i Carla Accensi Arasa

Lourdes Pla Arnal

Mar i Benet Piñol Blanch

Pol Pitarch Aixendri

Marcel Espuny Cuadrat

Isabel Accensi López
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Dins el marc de les jornades na-
dalenques de Santa Bàrbara, 
a l’Smartcentre s’ha realitzat 

un taller de robòtica per als més pe-
tits. El taller ha estat d’una durada de 
dos hores, i els participants han pogut 
aprendre el funcionament dels robots i 
la seva programació. 

El taller ha estat a càrrec de Petits 
Enginyers, una empresa de joves em-
prenedors que es dediquen a crear 
i realitzar activitats de ciència i tec-
nologia per als infants i adolescents 
principalment. A través de jocs i reptes 
proposats, aprenen de manera diverti-
da coneixements de l’àmbit tecnològic 
aplicables en el món real.

Adrián Batiste, regidor de Noves Tec-
nologies, valora molt positivament la 
bona acollida del taller i aposta per 
continuar apropant les noves tecnolo-
gies als més petits amb activitats no-
vedoses com aquesta. 

Taller de robòtica educativa a l’Smartcentre

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA



Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Com ja va sent habitual, a 
finals del mes de desembre, 
té l’arribada al nostre poble, 

l’Herald de Sas Majestats els Reis Mags 
d’Orient, que acudeix per recollir els 
encàrrecs dels xiquets i xiquetes de 
Santa Bàrbara. Aquest any, l’Herald 
arribava al Parc Infantil i Juvenil de 
Nadal, situat al pavelló municipal, el 
dissabte 30 de desembre, on va poder 
agafar totes les cartes dels infants 
de Santa Bàrbara, que contenen els 
encàrrecs de totes les coses que els 
agraden i que volen que els Reis Mags 
els hi porten la nit de la Cavalcada 
de Reis. Van ser molts els xiquets, 

xiquetes, pares, mares i familiars que 
es van apropar a l’Herald per deixar-li 
la seva carta. Tots ells l’esperaven amb 
molta il·lusió i alegria per fer aquesta 
entrega dels seus somnis i encàrrecs 
per a Sas Majestats els Reis Mags 
d’Orient.

Uns dies després, concretament la 
nit del dia 5 de gener la Cavalcada de 
Sas Magestats els Reis Mags d’Orient 
arribava al nostre poble. Els xiquets i 
xiquetes ho esperaven amb emoció 
i els reis no els van defraudar, ja que 
amb el missatge que ens portaven 
també arribaven els regals i les coses 
que havien demanat a l’herald. 

Arriba l’Herald i els Reis Mags a Santa Bàrbara
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Salut, Ensenyament i Turisme

Comença a funcionar el servei de rehabilitació a 
Santa Bàrbara
Després que el passat 11 d’octubre, 

el Dr. David Rodríguez, director as-
sistencial de l’hospital d’Amposta 

inaugurés el servei de rehabilitació a San-
ta Bàrbara, el mateix hospital Comarcal 
d’Amposta ja l’ha posat en funcionament 
després que l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara feia temps que ho gestionava per 
poder-lo establir al municipi i ampliar 
l’oferta amb el CAP de referència i serveis 
de pediatria, llevadora i odontologia.
El servei funciona els dilluns, dimecres i 
divendres de 15 a 17 hores i disposa del 
mateix material que hi ha en una sala de 
rehabilitació: ultrasons, barres paral·leles, 
etc. Són els fisioterapeutes de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta els que es despla-
cen, cosa que implica una millora subs-
tancial per als planers i les planeres, ja 
que permet que la gent de Santa Bàrbara 
no hagi de traslladar-se. 
La regidora de Salut, Laia Pla, està molt 
satisfeta de la posada en funcionament 
d’aquest nou servei i seguirà treballant 
per millorar la salut al nostre municipi. 



Serveis Socials, Personal i Règim Intern

La castanyada al Centre Obert 

La castanyada és la primera 
festivitat que es troba després 
del canvi d’estació. El ritual de 

fer panellets i de torrar castanyes 
esdevé una tradició apresa d’avis a 
nets. Per això, cada any, els xiquets 
i xiquetes realitzen els tradicionals 
panellets. 

Els menors van fer els panellets, se-
guint la recepta tradicional: ametlla, 
sucre, patata, llimona, ou i per deco-
rar-los després de cuits hi van posar 
Lacasitos.

Els panellets van obtenir un bon 
resultat, que van poder compartir 
amb les seves famílies. A més de fer-
ne per degustar-ne, també se’n van 
emportar a casa. Els xiquets i xique-
tes del centre se’ls van endur dins 
d’una caixeta decorada amb pintura 
i imatges relacionades amb la festi-
vitat, que havien fet uns dies abans 
al taller de celebracions especials.

També, coincidint amb l’elaboració 

dels panellets dels 
iaios i iaies del Cen-
tre de Dia Vima, un 
petit grup de xiquets 
i xiquetes del centre 
van ajudar-los en la 
realització dels pane-
llets, fent una activi-
tat conjunta nens/es 
i iaios/es.  

El dia següent, van 
realitzar la festa de la 
castanyada, on vam 
poder degustar els 
panellets, joc lliure 
i després van poder 
gaudir del maquillat-
ge terrorífic, que els 
hi va agrada molt. 

La regidora, Montse 
Rodríguez, apunta la 
importància de què 
els més petits coneguin i celebren 
les nostres festes tradicionals, i tot 

el que comporta, com la realització 
de les postres tradicionals de la 
festivitat.  



Serveis Socials, Personal i Règim Intern

En resolució de data 31 d’octubre 
de 2017, el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya va atorgar 8 
places col·laboradores per al Centre de 
Dia de Santa Bàrbara. Una reivindica-
ció fortament sol·licitada per part de 
l’ens municipal a la Generalitat, so-
bretot des del moment de la posada en 
funcionament a les instal·lacions del 
Centre Municipal de Serveis Socials.
Si l’any 2016 rebíem comunicació ex-
pressa que ens identificava com a cen-
tre acreditat per poder gestionar pres-
tacions vinculades a la plaça privada, 
afavorint que les persones usuàries 
poguessin rebre subvenció pel cost del 
servei, ara rebem amb molta satisfac-
ció la present notificació, que final-
ment facilita que les persones puguin 
accedir a una plaça pública, assumint 
el cost del copagament del servei en 
base als criteris de la Llei de la Depen-
dència, o sigui en funció dels propis 
ingressos. 

Les persones que en aquests moments 
ocupen places privades tindran la pos-
sibilitat de poder modificar la seva 
situació i passar a ocupar-ne de pú-
bliques; a la vegada que possibilitarà 
crear llista d’espera per a noves incor-
poracions futures.
Aquest és un pas molt important que 
s’esperava des de feia temps, i que 
convertirà el centre de dia en accessi-
ble per a tothom.
L’empresa gestora del servei, Serveis 
de Geriatria Alfacs, SL, VIMA, ha mos-
trat la seva predisposició a ampliar el 
servei, oferint la possibilitat de donar 
servei també els caps de setmana, en 
cas que un mínim entre 5 i 7 persones 
així ho sol·licitin.
Aquelles persones interessades en 
consultar sobre la possibilitat d’utilit-
zar places públiques, acreditades o pri-
vades al Centre de Dia de Santa Bàrba-
ra poden posar-se en contacte amb els 
Serveis Socials del municipi.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, i en 
especial la regidora de Serveis Soci-
als, Montse Rodríguez, així com la di-
rectora de l’empresa gestora, Queralt 
Vilarnau, es mostren molt felices amb 
aquesta adjudicació, i coincideixen en 
afirmar que suposarà un salt quali-
tatiu important per a l’atenció de les 
persones grans del municipi de Santa 
Bàrbara, però també dels municipis 
veïns. 

El Centre de Dia de Santa Bàrbara ja compta amb 
places públiques



Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Al mes de desembre, gran part 
de la programació dels tallers 
es dedica al Nadal. En el taller 

de celebracions especials, es prepara 
i es confecciona la decoració del Na-
dal i l’hivern. Aquest any, s’han fet uns 
gorros i guants d’hivern i unes corones 
adornades amb dibuixos i formes del 
Nadal, per decorar la sala d’activitats. 
També s’han fet els ornaments per a 
l’arbre de Nadal, amb dibuixos i goma 
eva, així cada infant ha pogut penjar el 
seu ornament a l’arbre. 

També, al taller de creació de jocs 
s’han realitzat les figuretes del pesse-
bre amb plastilina, amb aquestes s’ha 
muntat el pessebre que tenim al pas-
sadís juntament amb l’arbre de Nadal.

Aquest any, com a manualitat que 
s’han emportat a casa, s’ha elaborat 
un plat amb un arbre de Nadal con-
feccionat amb llana i amb estrelles i 
“copos” de neu, que serveix per penjar 
a la porta d’entrada de casa o allí on 
vulguin els xiquets/es. 

Una cita important que hi ha al mes de 
desembre és la celebració de la Mara-
tó de TV3, on els xiquets i xiquetes del 
centre també van participar en l’ela-
boració de les coquetes de panoli so-

lidàries, amb les quals es van recaptar 
fons per a la causa. 

També tenim una activitat important, 
que any rere any, des del centre no hi 
faltem i que és el programa de Tu a 
Tu, que prepara la Plana Ràdio. Aquest 
any, la nostra col·laboració va ser la 
lectura de poemes de Nadal per als 
oients de la ràdio. 

Per acabar l’activitat nadalenca al Cen-
tre Obert, el dimecres 20 de desembre, 
es va fer la festa final de trimestre, on 
van fer una xocolatada per a tots els 
que van assistir i després vam fer ca-
gar el tió, aquest any, com que l’hem 

alimentat molt, ens va portar llami-
nadures i una cometa per a cadascun. 
Finalment, vam acabar ballant tots 
junts al ritme de la música, per aco-
miadar-nos fins al 8 de gener, dia en 
què el Centre Obert va tornar a obrir 
les portes amb el segon trimestre, on 
hi haurà diferents tallers i programes. 

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials i l’equip educatiu del centre 
desitja a tots els xiquets i xiquetes, a 
les seves famílies i a la població en ge-
neral, uns Bons Nadals i un feliç any 
2018. 

Al mes de novembre, ens trobem 
amb dues activitats importants, 
tant per als xiquets/es com per 

la població en general. 

S’organitza la Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç, i com ja va sent 
habitual, el divendres 17 de novembre, 
els usuaris del centre van visitar-la. En 
sortir de l’escola ens vam trobar tots al 
centre i des d’allí vam marxar amb ex-
cursió fins a les instal·lacions de la fira. 

Primer, vam visitar els diferents es-
tands que hi havia, on els menors van 
poder veure els diferents productes 
que s’hi trobaven i les exposicions que 
es podien visitar, entre altres. 

Seguidament, vam berenar i després 
vam fer joc lliure, aprofitant que està-
vem situats als gronxadors que hi ha 

a les instal·lacions, on s’ho van passar 
molt bé. 

L’altra activitat que des del centre vam 
realitzar va ser la celebració del dia 
mundial contra la violència de gènere, 
que es va realitzar el 25 de novembre. 
En motiu d’aquest dia, els xiquets/es 
van pintar al seu gust cors de diferents 
colors i mides, els quals després van 
servir per a la realització d’un mural. 
El mural portava el lema “No a la vi-
olència de Gènere”, i era tot ple dels 
diferents cors pintats pels xiquets/es. 
Amb aquest mural ens sumàvem a 
la reivindicació de la no violència en 
aquest dia tan destacat. 

Montse Rodríguez, regidora de Ser-
veis Socials, destacava la importància 
que té la participació dels xiquets i xi-
quetes a les activitats del municipi, ja 

que potencia el treball que es fa amb 
aquests temes, com la violència, per 
tal de sensibilitzar-los des de ben pe-
tits. 

Activitats del novembre al Centre Obert

El Nadal al Centre Obert
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2017

• Abonat als comptes de Caixabank el 95 % de la PAC 2017.

• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris 
utilitzats aquest any 2016 i 2017, és imprescindible per poder cobrar la subvenció de l’oli. Recordar que 
la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les inspeccions de les finques i 
els quaderns.

• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució: 

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



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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



L’entrevista
Planers absents 2008-2017

Joan Lapeira Ferré
En quant a tornar algun 

dia al poble no m’ho plan-
tejo perquè és que mai 
he acabat d’anar-me’n 

del tot... 

Marta Cid i Mulet
Al poble es viu bé, i ens 

agrada molt venir-hi, però 
per a nosaltres encara no 
ha arribat el moment de 

tornar.

Josep Granell i Cid
En puritat, si sóc con-

seqüent amb el que he 
dit abans, no puc parlar 
de tornar a un lloc que 

d’alguna manera mai he 
abandonat.

Montserrat Pererols 
Vallès

Cada estiu tornaré al 
poble a gaudir d’aquest 
meu gran plaer, tan sols 
la manca de salut m’ho 

podrà impedir.

Enric Elias Royo
Diuen que t’acabes 

sentint del lloc on són 
els teus fills, jo no sé on 

acabaran vivint  els meus 
fills, però tinc clar que 

jo he sigut, sóc i seré de 
Santa Bàrbara.

Pilar Ribas Andreu
Si penso tornar? Sempre 

he pensat que sí, o al 
menys vindré més vega-
des, però això serà quan 

em jubilin de la feina.

Mossèn Federico Allara
Desitjo el millor per Santa 
Bàrbara. Per aconseguir-

ho és necessari que tots hi 
treballem units. El millor 
per cadascun i per tots 
els habitants del poble, 
sempre és el bé comú.

Armando Llasat Martí
Sortosament, la meva 

dona es troba molt a gust 
entre la gent planera, tant 
és així que, ja jubilats, po-
dríem dir que passem la 

nostra vida entre Perpinyà 
i Santa Bàrbara.

Rosa Maria Martí Arasa 
Ara Santa Bàrbara pot 
atendre l’educació dels 

seus nens i joves fins als 
setze anys amb totes les 
condicions adequades, 
amb unes magnífiques 

instal·lacions.

Emilio Brau Balagué
Sóc del parer, però, de 
què mai s’ha de tirar 
la tovallola. De veure 
el got mig ple. Veig en 

Santa Bàrbara condicions 
suficients per mirar el 
futur amb optimismo.

Anna Reverté Romeu
Espero que algun dia 

puguem tornar definitiva-
ment a la nostra terra, ja 
que sempre l’hem consi-

derat així.

Laura Torres Arasa
El retorn al poble sem-
bla molt difícil en un 

futur pròxim, tot i això, 
algun dia ens agrada-
ria poder passar més 
temps, encara més, a 

Santa Bàrbara.

Arturo Monllau Barcelona
No he arribat mai a enyorar 
el poble, ja que l’estreta co-
municació que mantinc i el 
poder gaudir setmanalment 

de la vida quotidiana, fan 
que visqui, pràcticament, el 

dia a dia del poble.

M. Carmen Garriga Millan
Estic a Barcelona, però 
us serà molt més fàcil 
trobar-me els caps de 

setmana per Santa Bàr-
bara i aviat espero passar 
temporades més llargues 

entre vosaltres.

Rudy Llatge 
Quan s’aixeca el teló i arro-
pat entre els aplaudiments, 

llums i música, trepitjo 
l’escena i tinc l’orgull (igual 

sense merèixer-m’ho) de 
sentir-me ambaixador de 
l’ànima de Santa Bàrbara.

Immaculada Roig Pont
La gent que sou de tota la 
vida i hi viviu i la gent de 
nou empadronament me

l’intentareu cuidar i mimar 
des de dintre del vostre cor, 
perquè SANTA BÀRBARA si-
gui el millor poble del món.

Jesús Moliner Moya
No em sento “absent”, 
aquí hi tinc a la meva 

germana Fina, a Alberto, 
a David, a Rubén i a Inés. 
I els meus amics, que són 

els mateixos que tenia 
quan anava a l’escola.

M. José Barberá Escrivá
No m’agrada fer plans a 
llarg termini, després... 

Qui sap? De totes mane-
res seguiré venint a Santa 

Bàrbara, treballant o 
jubilada i sentint-me molt 
orgullosa de ser planera.

Nuri Lleixà Solà
El que tinc clar és que no es 
poden fer previsions a molt 
llarg termini; una cosa és el 
que t’agradaria i una altra 

el que les circumstàncies et 
permeten. De totes formes, al 
poble hi estic pràcticament 

totes les setmanes.

Eladio Llasat Balagué
Mai deixem de voler al nos-
tre poble. És una cosa tan 
tendra, tan familiar i tan 

nostre que ens hem de sentir 
orgullosos de ser planers i de 
formar part d’aquesta comu-

nitat que és tan nostra.
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Antonio Bernardo Buera
Quan em jubili, al no 

tindre tantes obligacions, 
podré dedicar més temps 
a les meves aficions, mol-
tes de les quals les tinc al 
poble, i així passar més 
temps entre vosaltres.

Joaquim Gimeno Pla
Diuen que la vida és 

allò que ens va passant 
mentre nosaltres ens 
entestem en fer altres 

coses. Per tant, gaudim el 
present i de tot allò que 

ens envolta.

Pili Ferré Romeu
Em sento afortunada per 
haver crescut a un poble. 
Això sí, sempre venint al 
poble quan m’és possible. 
I sempre amb un trosset 
de cor posat en aquesta 
terra on he crescut i que 
forma part de la meva 
vida, de mi mateixa.

Ana Maria Pla Caballé
Només puc dir que em 
sento molt orgullosa de 

la meva arrel planera i de 
la meva gent. Visca Santa 

Bàrbara!!!

Ignasi-Joan Caballé i Caire
Ara mateix crec que estic 
més a prop d’una llarga 
estada a l’estranger, que 
no pas de tornar al poble. 
Però bé, estigui on estigui 
sempre seré un gran am-
baixador de “La Plana”, 

de les Terres de l’Ebre i de 
Catalunya.

Maria Josefa Arasa Giné
Enyoro la meva infantesa. 

Però les circumstàncies 
de la vida et porten a 
formar una família i a 

voltes això suposa estar 
fora del poble, però estic 
a Amposta, molt prop de 

Santa Bàrbara.

Lluïsa Muñoz Arasa
No sé si tornaré algun dia 

a viure al nostre poble, 
però el que sí que sé és 

que allí on vagi, les meues 
arrels són una part fona-
mental de la meua vida i, 
per tant, el meu poble el 

porto sempre al cor.

Maria Teresa Ferré Bort
Si passeu a l’estiu pel 

carrer Sant Rafael, passeu 
a saludar que nosaltres 
intentem seguir prenent 

la fresca al carrer i, de tant 
en tant, si el temps ho 

permet, seguim fent algun 
que altre sopar al carrer. 

Albert Talarn Codern
No sé si tornaré mai a 

viure de manera perma-
nent a Santa Bàrbara, jo 
crec que no ho penso, 

com no penso on estaré 
vivint d’aquí 10 anys, però 
on estigui la meva histò-

ria està el meu poble.

Nieves Cid Favà
No ens hem plantejat cap 
canvi a curt termini, però 
com hem estat fent fins 
ara, continuarem venint 

al poble gairebé cada 
cap de setmana, Nadals, 
Pasqua, festes majors, 

vacances...

Rogelio Pla Farnós
No crec que torni a Santa 

Bàrbara de forma defi-
nitiva, però sé que mai 
m’hi sentiré deslligat ni 

estrany. 

Rosmarí Mestre Garcia
La meva vida diària trans-
corre pels carrers d’Am-
posta, però molts caps de 
setmana pugem a Santa 

Bàrbara on aprofito per re-
cordar la meva infantesa 
tan feliç que vaig passar.

Joan Carles Lleixà Caballé
El 2011 vaig aconseguir la 

destinació definitiva aquí, a 
l’Institut les Planes, la qual 
cosa segella encara més la 
meva vinculació, no només 

personal i familiar, sinó 
també la professional amb 

el nostre poble.

M. Cinta Miravet Pla
Santa Bàrbara, abans, ara 
i sempre serà el meu lloc 
de pertinença. No sé si hi 
tornaré a viure, amb els 
anys canvien les circum-
stàncies, però si que és 

cert que mai m’hi desvin-
cularé.

Pili Cid Tena
Vinc i seguiré venint, però 
a viure aquí ho veig difícil. 
Crec que porto la marxa 
de a la llarga passar al-

guna temporada al poble, 
però jo a València tinc la 

vida feta.

Carolina Corcuera Figueras
Sé que un dia tornaré al 

poble. Tard o d’hora, però 
hi tornaré. El poble és el 
meu sinònim de casa.

Isabel Monllau Esteller
Us portaré sempre al cor, 

perquè sou part de la 
meva història. Així que 
tots a una diem: VISCA 

SANTA BARBARA!!!

Alvaro Arasa Tuliesa
Del poble no he marxat 

mai. Sempre el porto amb 
mi, quan estic fora i quan 

estic aquí. 

Pili Farnós Loscos
Jo no sé si algun dia tornaré 

a vindre a viure al poble, 
ara mateix no. No es pot dir 
en seguretat, la vida dona 
moltes voltes i no se sap 
mai que ens pot deparar.

Fanny Villalbí Cid
Si la vida meu permet segur que 
tornaré al poble, avui en dia no 
tens res segur. Tal com va dir 

John Lennon “La vida és allò que 
et va succeint mentre que t’obs-

tines en fer altres plans”.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de 
l’Ajuntament (www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament. Concretament els enllaços són: 
Plens de la Corporació: 
http://santabarbara.cat/actes-plens/
Sessions de la Junta de Govern Local: 
http://santabarbara.cat/actes-juntes-de-govern/

NOTES DE L’AJUNTAMENT 

L’ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un 
millor servei als seus ciutadans i/o contribuents, vol 
mantenir les dades actualitzades en els diferents 
padrons municipals; evitant, en la mesura del 
possible, l’emissió de rebuts erronis o a nom de 
persones difuntes. Amb aquest propòsit, informem 
dels tràmits que es poden realitzar a les mateixes 
oficines de l’ajuntament i de la documentació que 
s’ha d’aportar en cada cas: 

 ü Padró d’habitants: 
o Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o 

DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer o 
escriptura de propietat del domicili a residir). 

o Canvis de domicili (contracte de lloguer o escriptura 
de propietat del nou domicili). 

o Modificació de dades personals: 
• DNI / NIE (fotocòpia). 

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial). 
• Noms i cognoms (certificat de naixement).

 ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries): 
• Canvis de nom (còpia de l’escriptura de propietat 

de l’immoble).
• Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del 

rebut i núm. de compte bancari nou). 

 ü Padró de taxes (conservació del cementiri): 
• Canvis de nom (acceptació d’herència, títol de 

propietat del nínxol i últim rebut). 
• Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del 

rebut i núm. de compte bancari nou). 

 ü Padró d’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), 
i Padró de l’impost de bens immobles de naturalesa 
urbana i rústica (IBI): 

• Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del 
rebut i núm. del compte bancari).

SOREA

El servei municipal d’aigües de Sorea, aquest trimestre de 2018, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines de 
l’Ajuntament, els dies:
3 de gener  -  17 de gener  -  31 de gener -  14 de febrer  -  28 de febrer  -  14 de març  -  28 de març

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest semestre de l’any 
2018 seran:
12 de gener  -  9 de febrer  -  9 de març  -  13 d’abril  -  11 de maig  -  8 de juny 
Els interessats en rebre aquest servei han d’adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament, per indicar el material i el 
lloc de recollida, com a molt tard dos dies abans.

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2018 
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de pagament 
en voluntària és, previs els tràmits legals oportuns, el següent:

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 1 29/03/2018 - 31/05/2018
500 - IBI URBANA 1 27/04/2018 - 29/06/2018
501 - IBI RÚSTICA 1 27/04/2018 - 29/06/2018

100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 1 29/06/2018 - 31/08/2018
840 - CONSERV. CEMENTIRI 1 29/06/2018 - 31/08/2018
010 - IAE 1 27/07/2018 - 28/09/2018
500 - IBI URBANA 2 31/08/2018 - 31/10/2018

Que vençuts els terminis assenyalats s’iniciarà el període executiu per a la recaptació de rebuts pendents de pagament, la 
qual es realitzarà així mateix per l’Excma. Diputació de Tarragona.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2017
KONGA KONARE...................................................8/10/2017
Tiefolo Dit Mohamed Konare
Nana Coulibaly

PAULA JUAN SÁNCHEZ ........................................9/10/2017
Ruben Juan Moliner
Inés Sánchez Tena

ROMA ALEGRE SCARPA......................................15/10/2017
Víctor Alegre Cornelles
Stefania  Scarpa

DIARRA MARTÍNEZ DIOUF ...............................17/10/2017
José Miguel Martínez Espuny
Astou Diouf 

INÉS MARINA VLASCEANU ...............................27/10/2017
Octavian Costinel Vlasceanu
Andreea Rodica Vlasceanu

WASIM ERRAIS EL KARMA ................................31/10/2017
Youssef Errais Salmi
Amal El Karma

ANUAR SADIKI ...................................................11/11/2017
Najib Sadiki
Laaziza Arkiza

LEIRE BELTRAN BERNABEU .................................8/11/2017
Alberto Beltran Roig
Susana Bernabeu Morales

PAULA CABANES ARASA .....................................2/11/2017
Nicolás Cabanes Forcadell
Maria Lourdes Arasa Maura

ESTHER BACHERO HERNÁNDEZ ......................23/11/2017
Cristian Bachero Ramírez
Tamara Hernández Lupiañez

ARNAU SUBIRATS CODORNIU ............................6/12/2017
Gerard Subirats Cardona
Georgina Codorniu Escrivà

PAU FAVÀ SERRA .................................................19/12/2017
Pau Joan Favà Queralt
Maria Elena Serra Bel

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE 2017

JULIÀ ANDREU SOL BELLÉS
AIDA NOÉ LLUÍS .................................................11/10/2017

JUAN CARLOS ROÉ BARBERÀ
VANESA BARBERÀ ROLDAN ..............................19/10/2017

ERIK BELIS
GISELLE LÓPEZ MONTASELL .............................11/11/2017

JONATHAN ALEXANDER TITUAÑA CARRION
SONIA RALLO RUBIO .........................................16/12/2017

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2017

GUADALUPE ARRUFAT PONS ..............................3/10/2017

FRANCISCO CURTO ROYO ..................................9/10/2017

MARIA CHIPRE CID ............................................12/10/2017

MANUELA PÉREZ LÓPEZ....................................17/10/2017

ROSA ARASA GAS ...............................................15/10/2017

JOSÉ ARASA CLUA ..............................................11/11/2017

JAVIER BEL CURTO .............................................23/11/2017

FRANCISCA BERNARDO ROYO .........................25/11/2017

FRANCISCA CODORNIU ARASA .........................2/12/2017

HILARIO JOSÉ ARASA ROÉ .................................15/12/2017

MARIA ASUNCIÓN LOBATO PEÑA ....................19/12/2017

CAMILO DALMAU BLAY .....................................19/12/2017

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

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

Hem finalitzat un primer trimestre del curs escolar ple 
d’activitats amb un balanç molt positiu en quan a la 
participació i valoració dels pares. 

Dins les activitats extraescolars d’acollida i multimèdia 
s’ha finalitzat el projecte de Xina dels xiquets de multimèdia 

de tarda i han realitzat tots ells uns vídeos molt divertits 
felicitant les festes i un detall per a les famílies (podeu 
mirar els vídeos a la pàgina del facebook de l’AMPA Jaume 
Balmes). Al mes de desembre els alumnes de multimèdia 
de tarda van visitar els estudis de la Plana Ràdio per cantar 
nadales.

En quan a la resta d’activitats extraescolars la matrícula també ha anat en augment, i tots els nostres alumnes poden 
gaudir d’una gran oferta d’extraescolars a l’escola. Agrair a tots els monitors la gran tasca que fan amb les xiquets!
Dins del menjador escolar hem realitzat tres grans festes, la festa de la Castanyada on vam fer panellets amb tots els 
assistents, la festa de la Fira de l’Oli on vam poder degustar “pa amb oli” i la ja tradicional Festa de Nadal amb l’actuació 
d’un Mag i regals del tió de l’escola.
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Entitats Planeres

Agrair tota la tasca de les mares 
voluntàries que ens ajuden en les 
diferents festes del menjador, ja que 
gràcies a totes elles és possible que 
els nostres xiquets puguin gaudir de 
les festes. També agrair al restaurant 
la Llar que ens cedeixin la sala del 
restaurant, ja que el menjador de 
l’escola no té suficient capacitat per a 
tots (en la darrera festa hem estat 180 
comensals!).
En quan a la col·laboració amb l’escola 
hem participat amb la festa de la 
Castanyada torrant castanyes per a tot 
l’alumnat i els pares, ens heu trobat 
ajudant als alumnes de quart amb el 
Gran Recapte d’Aliments i també al  
Concert de Nadal col·laborant tant 
amb la gestió d’entrades i accessos al 
recinte, com amb la decoració de la 
sala de l’Smartcentre.

I per finalitzar també ens heu trobat col·laborant amb l’Ajuntament amb les diferents activitats que es duen a terme al 
poble. Aquest trimestre la Fira de l’Oli i la Marató. Agrair en tots dos casos la participació i col·laboració de tots fent possible 
el seu èxit.
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Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA

CELEBRACIÓ DEL DIA DEL PILAR

El passat 12 d’octubre vàrem celebrar 
el dia de la Mare de Déu del Pilar amb 
un dinar de germanor a la sala d’actes 
de l’Smartcentre on es vam reunir 
gairebé un centenar de persones entre 
socis i simpatitzants. Després del dinar 
els assistents vàrem poder gaudir 
de l’actuació del grup de jota “Arte 
Baturro” de Jérica (Castelló), que també 
ens va acompanyar l’any passat.



Entitats Planeres

Tanquem un any molt especial per a la 
nostra associació, l’any del nostre 25è 
aniversari.  Com ja us vam informar, al 
mes d’abril vam commemorar-ho amb  
una gran festa per a totes les nostres 
associades i també, al llarg de l’any, en 
les celebracions habituals hem anat 
fent menció d’aquesta efemèride amb 
algun petit detall, obsequi, etc. per 
tal que aquest any esdevingués un 
bon record a la història de la nostra 
associació.
L’últim trimestre de l’any és l’inici del 
nostre nou curs i, com ja sabeu, ho fem 
amb un bon grapat d’activitats, però la 
que dona el tret de sortida és la Trobada 
Comarcal de Dones del Montsià que 
enguany en la seva 26a edició s’ha 

celebrat a Sant Carles de la Ràpita. 
També hem fet sortides culturals com 
la Tàrraco Romana, tallers de cuina a 
càrrec de sòcies o com la del passat 2 
de desembre, especial cuina de Nadal, 
enguany a càrrec de Dani Jové, xef del 
Restaurant Muva Beach de Peníscola.
I com a punt i final de tot un any 
d’activitat, la Festa del Prenadal, acte 
que en essència es va desenvolupar 
igual que tots els anys: recollida 
d’aportacions per a la Marató de TV3, 
paraules de benvinguda per part 
de la presidenta, actuació musical, 
berenar servit pel restaurant la Llar 
i espectacular sorteig de regals i 
obsequis patrocinats per sòcies, locals 
comercials i per la pròpia entitat. En 

aquesta ocasió, seguint la tònica de 
l’any, vam voler fer una cosa un pel 
diferent i això ho vam aconseguir 
amb l’espectacular concert ofert pel 
grup “Amor Fino” trio de músics 
professionals compost per un tenor, 
una mezzo-soprano i un pianista que 
ens van delitar amb un variat i selecte 
repertori musical. Una gran actuació 
que va deixar el llistó molt alt per 
a futures edicions,  que esperem i 
desitgem poder celebrar durant molts 
anys més. 
Gràcies a totes per la vostra participació 
i col·laboració i que tingueu un feliç 
any nou.

La Junta

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

CUINA NADAL

TROBADA COMARCAL

TARRAGONA ROMANA

FESTA PRE-NADAL
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CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
PRESENTACIÓ CF SANTA BÀRBARA

El passat dia 8 d’octubre vam realitzar la presentació de tots 
els equips del  Club Futbol Santa Bàrbara i després es van 
realitzar diverses activitats que a continuació detallem.

• 10.30 h presentació dels equips de futbol base del CF Santa 
Bàrbara i també del 1r equip.

• 12 h partit  CF Santa Bàrbara vs UE Remolins

• 14 h paella popular 
Aquest any disposem de 6 equips al nostre club que son els 
següents:
Pre-benjamí / Benjamí / Aleví A / Aleví B / Infantil i Amater

PRE-BENJAMÍ

ALEVÍ A

INFANTIL

ALEVÍ B

EQUIP  AMATER

BENJAMÍ

Com podreu comprovar, al 1r equip juguen 12 jugadors 
del nostre poble, la qual cosa resulta molt gratificant.
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TOTS ELS JUGADORS I JUGADORES DEL CF SANTA

DINAR POPULAR CF SANTA

Després de la presentació dels equips i que es disputés el 
partit del CF Santa Bàrbara vs UE Remolins es va realitzar 
una paella popular amb una participació de gairebé 200 
persones. Va ser tot un èxit.

L’empresa que va servir el càtering va ser del nostre poble 
que es diu Càtering 4 Fogons

La participació de jugadors/es, socis/es, pares , mares i 
familiars va ser la clau de la presentació.

 CANVI DE MÍSTER

Envers dels resultats 
no massa favorables a 
l’equip Amater del CF 
Santa ens vam veure 
obligats a fer un canvi 
d’entrenador, destituint 
a Roberto Cantó i 
contractant als nous 
entrenadors Mario Maza 
i Robert Aviñó.

Ara per ara sembla ser 
que l’equip ha millorat 
molt, tant físicament 
com tècnicament i el 
reflex d’aquest canvi es 
veu amb els resultats 
més positius que va 
assolint l’equip.

MAGALLANES

Home d’entrega, compromís i implicació amb el Santa, ha 
format part de diferents juntes del club en aquests últims 
40 anys, fins i tot va ser el delegat dels veterans durant el 
temps que aquests van tindre activitat, principis del 2000. 
Un fidel seguidor del Santa igual a casa com fora; sens dubte 
ens ha deixat un home de futbol i del Santa. D.E.P.
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

FIRA DE L’OLI

En la recent fira de l’oli, l’associació 
ha col·laborat, com en anys ante-
riors, repartint els esmorzars que 
l’Ajuntament organitza. Va ser un acte 
amb molta participació. Es van repar-
tir unes dues-centes racions a base de 
baldanes, allioli, pa, aigua, vi i coc. El 
repartiment va ser molt ordenat i en 
va haver per a tothom.

PRE-NADAL

El dia 17 de desembre ens vam reunir 
una quantitat important de socis per 
fer el tradicional dinar de germanor 
per celebrar la proximitat del Nadal. 
Ens van acompanyar autoritats, va ha-
ver obsequis per a tothom i un final de 
festa amb un animat ball.

Després d’haver-vos contat el que han 
estat les més importants activitats del 
trimestre, només ens resta desitjar-vos 
a tots que tingueu UNES BONES FES-
TES DE NADAL I QUE EL NOU ANY US 
PERMETI ACOMPLIR TOT ALLÒ QUE US 
PROPOSEU. 

VIATGE A COSTA BRAVA

Entre els dies 16 i 20 d’octubre, 
l’associació ha fet un viatge per la Cos-
ta Brava i Costa Vermella de França. 
Vam estar allotjats a Roses i des d’allí 
férem una sèrie d’excursions.

En arribar el primer dia, i donada la 
proximitat, vam estar i passejar pels 
canals d’ Empuriabrava.

El segon dia vam passar la línia de 
França fins a Colliure i vam fer el re-
torn per la costa i tots els poblets que 
hi ha fins a Roses (Argelès, Banyuls, 
Port Bou, Colera...). A la tarda la visi-
ta va ser al poble medieval de Besalú i 
una petita parada a Banyoles.

Dimecres es va fer el desplaçament 
més llarg: fins a Carcasona. Vam estar 
a la Cittè o ciutat emmurallada. Es va 
dinar allí i, en retornar, encara vam te-
nir temps per passejar Roses.

Dijous, visita a Cadaqués i excursió 
amb tren turístic fins a Port Lligat, per 
la costa. I per la tarda, visita guiada al 
castell de Figueres i temps lliure per la 
ciutat.

Divendres. Avui toca Llançà i el Port de 
la Selva, pobles de la Costa Brava nord, 
i a la tarda, Girona. Visita al casc antic 
i resta de tarda lliure.

Dissabte, tot i ser el dia de tornada a 
casa, encara vam aprofitar per visitar 
Elna. Vam estar en l’anomenada “Ma-
ternitat Suïssa” on ens van fer una 
molt detallada explicació, il·lustrada 
amb diapositives, del que va ser la 
Maternitat en el temps immediat a 
l’acabament de la guerra d’Espanya. 
Va ser una explicació que va emocio-
nar a molts dels assistents. Avui dia és 
una mena de memorial del que va ser 
i representar en aquella trista època.

Després d’això, dinar i cap a casa.
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
El passat trimestre, us vam oferir una 
entrevista amb Núria Brau, una atle-
ta que ha deixat recentment el nostre 
club, Ara volem seguir aquesta línia 
encetada i a banda de parlar-vos de 
coses del club també explicar-vos qui 
són o quines atletes han format part 
del mateix, no serà cada trimestre per-
què el proper ja haurem de parlar de 
competicions, però avui tenim una al-
tra protagonista convidada. En motiu 
de la festa dels músics per Santa Cecí-
lia, el club va realitzar un petit i discret 
homenatge a l’atleta més veterana 
del club, Mireia Arasa Lleixà. Minuts 
abans de l’inici de la desfilada se li va 
fer un reconeixement i l’entrega d’un 
collaret amb una twirler simbolitzant 
aquests anys al costat del nostre club. 
Mireia segueix amb nosaltres, tot i la 
distància que comporten els estudis i 
estar fora del nostre poble. Ella els cap 
de setmana continua entrenant i tam-
bé participarà a la propera competició, 
de la qual us en parlarem al proper 
magazín. Ara us deixem una entrevis-
ta entretinguda per conèixer més a la 
protagonista. 
Mireia, quan vas iniciar-te amb el twir-
ling? Quasi des de petita, estant a la 
panxa de la meva mare! Recordo que 
va ser als 3 anys quan vaig fer alguna 
de les primeres desfilades de carrer. 
Com recordes aquells inicis? Com 
sempre m’ha agradat molt aquest es-
port, tots els records que tinc són bons 
i especials. 
Que l’entrenadora sigui la teva mare 
com ho has viscut? Igual que la resta 
de joves, quan estem als entrenaments 
soc una atleta més. 
Qui eren les companyes amb les quals 
et vas iniciar? Les amigues de tota 
la vida, Núria i Alba, després es van 
apuntar Judith, Paula, les bessones, 
Cinta Ferré i moltes altres companyes, 
són 16 anys al club i comparteixes mo-
ments amb molta gent que forma part 
de la teva vida. 
Tens alguna anècdota per compartir? 
Una temporada ens van dividir amb 
dos equips, unes feien cabaret i les al-
tres cowboys i ens picàvem per veure 
quines ho feien millor, era una compe-
tència molt sana. 
Ara mateix estàs estudiant a Tarrago-
na, què estàs fent? Faig un grau tècnic 
en laboratori clínic i biomèdic. 

Tot i els estudis no has deixat el club, 
n’hi ha que ho deixen al millor mo-
ment per temes d’estudis però tu se-
gueixes endavant. Penso que hi ha 
temps per a tot, l’important es creure 
amb el que fas i poder compaginar-ho 
i si et fa feliç es bo continuar-ho fins 
que es pugui. 

I ara quan entrenes? Aquest any estic 
estudiant a Tarragona però en diven-
dres i dissabte quan torno al poble 
aprofito per fer els entrenaments. 
Aquesta temporada com participaràs 
a les competicions? Faré un solo a pri-
mera divisió i un equip amb les que 
anomeno “peques del grup” però que 
ja s’han convertit en les més grans del 
club. 
Finalitzem l’entrevista recordant 
aquella sorpresa que fa unes setmanes 
el club et va fer, suposo que no l’espe-
raves, com la vas rebre? Ni l’esperava 
ni sospitava res, però va ser molt es-
pecial, fins i tot la meva mare que es-
tava ocupada amb les fires va acom-

panyar-me, només puc donar-vos les 
gràcies. 
Mireia, gràcies a tu per formar part del 
club i pel teu companyerisme amb les 
atletes. 
Per finalitzar volem felicitar també a 
aquest magazín que està de celebra-
ció, no només agraint que ens cedeixin 
l’espai per donar veu a la nostra enti-
tat, sinó per l’evolució constant que ha 
realitzat al llarg d’aquests anys. Estem 
en un moment en el qual la comunica-
ció i els mitjans realitzen molts canvis, 
les noves tecnologies ja són el present, 
però poder seguir tenint el format pa-
per, fullejar, llegir els continguts, mirar 
les fotografies, col·leccionar el maga-
zín és un plaer per als més nostàlgics. 
Per molts anys més!
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
9a MARXA BTT FIRA DE L’OLI, 19 de novembre de 2017

Com cada any, dins del marc de la fira, la nostra entitat 
va col·laborar organitzant la marxa amb BTT, i com 
quasi tots els anys es porta a terme pels camins i senders 
de la Serra de Godall. En aquesta edició hi van prendre 
part uns 70 participants. El recorregut va ser exigent, 
amb una distància de 38 quilòmetres i 700 metres de 
desnivell acumulat, com a novetat hi havia una baixada 
des la zona de la Solcida pel sender de Palometes fins 

a les Ventalles, amb molta dificultat tècnica, tot i això, 
no vam haver de lamentar cap accident. La gent s’ho va 
passar molt bé i van fruir dels magnífics paratges de la 
Serra de Godall i la Foia. Com sempre, en arribar vam 
gaudir del tradicional esmorzar amb baldanes, salsitxes 
i allioli, un matí de diumenge perfecte.
Una vegada més, agraïm a la Regidoria d’Esports i de 
Festes de Santa Bàrbara i a l’Ajuntament i a la Societat 
de Caçadors de Godall la seva col·laboració. 
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Abans i Ara



ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1

Imatge 4 Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8

Imatge 2 Imatge 3

Imatge 9
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku

Solucions

Qui i què?

Imatge 1: Agustí, Cinta, Cinteta i 
Francisco

Imatge 2: Curs de Mossèn Sales

Imatge 3: Joaquín, Salvador, 
Teresina, Luís i Jesús

Imatge 4: Mari Carmen Farnós, 
Ana Llaveria, Lucrecia Rodriguez i 
Margarita Bertomeu

Imatge 5: Participants de  la 
carrossa “Cruzada de la Bondad”

Imatge 6: Pepita Balagué, 
Fernanda Cid, Rosa Jastí, Roser 
Puig i Josefa Caballé

Imatge 7: Carmen Royo i Enrique 
Elies

Imatge 8: Imma i Dolores

Imatge 9: Mercedes Caballé i 
Miguel Caballé

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 40





Entreteniment infantil

Endevinalla
Sempre que et toco no em veus,
volo sense tenir ales,
xisclo sense tenir boca,
i faig mal moltes vegades.

Solució núm. 40: Les fulles

Dites i refranys:
Pels Reis, el dia creix i el fred neix. 

Webs recomanades:
acudits.flog.cat
www.ediba.com

LES 7 DIFERÈNCIES

UNEIX EL PUNTS:
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Planers en adopció 2015-2017

Planers en adopció

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat

JOSEP RAMON SABATÉ PLA
Si algun dia he de marxar del 
poble, serà per acompanyar 
a les meves filles allí on es 
desenvolupin professional-
ment. 

ENRIQUE LANGE EBRI
Tot i que vinc d’un poble més 
gran, a Santa Bàrbara no hi 
trobo res a faltar. En el trans-
curs dels darrers vint anys 
he estat testimoni de la seva 
evolució.

ZAIDA LOPERA MARÍN
No penseu que només parlo 
bé aquí del que considero el 
meu poble, els companys de 
feina ja saben que com Santa 
Bàrbara no hi ha cap poble.

RAMON GUILLÉN SUESTA
Cada dia quan obro la cafe-
teria dono gràcies als meus 
pares per escollir Santa Bàr-
bara com el lloc per comen-
çar una nova vida.

CARMEN SANDONÍS SAURA
No crec que torne al lloc que 
em va veure néixer, ni a Ro-
quetes, si algun dia he de 
marxar serà per acompanyar 
a la meva família en alguna 
altra aventura.

DANI JOVÉ MOLIST
Tinc de Taradell aquest cu-
quet per dins que ara també 
ja el tinc de Santa Bàrbara, 
però després de voltar molt et 
puc dir que Santa Bàrbara és 
el meu poble.

DOLORS VIDAL DOMÉNECH
Des del primer moment 
m’he sentit sempre molt a 
gust del tracte que m’ha do-
nat la gent, no m’he sentit 
forastera i desitjaria acabar 
la meva vida aquí.

GUILLERMO ACERO
VENDRELL

El més important en un po-
ble és la gent, gent implicada 
en fer gran Santa Bàrbara i 
que no fa estrany ningú. Grà-
cies per “adoptar-me”.

FRANCISCO ROLDÁN CALVO
No es pot dir mai d’aquesta 
aigua no en beuré, però tinc 
clar que la meva vida seguirà 
lligada a Santa Bàrbara.

SÒNIA FERRER TENA
Estem molt bé al poble i no 
ens plantegem canviar, però 
no us negaré que algunes 
vegades encara m’emociono 
una mica si fa temps que no 
estic a Morella.

ANNA GARRIGA LÓPEZ
Santa Bàrbara i la seva gent 
ha deixat una empremta al 
meu cor per sempre, que no 
es podrà esborrar mai. Em 
sento molt estimada.

NOÈLIA OLLÉ ALEGRE
M’he acostumat a la vida 
del poble i quan no estic ho 
enyoro, però això de marxar 
mai se sap.
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Centre de Dia de Santa Bàrbara

Estimats lectors,

En aquesta ocasió volem traslla-
dar-vos la nostra satisfacció pel tre-
ball realitzat al Centre de Dia per a 
gent gran de Santa bàrbara.

Aquest passat mes de novembre 
vam rebre l’excel·lent notícia des de 
la Generalitat de Catalunya que per 
fi ens havien atorgat 8 places públi-
ques per al nostre centre de dia.

Aquest fet comporta que els nostres 
usuaris actuals i futurs usuaris pu-
guin gaudir del servei amb unes con-
dicions molt favorables. Les places 
públiques són finançades en part per 
la Generalitat de Catalunya, l’altra 
part és satisfeta per l’usuari després 
de realitzar els pertinents càlculs en 
funció de la renta i patrimoni de la 
persona interessada. Sens dubte, és 
una notícia que ens anima a seguir 
treballant per ampliar cada cop més 
el nostre servei i que la gent gran de 
Santa Bàrbara tingui el nostre centre 
com una referència a l’hora de bus-
car un recurs per cobrir les seves ne-
cessitats més bàsiques.

Des dels Centres VIMA continuem 
treballant i encarem el nou any amb 
el mateix objectiu que ens ha vingut 
acompanyant durant els gairebé 10 
anys de funcionament en el sector, 
ser referència al territori en quan a 
atenció a les persones grans i que 
aquestes tinguin al nostre centre la 
millor qualitat de vida possible, sent 
atesos de forma individualitzada i 
atenent a les seves necessitats més 
bàsiques, treballant sempre perquè 
la persona usuària i el seu entorn fa-
miliar entenguin els nostres centres 
com casa seva.

Agraïm també el suport en aquests 
gairebé dos anys de funcionament 
del Centre de Dia sota la nostra ges-
tió de l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra, àrea de Serveis Socials de Santa 
Bàrbara i al Departament de Treball 
Social, Afers i Famílies de la Genera-
litat de Catalunya.

Així mateix us convidem a tota la 
població a visitar el nostre centre i 
us animem a provar el nostre servei.

Us desitgem un feliç Nadal i un pròs-
per any 2018.
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Centre Obert l’Oliveta

En aquest número del magazín, us 
farem un repassada a les diferents 
activitats que els xiquets i xiquetes del 
Centre Obert han realitzat al llarg del 
1r trimestre del curs 2017-2018. 
Al mes d’octubre, vam realitzar els 
tradicionals panellets, en motiu de 

la castanyada, juntament amb la 
decoració de la tardor. Destacar el 
taller de cuina, on a través de la recepta 
tradicional dels panellets, els xiquets/
es van poder fer-los i després degustar-
los. Cadascun es va poder emportar 
a casa una caixeta decorada per ells 
amb els panellets a dintre, per tal que 
els poguessin degustar tota la família. 
També destacar, que els xiquets/es 
van ajudar als iaios i iaies del Centre 
de Dia VIMA en l’elaboració dels seus 
panellets, una tarda on tots s’ho van 
passar molt bé.   
Seguint amb el mes de novembre, 
destacar la visita a la fira de l’oli, 
on any rere any hi tenim una cita 
important. Es visiten els diferents 
estands que hi ha, per tal de conèixer 
els productes que hi són presents, 
i després una estona de jocs. El 25 
de novembre, Dia Mundial contra la 
violència de gènere, des del Centre 
Obert es va confeccionar un mural 
per dir NO a la violència, preparat pels 
participants del centre i per treballar 
el tema d’una forma entenedora per a 
ells i sensibilitzar-los des de ben petits.  
Per acabar el trimestre, ens trobem 
amb el mes de desembre, on gran 
part de la programació es dedica a les 
activitats nadalenques, decoració de 
Nadal, confecció de l’arbre de Nadal 
i ornaments, creació de les figuretes 
del pessebre amb plastilina, muntatge 
del pessebre, corones de Nadal... Vam 
gaudir de la representació d’un conte 
de Nadal a l’Smartcentre i també 

vam participar de l’elaboració de les 
coquetes de panoli per a la Marató 
de TV3, que es va fer juntament 
amb les entitats del municipi i totes 
aquelles persones de forma individual 
que van acudir-hi. I com ja va sent 
habitual, la participació dels menors 
en el programa de Tu a Tu del 14 de 
desembre, de la Plana Ràdio, on es van 
llegir poemes de Nadal per als oients. 
El 20 de desembre, es va realitzar la 
festa final de trimestre, on vam fer 
una xocolatada per a tots els xiquets/
es que dia a dia acudeixen al centre, 
vam fer cagar el tió, que va deixar un 

regalet per a tots/es i després vam 
acabar la tarda amb una mica de ball 
i festa, per tal d’acomiadar-nos fins al 
nou any. 
El Centre Obert va iniciar el 2n 
trimestre el 8 de gener, amb diferents 
programes i tallers, aquests són: 
taller els meus amics i el meu jardí, 
taller de cuina, taller de lectura i 
comprensió lectora, reforç escolar, 
taller de dinàmiques, taller de creació 
de jocs, taller d’informàtica, taller 
d’educació emocional i valors, i taller 
de celebracions especials. 
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Amb el desembre va tornar el programa nadalenc de la 
Plana Ràdio “De tu a tu”
Set hores intenses de ràdio amb continguts 
molt especials, per celebrar aquestes festes 
amb els nostres oients. Entrevistes, cançons, 
records, vivències, música, misteri, imagina-
ció, cuina, emotivitat... i molt més al “De tu a 
tu” número 19.

(Josep Roig).- El 14 de desembre va ser 
un dia molt especial a la Plana Ràdio, 
arribàvem a la 19a edició del programa 
nadalenc “De tu a tu” i ho fèiem amb la 
mateixa il·lusió amb la que començà-
vem aquell desembre de l’any 1998, quan 
decidíem organitzar  un dia de ràdio, de 
cara al públic i amb continguts diferents 
dels habituals. Així va començar aquest 
programa. Els primers anys traslladant 
els estudis al Centre Cultural i oferint, 
durant un parell d›hores, un espectacle 
radiofònic en directe que requeria un 
esforç tècnic i humà difícil d›assumir 
amb els recursos dels quals disposàvem, 
per això, a la quarta edició es va decidir 
no sortir dels estudis i reconvertir el 
«De tu a tu» en una espècie de marató 
radiofònica que, sense perdre l›essència 
del motiu pel qual va néixer, pretén ser el 
nostre regal de Nadal per a l›audiència i, 
des de fa uns anys, també un dia de tro-
bada amb tots els col·laboradors que po-
den assistir al nostre dinar de Nadal, que 
acaba sempre amb una animada tertúlia 
per encetar la tarda maratoniana.

Aquest any, l’espectacle radiofònic 
s›iniciava a les 9 del matí amb una tertúlia 
sobre la participació de Santa Bàrbara a 
la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, per 
continuar amb una participació genera-
cional molt especial. D’una banda rebí-
em als infants del Centre Obert l’Oliveta 
que ens recitaven poemes i, d’altra, als 
nostres avis del Centre Vima que ens van 
endinsar en els records d’aquells Nadals 
que guarden a la seva memòria.

Vam visitar, amb la conversa amb mos-
sèn Paco Vives , el Pessebre Vivent de Je-
sús i vam poder gaudir de la conversa i 
també de les nadales que ens van “rega-
lar” els mestres de l’Escola de Música “Els 
Flarets”, Agustí Roé i Imma Pérez. Vam 
conèixer els fogons de la cuina nadalen-
ca de Fernanda “La peixeta” i vam poder 
viatjar, primer als camps de refugiats, 
amb la vivència relatada pel jove perio-
dista planer, Francesc Millan, i més tard 

fins al futur que ens pronosticà la nostra 
“bruixeta” Montse Valldepérez.

Per acabar l’intens matí, vam apren-
dre dels missatges que la nostra col-
laboradora, Carme Sabaté, ens va relatar 
a través del seu conte de Nadal.

Després del dinar del nostre radiofò-
nic Nadal en el qual hi van participar 
gairebé una vintena dels nostres col-
laboradors, a partir de les 4 de la tarda, 
s’encetava una animada tertúlia amb 
la qual vam poder expressar, entre al-
tres temàtiques,  els nostres millors 
desitjos per a aquests dies tan especials. 
A la recta final de la nostra particular 
marató radiofònica ens va visitar una 
de les dones més actives del territori, 
Montse Castellà, a la qual li vam dema-
nar que portés també la guitarra per-
què ens mostrés, no solament les se-
ues inquietuds, sinó també el seu art. 
Els alumnes de multimèdia de l’escola, 
capitanejats per la seua monitora Nati 
Giné, ens van regalar una cançó de Nadal 
molt plàstica i divertida que va ser el pas 
previ a la intervenció darrera de l’espe-
cial que com sempre reservem per a les 
autoritats locals.

Enguany la intenció era de dedicar els 
primers minuts exclusivament a l’alcal-
de per a que ens fes un resum de la gestió 
municipal dels darrers mesos i incorpo-
rar després la resta de representats  del 
consistori perquè pugessin fer també 
la seua aportació, cosa que per motius 
d’agenda, finalment no va ser possible 
i ens vam haver de conformar amb la 
conversa amb Alfred Blanch i el regidor 
Antonio Ollés, que es va incorporar uns 
minuts després.

En definitiva, set hores intenses de ràdio 
amb les que els treballadors de la Plana 
Ràdio (Tere i Josep), volem desitjar a tots 
els nostres oients i poble en general, unes 
MOLT BONES FESTES I UN PROSPER 2018. 
(Encara que quan llegireu això ja estarem 
plenament immersos en el nou any). 

La Plana Ràdio
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Llar d’Infants Les Beceroles

AULA MANUELITA
Els més petits de la llar han pogut experimentar amb la panera de tresors, la 
panera de la tardor i el mural d’experimentació, això els ha permès poder expe-
rimentar, manipular i observar elements quotidians que no tenen al seu abast, 
els ha agradat molt.

AULA DE LA BEBI
Els nens/es de P1 han fet moltes activitats durant aquest trimestre, algunes d’elles són: han anat a buscar fulles, a buscar 
cargols, han jugat amb globus, han conegut a la bebi,  han pintat i descobert el color roig i, el més important, s’ho han passat 
molt bé.

AULA DE LA PURPURINA
Els nens/es de P2 també han pogut fer moltes activitats aquests mesos: anar a buscar fulles, jugar amb fulles, descobrir 
diferents colors, activitats de pluja, visitar als iaios del Centre VIMA, han jugat amb plastilina, amb instruments de música, 
han descobert la rodona, han jugat amb llums i d’altres activitats. També han après els colors amb anglès i a saludar.
Durant aquest trimestre tots els nens/es de la llar també hem fet panellets, hem celebrat la castanyada, hem conegut la 
tardor i els seus fruits. 
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de …

Fake news, la veritat de les menti-
des

Desinformació, fake news o post-
veritat són conceptes que estan de 
plena actualitat i que han existit 
sempre en altres formats, però 
que les xarxes socials han ajudat a 
expandir d’una manera que sembla 
imparable. Són “informacions” que 
ens arriben per Whatsapp. Face-
book, Twitter o Instagram, una va-
rietat de canals que fa difícil aturar 
aquesta tendència. 

Segons les prediccions, al 2022 el 
públic occidental consumirà més 
notícies falses que verdaderes i no 
hi haurà prou capacitat material ni 

tecnològica per eliminar-les. Els al-
goritmes de Facebbok o Twitter fan 
servir la intel·ligència artificial per 
oferir-nos allò que ens interessa, i 
aprenen qui seguim i quina mena 
de continguts consumim. Com el 
que ens ofereixen les xarxes ja és 
del nostre gust, acceptem més fàcil-
ment el que se’ns explica i, sovint, 
ho compartim sense qüestionar-nos 
si és verdader o fals. 

Però un estudi publicat recentment 
per Ofcom, l’organisme oficial que 
regula les comunicacions al Regne 
Unit, recull que el 96% de joves de 12 
a 15 anys els interessen les notícies. 
D’aquestes, un 73% són conscients 
que existeixen les notícies falses. I 
tot i que més d ela meitat dels joves 

fan servir les xarxes socials per in-
formar-se, només un 32% considera 
les xares socials com a mitjans fia-
bles. Per tant, sembla que la joventut 
comença a prendre consciència del 
problema. 

Salut mental i joves

No seria estrany que algun amic, 
una companya de feina, algú de la 
teva família o tu mateix/a tingu-
és un problema de salut mental. 
L’ansietat, la depressió, els tras-
torns alimentaris, el TDAH o el TEA 
són exemples comuns que afecten 
molts joves. L’estigma, la discri-
minació, l’aïllament són les con-
seqüències més comuns amb què 
s’han d’enfrontar els i les joves que 
pateixen problemes de salut men-
tal. 

La Federació Salut Mental Catalunya 
defineix trastorn de salut mental 
com “una alteració de tipus emoci-
onal, cognitiu i/o del comportament, 
en què queden afectats processos 
psicològics bàsics com són l’emoció, 
la motivació, la cognició, la conscièn-
cia, la conducta, la percepció, la sen-
sació, l’aprenentatge, el llenguatge...
que dificulta l’adaptació de la per-
sona a l’entorn cultural i social on 
viu i crea alguna forma de malestar 
subjectiu. 

Cal tenir en compte que la malaltia 
mental; no significa menor capacitat 
intel·lectual, no és sempre irreversi-
ble, no és mortal, no és contagiosa, 
no és sempre hereditària, no és una 
culpa ni un càstig, i no és sempre 

permanent en la vida de l’individu 
una vegada adquirida. 

Les malalties mental que poden 
afectar la població s’agrupen en di-
ferents tipus de trastorns;  trastorns 

mentals severs, trastorn per dèficit 
d’atenció (TDAH), trastorns de l’es-
pectre autista (TEA), trastorns de 
comportament (TC) i trastorns de 
conducta alimentària (TCA)
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Smartcentre

El 24 d’octubre, coincidint 
amb el Dia Internacional 
de la Biblioteca, l’Smart-
centre es va desplaçar fins 
a l’Escola Jaume Balmes 
per presentar el nou pro-
jecte “Motxilles viatgeres”, 
unes motxilles que tenen la 
intenció de donar a conèi-
xer el material divers que 
es pot  trobar a l’Smartcen-
tre. “La bibliotecària Carme-
ta” va passar per totes les 
aules de l’escola explicant 
als alumnes que per tal 
d’engrescar-los en la lec-
tura, des de l’Smartcentre, 
s’ha pensat que estaria bé 
compartir aquest moment 
d’oci amb la família. És per 
aquest motiu que a la mot-
xilla es troba material per a 
tots/es: contes, pel·lícules i 
revistes adequats a l’edat 
dels més menuts de la casa 
i altres per als adults.
Tota la família podrà gau-
dir conjuntament durant 
una setmana, de divendres 
a divendres, del plaer de la 
lectura gràcies a la motxilla 
viatgera.
L’opinió dels pares i mares 
com dels nens i nenes que-
darà reflectida a la llibreta 
viatgera que serà una lli-
breta que recollirà les expe-
riències viscudes en famí-
lia, una mena de quadern 
bitàcola, on es posaran 
comentaris, dibuixos, foto-
grafies dels nens i nenes, 
però també dels pares i ma-
res, però també es marcarà 
amb una X al mapa el lloc 
on està la motxilla per tal 
de fer el seguiment del seu 
recorregut.
Hi ha quatre motxilles, l’oli-
veta per a infantil, l’ametlla 
per a cicle inicial, la taronja 
per a cicle mitjà i la garrofa 
per a cicle superior.
Per aconseguir-la, s’ha de 
passar per l’Smartcentre a 
apuntar-se.

Motxilles Viatgeres
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Smartcentre

L’ACTIVITAT DE L’SMARTCENTRE
Comencem un nou curs i l’Smartcentre  
es posa en ple rendiment. Seguim amb 
les activitats que més ens agraden, però 
també amb alguna novetat. Aquest any 
ESCAPE ROOM, una activitat per als jo-
ves del nostre poble, un joc d’aventura 
física i mental on s’ha de sortir d’una ha-
bitació en menys de 60 minuts. A partir 
de 14 anys fes un grup de mínim 5 per-
sones i vine a inscriure’t, t’esperem! Una 
altra novetat són les motxilles viatgeres, 
amb la intenció que conegueu el mate-
rial divers que podeu trobar a l’Smart-
centre. I ja hem començat el programa 
LECXIT, on 8 voluntaris venen a llegir i 
a millorar la comprensió lectora dels in-
fants; un projecte compartit amb l’Esco-
la Jaume Balmes.
Per als més petits seguim amb la bebete-
ca. Aquest trimestre vàrem tenir la pane-
ra dels tresors, i una sessió molt especial 
amb la llevadora del nostre poble Carme 
Cardona. Per als no tan petits hem po-
gut gaudir del teatre infantil “Miquitai-

nes explica un conte de Nadal” amb la 
Bienve Borràs. Per a una mica més grans 
Llegim i Xalem amb diferents lectures i 
alguna novetat per fomentar la lectura 
entre els més petits, i com no la tradi-
cional bibliocursa amb 58 participants. I 
segueixen les activitats TIC i els jocs de 
taula.
Els adults actius com sempre, on a més 
d’aprendre passen una estona molt di-
vertida. Destaquem les activitats de for-
mació continua, o el ja habitual club de 
lectura amb “La mecànica de l’aigua” de 
Silvia Vogt i “ Soldados de Salamina” de 
Javier Cercas. I diferents activitats dintre 
el marc de Llegim i Parlem. Els idiomes 
també importants,  on  fem les classes 
de francès amb el professor Benn, lire et 
parler français, i les converses en anglès.
I no menys actius estan les persones 
grans del nostre poble, ja que continuem 
amb la història planera a càrrec d’Alfre-
do Blanch i el taller de memòria a càr-
rec de Montse Rodríguez. Seguim amb 
la lectura a domicili a càrrec de Teresa 
Camí i recordeu que disposem del servei 
de préstec a domicili per a la gent que 
ho necessiti. Durant el mes de novembre 
van poder gaudir d’un taller de mòbils 
per a majors de 55 anys “optimització de 
l’emmagatzematge”. I la segona xerrada 
a càrrec d’Àngels Bertomeu “La impor-

tància de seguir bé el tractament”.
Destacar al mes de desembre diverses 
activitats que s’han fet amb motiu de 
les festes nadalenques, a part del teatre 
de Nadal els més petits podien escriure 
la carta als Reis Mags, donar menjar al 
tió de Nadal i un taller de robòtica. Igual 
que l’any passat les biblioteques han col-
laborat amb la Marató de TV3, aquest 
any a l’Smartcentre vam tenir la xerrada 
“Malalties infeccioses” a càrrec de Bet-
lem Llombart infermera de l’Hospital 
Sant Joan de Reus.
Sense oblidar les activitats d’inserció la-
boral i reocupa’t, on a més d’ajudar-te a 
buscar feina pots actualitzar el teu cur-
rículum.
Tots junts hem celebrat el dia SMART, 
el 24 d’octubre el Dia Internacional de 
la Biblioteca, un dia molt important per 
a nosaltres on vàrem rebre la visita de 
la iaia Carmeta, antiga bibliotecària. El 
16 de novembre el Dia Internacional de 
la Tolerància, i el dia 5 de desembre el 
Dia Internacional dels Voluntaris, dia 
que vam aprofitar per donar les gràcies 
a tots els nostres voluntaris. També vam 
celebrar el Dia Mundial contra la Sida, i 
el Dia Internacional contra la violència 
envers les dones en què durant una set-
mana vam tenir llibres d’escriptores que 
tracten aquests temes.
I com tots els mesos, els nostres apara-
dors, a l’octubre “Tornem a l’escola”, al 
novembre i per la fira “Oli, olives i olive-
res”, i al desembre aparadors i tot l’edi-
fici “El Nadal”, destacant sempre totes 
les novetats, en aquest cas de DVD. Amb 
el Nadal diem adéu al 2017 i esperem el 
2018 amb moltes ganes, amb noves ac-
tivitats i sorpreses. Us esperem a tots i 
totes!
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Smartcentre

Document 
Títol: Señor, dame paciencia 
Director: Álvaro Díaz Lorenzo 
Señor, dame paciencia és una pel·lícula dirigida 
per Álvaro Díaz Lorenzo i protagonitzada per 
Jordi Sánchez, Megan Montaner, Silvia Alonso, 
Eduardo Casanova, David Guapo, Boré Buika i 
Salva Reina. Estrenada el 16 de juny de 2017, va 
ser gravada entre Madrid, Sanlúcar de Barrame-
da i Chipiona. Quan la dona de Gregori, un ban-
quer molt conservador i molt del Madrid mor 
sobtadament, aquest es veu obligat a complir la 
seva última voluntat, passar un cap de setmana 
amb els seus fills i parelles per a tirar les seves 

cendres al Guadalquivir. Aquí és on comen-
cen els problemes per a Gregori, ja que una 
de les seves filles està casada amb Jordi, un 
català molt culer de Barcelona. Una altra de 
les filles surt amb un hippy anti-sistema al 
que Gregori no pot ni veure i el seu fill petit, 
amb el qui no es parla des de fa mesos, li pre-
senta al seu nuvi, un basc d’origen senegalès. 
Aquest viatge multicultural posarà a prova la 
tolerància i la capacitat de perdonar de tota 
la família que tindran que aprendre a accep-
tar-se els uns als altres amb totes les seves 
virtuts i els seus defectes.

Web 
https://www.keybr.com
Keybr.com, és un tutorial gratuït de 
mecanografia en línia, l’eina permet 
fer proves de velocitat de mecanogra-
fia, practicar les teves habilitats d’es-
criptura tàctils i aprendre a escriure 
amb més rapidesa i amb menys errors. 
Disposem d’exercicis molt variats i 
podem adaptar-los a diferents nivells 
segons els nostres progressos. També 
disposa d’estadístiques i valoracions 
que ens ajudaran a conèixer els avan-
ços en el nostres aprenentatge.

El racó de les recomanacions



Opinió dels Partits Polítics

En aquests darrers mesos, 
al nostre país, Catalunya, 
s’estan vivint moments 
polítics únics i històrics 

pràcticament cada dia amb un 
abast mundial. L’empresonament de 
consellers i dirigents d’associacions 
pro-independència, un president 
i consellers exiliats, supressió de 
l’autogovern… amb l’aplicació del 
famós article 155 per part del govern 
de l’Estat Espanyol, no han fet més que 
demostrar al món el retrocés democràtic 
que ha sofert l’Estat Espanyol amb 
el govern del Partit Popular, amb els 
suports explícits dels altres partits 
del bloc no independentista. Lleis, 
justícia, persecució per expressar unes 
idees, llibertat d’expressió, mitjans de 
comunicació amenaçats, desplegament 
policial desmesurat durant mesos… 
exemples clars del que ha pretès el 
govern de Madrid a Catalunya. Fer 
callar a la gent per la força i evitar dir 
la veritat del que realment passa al 
nostre territori. Accions més pròpies 
del segle XVIII que d’un Estat Europeu 
del segle XXI.

Amb aquest context, i des de Madrid, es 
convocaren unes eleccions per al dijous 
21 de desembre, que des de Catalunya 
es van veure com una oportunitat de fer 
“oficials” els resultats del referèndum 
del dia 1 d’octubre. I així va ser. Amb 
unes xifres de participació rècords, més 
de 2 milions de catalans van ratificar 
allò que fa anys es demana per part de 
la majoria de la població catalana.

El nostre poble, novament va tornar 
a respondre a la crida amb una 
participació del 78%, i amb uns 
resultats clars en favor de les forces 
independentistes, amb gairebé el 60% 
dels 2.074 vots emesos.

Des del nostre grup local de PDECAT 
volem agrair a les 605 persones que 
van confiar novament en el projecte 
de Junts per Catalunya, encapçalat pel 
nostre president Carles Puigdemont. 
Moltes gràcies a tots per fer-nos 
confiança.

Ara s’obre el període per formar 
govern, negociar, dialogar i arribar a 
acords, per a tot, i cadascú defensant 
les seves idees i respectant el mandat 
democràtic de les urnes. Per guanyar, 
sempre s’ha de lluitar; i així ho farem.

Salut, força i seny!
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