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Editorial

Jordi
Boronat Ferré
Alcalde
A l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
històricament sempre hem tingut
clar que entre totes les regidories
hi ha de ser present forçosament
la regidoria d’agricultura, aquesta
legislatura també, perquè entenem
que a més de respectar els nostres
orígens identitaris, la pagesia a la
nostra població és un dels eixos
econòmics principals sobre els
quals se sustenta l’economia de
moltes famílies planeres. En aquest
sentit i dins de les possibilitats del
pressupost del nostre Ajuntament
i moltes vegades en col·laboració
amb altres institucions (Generalitat
de
Catalunya,
Diputació
de
Tarragona, Consell Comarcal o
Mancomunitat de la Taula del
Sénia) aportem el nostre gra de
sorra per ajudar un sector primari
tradicionalment castigat.

Jordi
Roé Bonfill
Regidor
d’agricultura
i medi ambient
Els dies passen volant, el dia ha
començat a escurçar i la tardor ja
està aquí. La tardor ens dóna una
sensació trista ja que hi ha molts
arbres que perden les seves fulles
però no tot és trist, i si no sols
cal mirar pels voltants del nostre
poble, pel nostre terme municipal:
els garrofers ja tenen les garrofes
negres, les primeres mandarines ja
estan impacients per ser collides i
algunes olives sevillenques i fargues
ja comencen a trencar el color.
Des de ben petit, quan anava pels
camins, sempre em fixava que els
que estaven millor eren els del
nostre poble i després d’alguns anys
aquesta feina de mirar de conservar

L’organització de la Fira de l’Oli
Novell des de ja fa anys s’ha
convertit en el millor expositor de
la bona qualitat dels productes
dels nostres pagesos, el suport a
iniciatives emprenedores de les
nostres cooperatives, el suport
a reivindicacions de la pagesia,
la
dotació
d’infrastructures
adequades, la vigilància i mediació
rural i la creació alhora que
el manteniment
dels camins
municipals etc. són accions,
activitats i iniciatives que es
porten a terme des de fa anys a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Poso especial rellevància en els
camins del nostre terme municipal.
Som un poble que sempre ens hem
preocupat pels nostres camins,
aquest fet s’ha d’agrair als diversos
regidors de consistoris antecessors
els quals històricament van posar un
excepcional interès. Ara, conscients
de l’esforç que durant aquests
anys s’ha fet, hem agafat el relleu
i alhora el repte, per això durant
aquest final d’any 2008 i el 2009 hi
ha prevista una inversió econòmica

i millorar els camins ha recaigut sota
la meva responsabilitat. En l’últim
any, als camins del nostre terme
s’han realitzat tres passades de
quitrà en fred per arreglar els clots
que apareixen per efecte de l’aigua
i el pas dels vehicles, també s’han
arranjat molts passos d’aigua que
destrueixen els camins, s’ha asfaltat
integralment el camí de la partició
amb la Galera, el camí del cementiri
i un camí que és molt utilitzat pels
agricultors de la zona, com és el
camí del canal Xerta–Sénia, aquest
conjuntament amb els pobles de la
Galera, Godall i Ulldecona a través
de la Mancomunitat de la Taula del
Sénia. Tanmateix també es realitza
puntualment un manteniment de les
vorades dels camins tallant branques
que dificultin o molestin el pas de
vehicles i el tractament fitosanitari
de cunetes.
També cal destacar que des de finals
del mes d’agost està en funcionament
el nou sortidor d’aigua per a cubes de

en
arranjament
de
camins
municipals
d’aproximadament
369.000 euros, una quantitat que
amb la col·laboració de diverses
institucions donarà encara més
dignitat a la xarxa viària rural del
nostre terme municipal.
Així complim amb el compromís
adquirit amb el sector pagès
planer en uns moments realment
complicats, degut a la profunda
crisi econòmica que se’ns dubte
afecta l’economia del nostre
Ajuntament. Aquesta conjectura
econòmica que ens està tocant
viure ens obliga a buscar fórmules
imaginatives de finançament, una
més acurada gestió del pressupost
municipal, una clara priorització
dels objectius o la recerca d’ajut
en
administracions
superiors
per exemple. Per acabar, sols em
resta desitjar-vos que tingueu un
bona Fira de l’Oli i unes Festes
Nadalenques plenes de germanor
i harmonia acompanyats de la
vostra família.

productes fitosanitaris. Les antigues
instal·lacions, no adaptades a la
normativa actual, van propiciar el
canvi i el trasllat. Parlant de medi
ambient, cal recalcar l’entrada en
funcionament del nou sistema de
recollida d’escombraries selectiva i
soterrada. Amb aquest nou sistema
Santa Bàrbara té el gran repte de
treure’s del damunt l’etiqueta d’un
dels pobles que menys recicla de la
comarca del Montsià.
Tanmateix des d’aquestes línies
m’agradaria fer una menció especial
a tots aquells planers i planeres que
des de fa temps al seu dia a dia van
incloure el reciclatge, també a les
persones que des de fa uns mesos,
com ho tenen més fàcil en l’actualitat,
estan desenvolupant aquesta tasca i
acabar recomanant a la gent que no
recicla que a part de perjudicar el
nostre medi ambient, que tingui a la
consciència que no reciclar encareix
econòmicament el dia a dia d’ell i
dels del seu voltant.
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Nou Jutge de Pau a Santa Bàrbara

E

l Sr. Genaro Giné ha desenvolupat
la seva activitat al front del Jutjat
de Pau de la vila durant els últims
anys. Ja fa temps va manifestar la seva
voluntat de deixar el Jutjat un cop
s’acabés l’actual mandat.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
va mostrar la seva unanimitat a la
voluntat expressada pel Sr. Andrés Sol
d’assumir aquesta responsabilitat al
front del Jutjat de Pau per als propers

anys, un cop el tribunal de Justícia de
Catalunya accepti i ratifiqui la
proposta.
Tot el consistori de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara va mostrar unànimement
el seu agraïment i reconeixement a la
tasca desenvolupada pel Sr. Genaro
Giné al front del Jutjat de Pau, alhora
que desitjava molta sort al nou jutge
de pau en el desenvolupament de la
nova responsabilitat.

El quiosc municipal ja té nou adjudicatari

D

esprés de la jubilació de l’antiga
adjudicatària, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara va publicar i va
fer públiques a través de diversos
mitjans, el plec de clàusules que
regulava la presentació d’ofertes per a
l’explotació del quiosc municipal situat
a la plaça Cid i Cid amb confluència
amb el carrer Mare de Déu de
Montserrat.
El contracte té per objecte l’atorgament,
en la forma i condicions que s’establien
en
el
Plec,
d’una
concessió
administrativa per a l’ús privatiu d’una
porció de vial i el quiosc del qual
l’Ajuntament n’és titular. La porció del
carrer esmentat que és objecte de la
concessió té una superfície total de 20
m2.

La selecció del contractista es va
realitzar pel sistema de concurs obert,
obtenint el Sr. Rufino Martín 25 punts
totals per l’aplicació de criteris de
valoració com la millora en el cànon
previst, millors condicions en la
prestació del servei o altres millores
sobre les previsions del plec de
clàusules. La concessió s’atorga per un
termini màxim de 4 anys, comptats a
partir de la data de l’atorgament de la
concessió.

El Sr. Rufino Martín ha manifestat que
agafa aquest nou projecte a la seva
vida amb molta il·lusió. Tal com
anomenava a la introducció del seu
plec de clàusules “ sóc, he sigut i seré
un client assidu del quiosc... No puc
imaginar Santa Bàrbara sense el seu
quiosco, per mi té un caràcter
emblemàtic”.

Després de la neteja del quiosc
municipal a càrrec dels serveis de
l’Ajuntament el nou contractista ha
començat a exercir la seva activitat a
partir del mes de setembre donant
serveis de premsa diària, revistes,
fascicles etc.

Remodelació de la plaça del lledoner
Una subvenció concedida per la
Diputació de Tarragona d’11 mil euros
permetrà a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara remodelar i donar per
finalitzades les actuacions a la plaça
del lledoner al sector urbanístic de
l’estació. També es dotarà de noves
joguines i més reforçades al parc
infantil
del
Centre
Cultural
i
s’arranjaran i es realitzarà tancament
del parc infantil al parc municipal.
Les actuacions previstes s’emmarquen
dins el programa de condicionament
de Parcs Infantils en la demarcació del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
de la Diputació de Tarragona, amb
aquesta important aportació econòmica
4

per a Santa Bàrbara, la Diputació de
Tarragona fa palès una vegada més el
seu afany per millorar la qualitat de
vida als municipis, també pel que fa al
lleure destinat als més petits. Les
actuacions en el cas de Santa Bàrbara
fan referència a la millora de paviments,
substitució o incorporació de nous jocs
infantils o la instal·lació de tanques i
altres complements entre les millores
que es contemplen.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara,
agraeix una vegada més a la Diputació
de Tarragona el seu suport i sensibilitat
envers els pobles de la demarcació i en
actuacions que sens dubte milloren en

el dia a dia la qualitat de vida de tots
els planers i les planeres.
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Nou clavegueram al carrer
Poeta Jaume Antich i Domènech

E

ls
treballs
realitzats
per
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per la instal·lació d’un nou tram
al sistema de clavegueram del municipi
al carrer Poeta Jaume Antich i
Domènech han finalitzat, després de
l’adjudicació i execució de l’obra a
càrrec de l’empresa Contregisa.
L’obra ha consistit en l’obertura de
rases, la col·locació del tub de
clavegueram, les diverses ramificacions
a cadascun dels habitatges i la connexió
al sistema general de clavegueram de

Santa Bàrbara. Per la seva banda, els
veïns afectats han realitzat els treballs
de connexió dels seus habitatges a la
xarxa general. Amb aquesta actuació
per part de l’Ajuntament se soluciona
un problema històric de connexió del
veïnat d’aquest sector de la població. El
cost total de l’obra ha ascendit a 13.076
euros.
L’alcalde de Santa Bàrbara ha realitzat
una valoració positiva de la solució
adoptada per l’Ajuntament i la
posterior execució de l’obra que ha de

solucionar
definitivament
els
problemes que el veïnat venia
arrossegant des de fa molt de temps.

Rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, a
través del SAM de la Diputació de
Tarragona, va sol·licitar l’ajuda tècnica
per a la redacció del projecte de
rehabilitació de l’edifici de la casa
consistorial, donat el seu estat actual
de deteriorament. Ara, després de quasi
un any de treball, la Diputació ha lliurat
el projecte al consistori, que té per
objecte una intervenció integral de
l’edifici, conservant els elements
característics de l’emblemàtic edifici
construït a jornal de vila sobre un
projecte redactat també per la
Diputació de Tarragona l’any 1862.

El projecte executiu contempla:
l’aixecament de l’estat actual de
l’edifici,
el
projecte
d’enderroc,
respectant les façanes existents i
elements d’interès de l’edifici existent,
el projecte executiu de l’Ajuntament,
respectant façanes existents, el projecte
de seguretat i salut, i l’estudi
geotècnic.

El projecte de rehabilitació contempla
una intervenció integral sobre tot
l’edifici, mantenint la façana i aprofitant
tot l’espai de la pròpia edificació, degut
al trasllat del servei de correus i el
mercat municipal. El seu ús principal
serà administratiu, tècnic i de caràcter
informatiu per la remodelació dels
estudis de La Plana Ràdio, així com
d’accés als planers, planeres i
associacions degut a la creació de
diversos espais per exposicions i
reunions.
Amb la planificació d’un total de
superfície construïda d’aproximadament 1.187,60 m2 i distribuïda entre la
planta soterrani, planta baixa, primera
i segona, el total del projecte ascendeix
a 2.113.665,98 euros.

El projecte ha aportat una solució
arquitectònica
que
s’ajusta
als
paràmetres de qualitat marcats en el
plec de clàusules requerits per
l’Ajuntament i la Diputació de
Tarragona:
- S’adequa a la realitat i voluntat de
l’Ajuntament. S’ha adaptat al programa
d’usos.
- S’han incorporat els criteris
d’integració del manteniment de l’obra
projectada.
- Es compleixen totes les normatives
tècniques vigents en l’actualitat i que
han pogut ser d’aplicació en la redacció
del projecte.
- S’ha justificat el compliment de les
normatives sectorials que afecten al
programa de l’edifici, especialment:

La Diputació de Tarragona
lliura el projecte de rehabilitació
de l’edifici de l’Ajuntament
planer.

Departament de Benestar Social, Decret
284/96, l’annex de l’ordre de 15-7-87
sobre les condicions mínimes que han
de complir els serveis socials i el Decret
27/1987 de 29 de gener, sobre
funcionament de registre d’entitats,
serveis i establiments socials.
El cost total dels treballs tècnics de
redacció del projecte ascendeixen a un
total de 76.580 euros i han estat
elaborats per l’arquitecte local Josep
Lluís Millan.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, es mostra satisfet i alhora
agraït a la Diputació de Tarragona pel
suport rebut en la redacció d’aquest
important projecte per a la vil·la, que
dignificarà el patrimoni arquitectònic
planer més preuat, la casa consistorial
i els serveis administratius, tècnics i
d’informació que presta l’Ajuntament
al municipi.
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La ITV a la comarca del Montsià

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara, a
través del seu alcalde i els diversos
portaveus de grups polítics, han
ofert el polígon industrial Barranc de
Lledó del municipi per la instal·lació
d’una estació tècnica d’inspecció de
vehicles (ITV) al president del Consell
Comarcal per una futura implantació

del servei a la comarca del Montsià.
La centralitat del municipi de la plana,
la planificació de futures infrastructures
de mobilitat viària, així com el fet de
què es comenci a parlar del
desplegament del servei al Montsià
han portat a l’Ajuntament a reclamar
aquest servei al municipi.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara
ofereix el polígon per la
instal·lació d’una estació d’ITV
a la comarca del Montsià

Xemeneia d’equilibri de 50m per al sistema
d’impulsió del regadiu del canal Xerta-Sénia

L

es obres de construcció del
sistema de captació i impulsió
d’aigua per al regadiu del canal
Xerta-Sénia han obligat a aixecar una
xemeneia d’equilibri de 50 metres
d’alçada. La torre, de planta circular i
que recorda les construïdes per al
minitransvasament a Tarragona, té la
funció d’actuar com a vàlvula de
seguretat per evitar que una aturada
sobtada del bombament d’aigua, amb
el consegüent retrocés a alta velocitat,
pogués arribar a destrossar les bombes
i tot el sistema d’impulsió. Segons
Regsa, la canonada d’impulsió i el
primer tram que l’uneix amb el canal
antic podrien estar acabades a principis
d’aquest 2009.
El director dels serveis territorials del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Antoni
Espanya, ha explicat que la xemeneia
d’equilibri o ‘cop d’ariet’ actuarà com a

‘vàlvula de seguretat’. ‘Si el sistema es
queda sense energia l’aigua retrocediria
a velocitat molt elevada i podria
destrossar les bombes i el sistema
d’impulsió. Una comporta desviaria el
cabal que sortiria pel cop d’ariet’, ha
afegit Espanya.

La
xemeneia
d’equilibri,
adjudicat per 9,3 MEUR, podria
quedar enllestida en un termini
de dos mesos
La xemeneia d’equilibri, dintre del
sistema d’impulsió, adjudicat per 9,3
MEUR, es troba en aquests moments
en fase d’execució tot i que la
construcció ja ha arribat a la seva
alçada màxima i es visible des d’una
distància considerable. Els responsables
de Regsa, l’empresa pública que

gestiona el projecte, la canonada
d’impulsió podria quedar enllestida en
un termini de dos mesos.
A més, continuen en marxa també les
obres de tram de canal que ha d’unir la
bassa reguladora del sistema d’impulsió
i l’inici de l’antic canal Xerta-Sénia,
d’uns dos km de llargada, amb un cost
de 9,12 MEUR, i que podrien acabar el
proper mes de gener de 2009.
D’altra banda, i de forma paral·lela,
recentment han començat també les
actuacions per a la instal·lació de
l’estació de bombament des del riu
Ebre, una obra que encara es prolongarà
durant alguns mesos. Regsa també ha
adjudicat i ha confirmat l’inici de les
tasques per a la construcció del tram 2
del canal, que ja discorre sobre l’antiga
infraestructura, amb uns dotze km de
llargada i un cost de 22,38 MEUR.
*Informació extreta de Tinet Digital.

El nou sistema de neteja viària en marxa

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
implementa un nou sistema de
neteja viària a través de
l’adjudicació del servei a una empresa
especialitzada externa del municipi,
(FCC).
El contracte de l’adjudicació té una
durada prevista de 2 anys, podent-se
prorrogar, de mutu acord, per un altre
període d’igual durada, sense que la
durada màxima total pugui excedir els
4 anys.
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L’objecte del servei consisteix en la
realització de les tasques de neteja
viària del municipi de Santa Bàrbara,
les quals inclouen:
•
Neteja de la totalitat dels carrers
públics del municipi
•
Recollida,
neteja,
buidat
i
manteniment
de
papereres
públiques
•
Neteja i retirada de qualsevol
classe d’escombraries i residus
vessats o abandonats a la via
pública o en llocs públics o
visibles

•
•
•
•

•

Retirada de la fulla d’arbres en
èpoques de l’any determinades
Neteja d’escossells
Retirada de neu i gel en casos
d’emergència
Dotació
dels
contenidors
específicament instal·lats a l’efecte
per tal de poder procedir al dipòsit
dels residus derivats de les tasques
de neteja
Retirada i tractament dels residus.

Respecte a les condicions específiques
del servei: l’adjudicatària deurà adoptar

Governació i Urbanisme
El contracte de l’adjudicació té
una durada prevista de 2 anys
i màxima total de 4 anys
les mesures que garanteixin la
seguretat i salut dels treballadors i els
serveis
de
neteja
inclouran
l’escombrada manual individual i
l’escombrada mixta de vials amb la
maquinària
proposada
per
l’adjudicatària. L’Ajuntament de Santa
Bàrbara per altra banda, facilitarà a
l’adjudicatària del servei: l’aigua
necessària per a la realització del servei
i l’espai per a la ubicació dels
contenidors específicament instal·lats
a l’efecte per tal de poder procedir al
dipòsit dels residus derivats de les
tasques de neteja.
La freqüència en la neteja s’estableix
per a la totalitat dels carrers objecte
del present servei d’un cop per setmana,
excepte els sectors que figuren
específicament detallats al plànol que
es netejaran tres cops per setmana
(dilluns, dijous i dissabtes), zones de

més pública concurrència i espais
verds.
La divisió en sectors per tal d’organitzar
el servei del municipi es divideix,
orientativament en tres sectors els

quals
s’hauran
de
netejar,
respectivament en la freqüència
següent, sector 1 dilluns; sector 2,
dijous; i sector 3 dissabte.

Agricultura i Medi Ambient

Entra en funcionament el nou sortidor d’aigua

E

l 18 d’agost va posar-se en funcionament el nou sortidor
d’aigua potable per a botes de tractaments fitosanitaris,
servei que ja va ser programat en l’anterior legislatura.
Aquest nou sistema substitueix l’antic, que funcionava amb
monedes, passant a fer servir fitxes que es poden adquirir a
les oficines de l’Ajuntament planer.
El procés per a l’elecció de com seria tot el funcionament ha
estat llarg i complex, i hi han estat implicats tant la regidoria
d’Agricultura com l’empresa SOREA, que és la
subministradora d’aigua potable al municipi. Des d’un bon
principi s’han realitzat diferents estudis:
Tipus de botes més utilitzades, en funció de la seva capacitat.
Gran part de les utilitzades (un 85%) tenen una capacitat
aproximada de 2.000 litres i la resta (un 7%) de 3.000 i 1.000
litres, en quant a botes arrastrades amb tractor. Una part
molt petita són botes sobre remolcs de cotxe de capacitats
entre 400 i 600 litres (4%), i el 4 % restant d’altres
capacitats.
Tipus de dispensari ha instal·lar, ja que el sistema monetari
es volia anul·lar pels continus actes vandàlics que es
produïen. Es van estudiar els diferents sistemes existents, i
es va verificar que el més adient és el de fitxes.
En tercer lloc es va mirar de modificar el tipus de mànega,
que ara passarà a estar fixa, evitant el trencament per
trepitjades.
Finalment, tenint en compte tots els estudis realitzats, es
va realitzar l’estudi econòmic de l’obra a realitzar, suposant
un cost final de 9.152€.
Encara que les més utilitzades són les botes de 2.000 litres,
es va creure oportú que les fitxes donessin 1.000 litres per
tal de facilitar el fraccionament d’aigua. Un cop tot
enllestit, es van realitzar diferents proves, i es va comprovar
que la nova instal·lació pot extreure 1.200 litres d’aigua
amb 4 minuts. D’aquesta forma cada fitxa dóna 1.200 litres
d’aigua.
Aquest nou sistema també disposa d’una parada
d’emergència, que permet aturar el procés, en cas que
sigui necessari, evitant malgastar l’aigua. A més a més
compta amb un sistema de recollida de l’aigua sobrant,
per posteriorment poder-li realitzar un tractament especial,
ja que l’aigua restant de les botes sol contenir restes de
productes fitosanitaris.
Cal destacar que el preu de la fitxa per als usuaris és d’1
euro (tot i que el cost real de la fitxa és d’1,13€), mentre
que amb l’anterior sistema 1.200 litres d’aigua costaven
uns 60 cèntims d’euro. Aquest increment de preu és degut
a que l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) hi aplica un
cànon especial pel fet de tractar-se d’aigua potable.
A més, cal destacar que el sistema actual de càrrega és
amb impulsió i no per decantació, per tant, hi ha un
consum elèctric, que és el que permet que s’hagi reduït
quasi un 50% el temps de càrrega.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, destaca que ha estat
una obra demandada per gran part dels agricultors del
poble durant molt de temps. La reducció del temps per
omplir les botes i el fet que l’aigua restant no es malbaratarà,
8

són els principals motius de l’obra. Roé espera que, un cop
assimilada la nova ubicació i forma de funcionament, els
usuaris valorin els beneficis d’aquest nou sistema d’impulsió
d’aigua.

Agricultura i Medi Ambient

Els camins de la Mancomunitat
del Taula del Sénia, una realitat

U

na de les obres més important
prevista als Pressupost de la
Mancomunitat de la Taula del
Sénia per a l’any 2008 és l’obra dels
camins rurals, que està subvencionada
amb 3.900.000€ del Pressupost de
l’Estat, a càrrec de l’actual Ministeri de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí.
Aquest any es fan un total de 121,8
km. distribuïts en 26 camins de 24
pobles. Les xifres totals per províncies
són les següents: Castelló: 12 municipis,
12 camins, 61,2 km.; Tarragona: 9
municipis, 10 camins, 44,5 km.; Terol: 3
municipis, 4 camins, 16,1 km.
Cal destacar també que, a més a més
de la subvenció del Ministeri, les tres
comunitats
autònomes
(Aragó,
Catalunya i País Valencià) hi han
col·laborat assumint la direcció tècnica
de les obres mitjançant els tècnics dels
respectius departaments al territori.
També ha estat molt important la
cessió de l’empresa pública TRAGSA
(Empresa de Transformación Agraria,
s.a.), com a mitjà propi de la
Mancomunitat per part del Ministeri,
cosa que ha facilitat molt els treballs,
ja que aquesta empresa disposa del
personal i material necessaris, i a més
té l’experiència de les moltes obres
fetes durant anys.
Un dels trets més importants d’aquesta

obra és que s’ha aprofitat per arranjar
camins de partició de terme entre
diferents municipis, que, d’altra
manera, són molt difícils de poder dur
a terme.
En concret a Santa Bàrbara s’han
arreglat dos camins: el camí de la
partició del terme amb el municipi veí
de La Galera, i el camí del “canal XertaSénia”, que afecta a quatre pobles de la
Mancomunitat.
El camí de la “partició del terme entre
La Galera i Santa Bàrbara” és un camí
de terra de 3,5m. d’ample i 1.2019,57m.
de llargada, dels quals 767,23 pertanyen
al terme de Santa Bàrbara. Els treballs
que s’hi han realitzat són la neteja,
desbrossament i transport de la brossa,
base de llast de 15 cm. i posterior
compactació i reg, i doble tractament
de reg asfàltic. El pressupost d’execució
material d’aquesta obra ascendeix a
un total de 21.273,69€.
El camí del “canal Xerta-Sénia” és el
que transcorre pel costat esquerre del
Canal, i que afecta a 4 municipis de la
Mancomunitat (Godall, La Galera,
Santa Bàrbara i Ulldecona). Al terme
de Santa Bàrbara té una longitud de
3.654,76m. i una amplada de 4,8m. Tot
i que era un camí alquitranat, es
trobava en bastant mal estat i sobretot
amb molta brossa. Els treballs que s’hi

han realitzat són neteja, desbrossament
i transport de la brossa, repàs amb
llasts per anivellar i tapar els clots
existents i acabat amb doble reg
asfàltic. En aquest cas, el pressupost
total ha estat de 76.087,70€.
El total del pressupost dels dos camins
del terme de Santa Bàrbara, ascen-deix
a un total de 121.629,54€, ja que a les
despeses d’execució material s’hi ha
de sumar les de seguretat i salut,
control de qualitat, despeses generals.
etc. L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha
assumit un 12% del total d’aquesta
obra, és a dir 14.595,55€, sent la resta a
càrrec de la Mancomunitat, a través de
la subvenció del Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé es
manifestava molt satisfet, ja que,
segons
afirmava, aquests
tipus
d’actuacions
permeten
arranjar
camins que afecten a varis termes.
Feia especial èmfasi en què aquests
camins són molt utilitzats per la
pagesia planera.

Obres als camins del terme
Durant la segona quinzena del mes de
setembre, al municipi planer, es van
realitzar diferents obres als camins del
terme municipal.
Aquestes obres corresponen, per una
banda, a l’asfaltat del camí del
cementiri, on es va procedir a recobrir
els clots per, posteriorment començar
a efectuar un doble tractament d’asfalt
nou sobre l’existent. Aquesta obra té
un cost de 20.648’08€ dels quals
6.520’78€ estan subvencionats pel
Consell Comarcal del Montsià.
Per altra banda, es van arranjar
diferents camins del terme. Es van
arreglar els punts més malmesos pels

aiguats que van haver-hi al setembre
de l’any 2006. També, en els diferents
punts de passos d’aigua, es va realitzar
una neteja i posterior eliminació de
llast, compactació de terrenys i
aplicació de formigó o doble tractament
d’asfalt. Aquesta obra té un cost de
54.157’23€ dels quals 32.692’15 € estan
subvencionats per la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya.
El regidor d’agricultura, Jordi Roé,
comentava que les obres, sobretot ens
els punt de passos d’aigua, s’han dut a
terme just a temps per al inici de la
campanya de recol·lecció, en que els

pagesos planers utilitzen els camins
amb major freqüència. En referència
al camí del cementiri comentava que,
a banda del mal estat del mateix, l’obra
era necessària de cara a l’entrada en
funcionament
de
la
deixalleria
municipal, que el convertirà en un dels
camins més transitats del terme
municipal.

Asfaltat del cami del cementiri
i arranjament dels camins
malmesos pels aiguats del
2006.
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Subvencions a les entitats planeres

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
aprovar
les
subvencions
econòmiques atorgades a les
entitats culturals i esportives de la
població amb un total de finançament
per desenvolupar les seves accions de
gestió diària en matèria d’esport,
cultura i societat de 45.647 euros.
Sota els criteris principals de previsió
de despeses, actes i activitats a realitzar,
justificacions de la despesa, recerca
d’altres mecanismes de finançament,
interès local de les activitats etc. es va
articular la quantificació a rebre per
cada una de les entitats, que hauran de

justificar correctament a final d’any les
despeses que ha suposat la gestió de la
seva entitat sense ànim de lucre.
Així, per al present exercici de les
diverses associacions, s’ha aprovat la
quantitat de 25.195 euros per
associacions i entitats l’objecte de les
quals sigui la promoció de la cultura i
l’espectacle i un total de 20.452 euros
per aquelles associacions que estimulin
amb la seva activitat diària i amb
l’organització d’activitats puntuals la
pràctica de l’esport.
Amb l’aprovació de les subvencions
2008 a les associacions sense ànim de

lucre planeres, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara reconeix el paper cabdal que
aquestes desenvolupen en l’estímul
social i la vida esportiva i cultural de la
població.

Santa Bàrbara agraeix a David Accensi el seu bon
lloc al Campionat Europeu de Twirling
En del marc de les jornades esportives,
i dins de la cerimònia d’entrega de
trofeus, l’Ajuntament de Santa Bàrbara
va voler retre un petit homenatge de
reconeixement a la bona classificació
per part de l’esportista planer David
Accensi, en el campionat europeu de
twirling celebrat a Alemanya.
L’esportista planer va quedar classificat
en quart lloc de la seva categoria, en
un Campionat Europeu on el nivell
d’exigència va ser molt alt i on en David
va estar pletòric i amb molta precisió
en l’execució dels seus moviments.
L’alcalde de la població, li va fer entrega

al
jove
atleta
d’una
placa
conmemorativa on quedava constància
del bon lloc aconseguit per David.
Tanmateix, el batlle de la localitat li va
dedicar unes paraules d’encoratjament
a seguir treballar fort per poder anar
aconseguint fets destacables dins del
món del twirling-baton.
Cal destacar que David, enguany, va
ser l’únic seleccionat del Club Twirling
Santa Bàrbara, per poder anar a aquesta
competició europea i no va decebre
gens a les espectatives que s’havien
creat sobre ell.

Santa Bàrbara engega el primer campus de tennis
Després de vàries reunions entre els
regidor d’esports de l’Ajuntament i el
responsable i monitor del primer
campus de tennis vila de Santa Bàrbara,
al mes de juliol es van començar les
classes de l’esmentat campus.
Santa Bàrbara sempre ha tingut alguns
tennistes destacats a nivell català i
algunes vegades s’havia intentat
engegar un projecte semblant a
l’actual, on els xiquets i xiquetes que
ho vulguin poden aprendre les primeres
lliçons de l’esport del tennis.
Aquest primer campus pretenia donar
a conèixer el món del tennis donant-li
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una visió lúdica per atreure al màxim
de participants possibles durant la
campanya de l’estiu, per posteriorment,
si surt bé aquesta primera iniciativa,
continuar les classes durant tot el curs
escolar. Es tractava, bàsicament, de
passar el matí fent esport, amb sessions
físiques, tàctiques i lliçons teòriques
sobre aquest esport, deixant un espai
per a l’esmorzar i temps de lleure.
Aquestes classes de tennis van ser
dirigides i coordinades per monitors
titulats de la veïna localitat de
Tortosa.

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Projecte d’ampliació del CEIP Jaume Balmes

A

mb un pressupost total de
279.481 euros el Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya va adjudicar a través de
GISA (Gestió d’Infrastructures SA) la
redacció del projecte d’ampliació del
CEIP Jaume Balmes a l’empresa
Puigverd Arquitectura SL.
L’adjudicació comprèn l’assistència
tècnica per a la redacció del projecte
bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat
i salut, l’estudi geotècnic, l’aixecament
de plànols, l’estudi de patologies, el
projecte d’activitats per a la llicència
ambiental i posterior direcció d’obra
d’ampliació del CEIP Jaume Balmes.

El Departament d’Educació de
la Generalitat adjudica la
redacció
del
projecte
d’ampliació del CEIP Jaume
Balmes
L’empresa té un termini de set mesos
per a la redacció del projecte.
Alfred Blanch, regidor d’educació es
mostrava satisfet perquè amb aquesta
adjudicació es compleix el compromís
adquirit pel Departament d’Educació a
les Terres de l’Ebre respecte dels
terminis establerts per a l’ampliació
del Col·legi Públic de Santa Bàrbara.

La Diputació de Tarragona finançarà amb
285.883,50 euros el camp de gespa artificial

L

a Diputació de Tarragona a través
de la seva línia de suport als
municipis en el Pla d’Actuació
Municipal (PAM) 2008-2012, va aprovar
la petició de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara de finançar la construcció del
camp de gespa artificial i col·laborarà
al seu finançament amb un import de
285.883,50 euros de la inversió
prevista.
Aquesta quantitat s’ha d’afegir als

104.482 euros finançats pel Consell
Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, un cop
resolt el finançament del total de
l’execució del Camp de Gespa artificial,
està redactant el plec de clàusules per
la seva execució on a més de la pròpia
construcció del camp hi ha prevista
també l’arranjament i creació d’altres
infraestructures
esportives
del

poliesportiu municipal.
El regidor d’Esports, Alfred Blanch es
mostrava agraït a la Diputació de
Tarragona per la concessió d’aquesta
subvenció que garanteix definitivament
l’execució de les importants obres a
l’estadi municipal i permetrà complir
uns dels compromisos electorals més
importants en matèria d’esports.

Participació a la campanya mulla’t

E

l diumenge 13 de juliol més de
600 piscines d’arreu del nostre
país es van adherir a la campanya
contra l’esclerosi múltiple Mulla’t. Com
des de fa diversos anys, la nostra
piscina municipal de Santa Bàrbara es
va voler també afegir a la campanya
“Mulla’t, per l’esclerosi múltiple”, que
convida a tothom a participar en
aquest acte solidari envers a les
persones
que
pateixen
aquesta
malaltia.
Com tots els anys, el dia va resultar ser
una festa, ja que a més de les piscines
nadades pels participants en la
iniciativa, tothom va poder fer el seu

donatiu en una guardiola instal·lada
per a tal efecte així com comprar
material divers relacionat amb la
campanya: tovalloles, gorres, bosses, ...
Com a valoració podem dir que el
material posat a la venda es va exhaurir
tot i a la guardiola també s’hi va recollir
una bona quantitat. Aquests diners
s’envien íntegrament a la fundació que
treballa i investiga sobre aquesta
malaltia.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, a
través de les regidories d’esports i de
serveis socials, pensa continuar
participant en aquesta campanya, ja
que és una de les que desperta certa

simpatia entre els/les banyistes de la
nostra piscina municipal i mostren
molt
bona
predisposició
envers
aquestes iniciatives solidàries.
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Festa aquàtica amb molta participació

C

om a cloenda de la temporada
d’estiu 2008 de les piscines
municipals, el divendres dia 29
d’agost es va fer una festa aquàtica
amb inflables per a totes les edats.
Aquesta consistia en un total de 5 tipus
diferents d’atraccions per a dins l’aigua,
distribuïdes entre les dos piscines. A la
piscina de competició s’hi van instal·lar
les dos més voluminoses: el tobogan,
de 2’5 metres d’alt i 7’5 metres de llarg,
i el pop, amb un diàmetre de 6 metres.
A la piscina petita, s’hi va situar el camí
d’aigua amb 10 metres de llargada i 2
inflables més de diferents formes i
tamanys. També els monitors tècnics
de l’empresa contractada (Guidari
Monitors) al llarg de la tarda van fer

diferents tipus de jocs per als xiquets i
xiquetes assistents.
Aquesta mateixa tarda es va aprofitar
per fer l’entrega de diplomes a tots
aquells/es que van participar en els
cursets de natació organitzats durant
els mesos de juliol i agost. Un total de
94 inscrits va ser la xifra d’enguany,
superant lleugerament les xifres
d’altres estius.
El lliurament dels diplomes va anar a
càrrec dels dos monitors de natació,
Joaquim Martí i Jefrey Callau, i del
regidor d’esports, Alfred Blanch.

400 persones a les instal·lacions de les
piscines, i que això era un signe de la
bona acollida i acceptació de la festa.
També volia agrair la bona predisposició
mostrada pels socorristes, ja que van
haver de reforçar els seus torns
habituals
per
causa
d’aquest
esdeveniment especial.

El mateix regidor d’esports feia una
valoració molt positiva del resultat de
la festa i comentava que en alguns
moments de la tarda es va rondar les

Equips de 1a divisió fan estada al nostre poble
Amb tota la força i importància que
han pres alguns tornejos d’estiu de
futbol base a les nostres contrades,
alguns dels equips participants als
mateixos aprofiten el desplaçament
des dels seus llocs d’origen per a passar
uns dies a les nostres terres.
El nostre poble, que sempre ha estat
conegut per la bona restauració i
hospedatge de qualitat; ha estat la seu
de diferents equips de Primera Divisió
com l’Atlético de Madrid, l’Espanyol, el
Nàstic o el Sevilla, des de ja fa alguns
estius; tot i que segons l’any són uns

equips o uns altres. En anteriors
ocasions han estat allotjats al nostre
poble equips com el Betis, la Reial
Societat, el Villareal, ...
És destacable que aquestos mateixos
equips també fan ús, amb sessions
suaus
d’entrenament,
de
les
instal·lacions
del
poliesportiu
municipal durant la seva estada a la
nostra localitat.
Els responsables d’aquests clubs
sempre queden molt satisfets de la
seva bona acollida al poble així com la
predisposició
dels
responsables

municipals en la cessió del camp de
gespa, sense gairebé cap inconvenient,
i queden tots molt sobtats de les
magnífiques instal·lacions esportives
disponibles.

Batejos en immersions subaquàtiques

D

es de ja fa diversos anys, la
piscina municipal de Santa
Bàrbara, col·labora amb la
Federació Catalana de Submarinisme
cedint un o dos matins la instal·lació
per a fer cursos de submarinisme a
futurs monitors en la matèria. Enguany
aquest fet es va donar el dissabte 2
d’agost, al qual van participar durant
el matí una quinzena de persones
acompanyades d’un parell de monitors
titulats.
Com a resposta a aquesta cessió de les
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instal·lacions, el diumenge 24 d’agost,
tots els majors de 10 anys que ho van
voler, van poder submergir-se per
primera vegada (bateig), amb el tratge
de neoprè i les bombones d’oxigen, a
les aigües de la nostra piscina de
competició. Aquestes immersions van
estar dirigides i coordinades pels
mateixos monitors titulats que hem fet
menció anteriorment.
Durant tota la sessió matinal de piscina,
un total de 30 persones van poder
provar-ho de forma totalment gratuïta,

i van poder sentir les primeres
sensacions baix l’aigua com a
submarinistes.
La regidoria d’esports ho valora molt
positivament, ja que, el que pretén amb
aquesta activitat, i d’altres de
semblants, és dinamitzar el que és la
piscina municipal, amb l’objectiu final
de practicar diferents activitats físiques
que potser normalment no es té l’ocasió
de fer-se, i donar alternatives als
banyistes que fan ús de les nostres
instal·lacions estiuenques.

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

L’Ajuntament de Santa Bàrbara no apujarà els impostos

L

’equip de govern de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara de forma
unànime ha decidit no apujar els
impostos pel 2009 que graven les
economies dels planers com a mesura
pal·liativa de la greu crisi econòmica
que perjudica a les famílies planeres,
que en els últims temps han vist reduïts

els seus ingressos efectius per la pujada
dels tipus impositius i l’augment de la
inflació que ha ocasionat un augment
considerable dels preus bàsics de la vida
quotidiana.
A més l’equip de govern manté el
compromís de bonificacions programat
per les ordenances fiscals de 2008.

L’equip de govern amb l’alcalde i el
regidor d’hisenda al capdavant valoren
aquesta decisió com la contribució
de l’Ajuntament a pal·liar en petita
mesura els efectes de la crisi a les llars
planeres

INICIA, xarxa de creació d’empreses

L

a principal actuació que s’ha
desenvolupat
durant
aquest
trimestre ha estat la nova iniciativa
del Departament de Treball: INICIA,
XARXA DE CREACIÓ D’EMPRESES.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, present
ja de fa quatre anys com a punt
d’orientació i assessorament, ha
presentat un nou pla de treball per tal
d’ampliar el servei.
En el nou pla de treball, es contempla
que l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
compleixi una sèrie d’objectius: millorar
i reforçar l’actual servei d’assessorament
i orientació d’emprenedors ja existent,
oferir nous serveis que complementin
l’anterior treball (realització del pla
d’empresa, assessorament continu, etc.),
donar cobertura regional als municipis
de l’interior de la comarca del Montsià,
potenciar una oficina tècnica amb tots
els serveis mínims necessaris, dotant la
figura d’un dinamitzador que es coordini
amb l’AODL per oferir aquest treball
a diferents projectes que sorgeixin al
territori d’actuació, donar cobertura

formativa a nivell TIC mitjançant el
treball de l’Infocentre i donar un impuls
definitiu a la posada en marxa del nou
espai per emprenedors.
Aquest nou espai, situat al mateix
centre cultural, és un espai pensat
per a nous emprenedors planers que
vulguin desenvolupar nous projectes
però que tinguin dificultats per accedir
a tecnologia TIC o trobar un espai per
complementar la seva empresa. L’Àrea
de Promoció Econòmica i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, cedeix un espai per
aquests nous empresaris, facilitant
a
més
maquinària
(ordinadors,
impressores, telèfon,...) i assessorament,
tant empresarial com a nivell de TIC.
Finalment, a nivell de promoció
econòmica i turisme, s’ha continuat
treballant des d’aquesta parcel·la amb la
Ruta de l’oli i l’olivera per la comarca del
Montsià. Actualment, ja s’ha contactat
amb tots els actius que participaran en
la ruta, així com amb el gruix important
de locals de restauració, que seran els
protagonistes principals de la ruta, que

també té recorregut pels municipis de
Godall, la Galera i Ulldecona. En aquests
moments, estan preparats ja els panells
que se situaran a cada municipi, un a
l’entrada del municipi a mode de reclam
i l’altre dins al municipi explicatiu.
Aquests panells, que mostren cadascun
dels camps temàtics definits per la
ruta, colonització, conreu, producció i
llegat històric, estan preparats i seran
presentats en els propers mesos.

Vols estar al dia de
les notícies
del teu municipi?
Visita la web de l’Ajuntament!

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

Joventut, Serveis Socials i Salut

L’Ajuntament de Santa Bàrbara reclama un servei
d’ambulància

L

’alcalde de Santa Bàrbara
conjuntament amb la regidora
de salut i els portaveus dels
diferents grups polítics de l’Ajuntament
han tramés al director de Serveis de
Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya a les Terres
de l’Ebre una carta justificant la
necessitat d’un servei d’ambulància
no estacional durant 24 hores per
cobrir els pobles del Montsià interior
als que el Centre de Salut dóna
assistència.
Els arguments que justifiquen la
demanda se sustenten en el nou
Centre d’Assistència Primària (CAP),
construït amb els equipaments
necessaris per a la implantació del
servei d’ambulància, dotat dels espais
físics per al vehicle i perquè l’equip de

tècnics desenvolupin les seves tasques
amb el màxim confort, i, situat en una
zona sense trànsit i amb sortida ràpida
a totes les carreteres; la voluntat
expressada tant pel Departament
com per l’Ajuntament d’impulsar la
creació una nova ABS que englobaria
alguns municipis de l’interior de la
comarca del Montsià, de la qual el
CAP Santa Bàrbara n’esdevindria la
capçalera; el creixement poblacional
dels últims anys de la pròpia vila i
de les viles properes, en temps de
desplaçament; la centralitat territorial
del nostre municipi, situat en un nus
viari important, envers les poblacions
veïnes i una previsió de millora a curt
i mitjà termini de les infrastructures
viàries i de mobilitat (millora de la
carretera
Ulldecona-Tortosa, nou

traçat de la nacional 340 amb un
nou pont sobre l’Ebre, autovia de
l’interior, etc. fan que creguem des de
l’Ajuntament, tant l’equip de govern
com la resta de grups polítics, que
ha arribat el moment d’implantar el
servei d’ambulància a la població.

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

Preus
m
econòolt
mics

977 704 422

Joventut, Serveis Socials i Salut

Clausura del casal d’estiu els ballarics 2008

E

l dia 12 de setembre va tenir lloc, a
l’edifici del Centre Municipal de
Serveis Socials, la clausura del
Casal d’estiu Els Ballarics, que aquest
any ha comptat amb un total de 101
participants i més de 10 monitores i
monitors.
Aquest s’ha dut a terme al llarg de
mesos de juny, juliol i setembre, seguint
la fórmula iniciada en l’edició de l’any
anterior, en base a les demandes de
servei per part de les famílies planeres.
101 nens i nenes, entre 2 i 12 anys, han
gaudit al llarg de cinc setmanes de les
activitats que es van preparar en el
marc del Casal d’Estiu, entorn a quatre
centres d’interès: els oficis, els aliments,
els animals i les plantes, que van donar
un caire educatiu al seguit d’activitats
lúdiques pensades per a què els infants
planers poguessin gaudir d’un estiu
entretingut i divertit. Així hi havia
programades activitats de tot tipus,
des de jocs a l’exterior, manualitats,
dinàmiques, informàtica, confecció de
la revista del casal, esports, música,
gimcanes, cuina, sortides a diversos
comerços del municipi, fins a visites de
diferents professionals com el vigilant

municipal o els mossos d’esquadra.
A més a més, gràcies al conveni de
col·laboració signat amb el Museu
Comarcal del Montsià, els infants van
poder gaudir d’un taller anomenat
“Arbres i arbustos, descobrim la
zona”, en el qual se’ls va ensenyar a
confeccionar un herbari.
Sense oblidar l’actuació que es va
realitzar durant el mes de juliol,
donant el tret de sortida de les Festes
Majors, en la que el grup d’animació Els
Picarols, van representar l’obra “Uma de
sabates”.

El gran èxit de participació d’aquesta
activitat, anima i encoratja les
professionals encarregades d’aquest
servei en l’organització del mateix de
cara a l’any vinent. Segons apunta
Montse Rodríguez, regidora de serveis
socials, tot i que al principi semblava
que no podríem donar servei a totes
les sol·licituds, finalment, gràcies a la
col·laboració de nombrosos membres
del Grup Joventut, es va poder acollir
a tots els infants i famílies que van
inscriure els seus fills i filles.

Inici de les classes d’alfabetització i de català

C

oincidint amb el començament
del nou curs escolar, també
s’inicien les classes d’adults que
organitza l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, des de la regidoria de Serveis
Socials.
Tot observant la demanda de servei dels
últims anys, s’ha decidit per a aquest
curs, oferir classes d’alfabetització
per a nouvinguts i de diferents nivells
de català, en funció de les demandes
dels alumnes i de la disponibilitat del
professorat. La formació de català
d’una banda va dirigida a persones
nouvingudes, per a facilitar-los el
coneixement i adaptació a la localitat, i
per l’altra a qualsevol persona que vulgui
millorar, perfeccionar o simplement
aprendre la nostra llengua.

Les inscripcions es van realitzar al
Centre Municipal de Serveis Socials, la
setmana del 22 al 26 de setembre de
2008.
Aquests són cursos que fa molts anys
que es venen oferint i que tenen un
doble objectiu. Per una banda són un

recurs molt útil per a la integració de
les persones nouvingudes a la nostra
localitat, i per una altra, es presenten
com un servei de perfeccionament
de la nostra llengua, segons afirma
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials.
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Joventut, Serveis Socials i Salut

Sessions d’acollida per a la població nouvinguda

D

urant el mes de setembre, l’àrea
d’immigració de la regidoria de
serveis socials de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, va dur a terme un
total de 4 sessions d’acollida dirigides a
totes aquelles persones d’origen
estranger que s’han empadronat al
municipi al llarg d’aquest any.
En aquestes sessions es pretenia establir
un canal de comunicació amb la població
nouvinguda, on, en petits grups, poder
intercanviar impressions i explicar de
manera detallada i entenedora que és
i que significa viure a Santa Bàrbara i
a Catalunya, quines són les nostres
normes de convivència i les nostres
costums, a més a més de presentar-los
els serveis de caràcter educatiu, social,
administratiu, esportiu, etc.
Es van realitzar un total de quatre
sessions, en funció de la nacionalitat de
les persones a les que es va convocar, amb

un servei de traducció per a aquells que
encara no coneixen la nostra llengua.
Colòmbia, Bolívia i Equador, Marroc,
Romania i Moldàvia, i Lituània van
estar les nacionalitats predominants en
aquestes sessions, amb un total de 58
persones convocades.
La realització d’aquestes sessions va
anar a càrrec d’Anca Mihoc, l’agent
d’acollida del Consell Comarcal del
Montsià que, des de fa dos anys,
s’encarrega de fer la primera acollida
de les persones que s’empadronen al
nostre municipi, per tal que coneguin
quins són els tràmits necessaris a
realitzar un cop establerts a Catalunya.
L’assistència a les sessions no va estar
l’esperada, seria necessari que les
persones nouvingudes prenguessin
consciència de la importància de
conèixer el municipi al que s’estableixen
per tal de poder integrar-se, segons

afirma Montse Rodríguez, regidora
de serveis socials. És obligació de
l’administració oferir recursos per a fer
una bona acollida als nous planers, però
també és responsabilitat d’aquestes
persones interessar-se pel municipi
al que pretenen establir-se, ja sigui de
manera temporal o a més llarg termini.
És objectiu de l’Ajuntament aconseguir
que totes les persones que resideixen
al municipi participen dels serveis i
activitats que s’ofereixen.

Joventut, Serveis Socials i Salut

Colònies 2008
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Festes, Fires i Turisme

Festes Majors 2008

D

ijous 9 de juliol l’anunci de les
festes arribava a Santa Bàrbara de
la mà de les nostres pubilles, els
seus acompanyants i els dolçainers. Dinou
pubilles entre grans i petites i els
acompanyants tots vestits amb els vestits
típics, van recórrer els carrers del poble
oferint a tots els veïns de la població les
tradicionals coquetes de panoli.
Divendres 10 de juliol a la tarda es van
iniciar les festes a la plana amb la festa
final del casal d’estiu, seguidament
l’alcalde i la regidora de festes van donar
per inaugurada la Festa Major des de la
Plana Ràdio, tot seguit es va fer la
presentació de penyes a la plaça, a les
quals se’ls va fer entrega d’un barret de
palla al igual que a la resta d’assistents.
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Finalment es va donar pas al soroll, es va
engegar una traca de 300 metres que feia
de sostre a la plaça entre l’ajuntament i
l’església. Un cop cremada la traca, un
correfocs ens va acompanyar pels carrers
del poble fins a la plaça de bous, on la
festa continuava amb tres vaquetes i un
bou embolat; per acabar tots a l’estadi
municipal amb el tradicional Festival
Tronat Planer, aquest any dedicat al rock.
Aquest any, per primera vegada, el dilluns
de Festes Majors, es va celebrar a Santa
Bàrbara el dia de la dona. Més de 200
dones van participar en aquesta festa, la
xifra va superar les previsions que s’havien
fet des de la regidoria de festes, tot i que
no es van poder fer tots els tallers que
s’havien programat, l’acceptació per part

de la majoria de les participants va tenir
un gran èxit.
La regidoria de joventut, a través del Grup
Joventut, també va col·laborar en
l’organització de les Festes Majors
organitzant la ja tradicional cursa
enigmàtica a la qual van participar un
total de 347 persones, distribuïdes en 42
grups I, per primer cop, va organitzar una
cursa de tronomòbils, en la qual els
vehicles més tronats van competir per
aconseguir realitzar les proves del circuit
en el menor temps possible.
Hi van participar un total de 6 tronomòbils
de temàtica diversa, des de “picoletos”,
fins a romans, sense oblidar els més
conscienciats amb el medi ambient, l’avió
o els més roquers.

Festes, Fires i Turisme

Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
RESUM DE LES
SESSIONS DE
LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
DEL TERCER
TRIMESTRE DE
L’ANY 2008
••De
la
sessió
ordinària,
realitzada per la Junta de Govern
Local el dia 3 de juliol de 2008.
En la que entre d’altres es van
adoptar els acords següents:
Denegar la devolució de l’aval
sol·licitada amb núm exp. 58/2005
donat que els treballs no han
finalitzat.
Deixar sense efectes la liquidació
de les taxes objecte dels recursos
presentats per la mercantil Ortega
Miralles, SL, contra la liquidació
de la taxes diverses situat al
carrer Pau Casals, 7, destinat a la
promoció de 30 habitatges.
Concedir permís per a tallar el
Camí del Lligallo els propers
dies 14, 15 i 16 de juliol, per a la
instal·lació d’unes grues.
Sol·licitar al Consell Comarcal
del Montsià la contractació d’un
professor de plàstica per al Col·legi
públic CEIP “Jaume Balmes” de
Santa Bàrbara, a raó de 2 hores
setmanals, per al curs 2008/2009
(des del 15 d’octubre de 2008 fins
al 31 de maig de 2009).
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en espectacles
per a festes majors 2008.
Acordar
l’import
de
les
subvencions per als diferents
actes de festes majors 2008.
Aprovar el pagament de l’import
corresponent a la contractació de
l’actuació musical per un import
total de 600,00 €, per revetlla de
Sant Joan.
Aprovar el pagament de l’import
corresponent de les coques de
sant Joan per un import total de
22

510,00 €.
Deixar sense efectes la liquidació
de la taxa corresponent a la
connexió a la xarxa municipal de
clavegueram en cadascun dels
casos.
Acceptar la subvenció de 13.004,46
€ concedida per l’execució dels
projectes següents: Manteniment
de les Piscines Municipals,A
l’estiu, gaudim i Socorristes a les
Piscines municipals.
Aprovar la certificació núm. 6
de l’obra “Dotació de serveis
del Passeig de la Generalitat i
adjacents – primera fase”, per un
import de 34.208,53 €.
De la sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 24 de juliol de 2008. En la
que entre d’altres es van adoptar
els acords següents:
Acceptar la cessió efectuada per
la mercantil La Plana de Santa
Bàrbara, SL, de sis mil cinc-cents
quaranta-dos metres quadrats i
vuitanta-vuit decímetres quadrats
(6.542,88 m2).
Acollir-nos a les Bases que han de
regir la concessió de subvencions
a l’ensenyament d’adults. Curs
2008/2009, publicades en el
Butlletí de la Província núm. 148
de data 26-06-2008.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona per
a la realització del Programa de
salubritat pública.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona
per a realitzar les XI Jornades
gastronòmiques de l’oli d’oliva.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona
per a realitzar les XII Fira de l’oli
novell, dels cítrics i del comerç.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona per a
realitzar les Jornades de formació
i desenvolupament local.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en la redacció
del Projecte de Reforma i

ampliació de la llar d’infants “Les
Beceroles”, així com la direcció
de l’obra, a l’Arquitecte Laureà
Panisello Gisbert
••De
la
sessió
ordinària,
realitzada per la Junta de Govern
Local el dia 7 d’agost de 2008.
En la que entre d’altres es van
adoptar els acords següents:
Sol·licitar de l’Institut Català
d’Energia
del
Departament
d’Economia
i Finances de la
Generalitat de Catalunya, una
subvenció per l’execució de l’obra
abans esmentada, per un import
de 88.954,65 €.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona pel
concepte “Activitats Culturals”.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragonapel
concepte
“Adaptació
lavabos
minusvàlids al Centre Municipal
de Serveis Socials”,. Acceptar
la subvenció concedida per la
Diputació de Tarragona, pel
concepte “Mobiliari, megafonia i
climatització per diversos espais
culturals del municipi”,
Acceptar la subvenció que ens ha
estat concedida en l’expedient
núm. EL-99/08, per dur a terme:
Projectes
o
programes
que
incorporin la perspectiva de gènere
Acceptar la subvenció concedida
pel Departament d’Acció Social i
Ciutadania per al manteniment
del Centre Obert L’Oliveta.
Acceptar la subvenció concedida
per la Secretaria de Joventut del
Departament d’Acció Social i
Ciutadania per a la realització del
projecte “Sostobat”.
Aprovar la certificació núm. 7
de l’obra “Dotació de serveis
del Passeig de la Generalitat i
adjacents – primera fase”, per un
import de 22.608,41 €.
L’atorgament d’una concessió
administrativa
per
a
l’ús
privatiu del domini públic per a
l’explotació del quiosc de propietat
municipal per a la venda de
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premsa periòdica, llaminadures i
productes semblants al Sr. Rufino
Martín Bonfill per un cànon de
2.400,00 € anuals per un termini de
quatre anys, d’acord amb l’oferta
presentada i el plec de condicions
que regeixen la present concessió
administrativa.
Fer una aportació econòmica de
36,00 € per la compra de material
en la celebració de la XIV edició
de la campanya Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple.
••De
la
sessió
ordinària,
realitzada per la Junta de Govern
Local el dia 18 de setembre de
2008
Aprovar la certificació única de
l’obra “Clavegueram carrer Antiga
Fàbrica A. Marco”, presentada per
l’empresa Construcciones 3 G, SA,
per un import de 13.076,95 €.
Aprovar la renovació de la
publicació incloent el “link”, tant
en la web de pàgines blanques
com en pàgines grogues.
Acceptar la subvenció concedida
pel Patronat de Turisme de
la
Diputació de Tarragona,
en concepte de les despeses
ocasionades amb motiu de
l’elaboració de guies.
Acceptar la subvenció concedida
per la Direcció General de
Protecció Civil per a l’adquisició
d’equips de megafonia.
Aprovar la contractació dels
serveis,
consistents
en
la
redacció del projecte tècnic per a
l’execució de l’obra “Remodelació
del vestidors del poliesportiu”,
a l’Arquitecte Laureà Panisello
Gisbert.
Aprovar la contractació dels
serveis, consistents en la direcció
d’obra i el control de qualitat de
l’obra esmentada, amb l’empresa
V. Moreso Arquitectura i Disseny,
SL.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona
pel concepte “Parcs infantils
municipals a l’Ajuntament de

Santa Bàrbara.
Aprovar la certificació única de
l’obra “Arranjament del Camí
del Cementiri”, presentada per
l’empresa Construcciones 3 G, SA,
per un import de 20.648,00 €
Aprovar la certificació única de
l’obra “Arranjament del carrer
Victòria i asfaltat del carrer
Aragó”, presentada per l’empresa
Construcciones 3 G, SA, per un
import de 37.880,25 € IVA inclòs.

RESUM DE
LES SESSIONS
PLENARIES
DEL TERCER
TRIMESTRE DE
L’ANY 2008
••Sessió Ordinària, realitzada
pel Ple de la Corporació el
dia 11 d’agost de 2008. En el
desenvolupament de la sessió es
van adoptar els següents acords:
Aprovar
definitivament
els
comptes anuals corresponents
a l’exercici 2007, integrats pels
següents documents comptables:
balanç de situació, el compte de
resultat econòmic patrimonial,
la liquidació del pressupost i
la memòria. També s’aprova la
documentació complementària
següent: actes d’arqueig, notes
o certificacions
de cadascuna
de les entitats financeres en
relació als seus saldos, els estats
integrats i consolidats dels
comptes determinats pel ple
de la corporació i una memòria
justificativa del cost i rendiment
dels serveis públics i una
memòria demostrativa del grau
en què s’hagin assolit els objectius
programats amb indicació dels
previstos i aconseguits amb el
cost dels mateixos. Així mateix es
remeten els esmentats comptes

de la corporació, esdevinguts com
a resultat de l’exercici econòmic
2007 a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part
expositiva.
Aprovar l’expedient de modificació
de
crèdit
número
2/2008
mitjançant l’ampliació de crèdit
finançat amb els majors drets
reconeguts sobre el previstos
inicialment,
dels
recursos
expressament afectats al crèdit
que es pretén ampliar, per un
import de 13.004,45 € i segons es
determina a les Bases d’Execució
del Pressupost per a 2008.
Aprovar l’expedient de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari
número 3/2008, que cal finançar
mitjançant
nous ingressos
efectivament recaptats
del
pressupost
vigent
de
la
corporació.
Aprovar l’expedient de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari
número 4/2008, que cal finançar
mitjançant
romanent
de
tresoreria per a despeses generals
i
anul·lacions o baixes dels
crèdits de partides de despeses,
del pressupost vigent de la
corporació.
Aprovar inicialment la modificació
puntual de les Normes subsidiàries
del municipi en el que respecta
al sector de desenvolupament
residencial DR-1.3, redactada per
l’Arquitecte F. Xavier Martí Ferré.
Aprovar
inicialment
el
Pla
municipal d’adequació de la
il·luminació exterior. Aprovar
com a festes locals del municipi
de Santa Bàrbara per a l’any 2009,
les següents:
Dia 9 de maig festivitat de Santa
Gregori patró del municipi.
Dia 4 de desembre festivitat
de Santa Bàrbara patrona del
municipi.
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2008

ANAS SADIKI 21/08/2008
Najib Sadiki
Laaziza Arkiza
EVA MURIA VALLS 24/08/2008
Santiago Muria Arasa
Lluïsa Valls Arrufat
AVEL MARTÍNEZ VALLDEPÉREZ 27/08/2008
Avelino Matínez Gil
Maria Teresa Valldepérez Arias
ANDREU NIETO SOLÀ 30/08/2008
Andrés Nieto Garcia
Gemma Solà Serra
VÍCTOR GUZMAN MORENO 12/09/2008
Manuel Guzman Duran
Patricia Moreno Moliner
JESÚS RIOS ESPINOZA 18/09/2008
Juan Manuel Rios Miró
Evelyn Angelica Espinoza Holguin
ALEXANDRA BORODINA NESTERUK 17/09/2008
MyKhaylo Borodin
Olena Nesteruk
WILI JOAN LOGROÑO GUASTI 24/09/2008
Wilmer Edwin Logroño Palacios
Gladys Margoth Guasti Guachamin

BENET PIÑOL BLANCH 07/07/2008
Benito Piñol Piñol
Fàtima Blanch Farnós
PAU CONDEMINAS HERNÁNDEZ 13/07/2008
Jordi Condeminas Valls
Milagros Hernández Galilea
ANDREA ALICIA VINTAN BADITA 27/07/2008
Cristian Vintan
Cesarela Maria Badita
ADRIÀ CUADRAT ROYO 26/07/2008
Adrian Cuadrat Curto
Margarita Teresa Royo Caballé
ALEXIA TOMÀS ALTADILL 29/07/2008
Santiago Tomàs Arques
Maria Carmen Altadill Doménech
AITOR LENNY ZAMBRANO REYES 05/08/2008
Medardo Lenin Zambrano Mejia
Viviana Alexandra Reyes Zambrano
MARC MARTÍNEZ ARASA 10/08/2008
Juan Francisco Martínez López
Lídia Cinta Arasa Albesa
QUERALT MONTASELL CONDE 13/08/2008
Agustín Montasell Martí
Cristina Conde Marín
JULEN CASTEJÓN PADILLA 19/08/2008
Juan Luís Castejón Cárdenas
Ainhoa Padilla Xiol

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2008
CINTA ARASA SEGURA 02/07/2008
JUAN LAPEIRA PEGUEROLES 15/07/2008
MANUEL GERARDO MURIA BUERA 21/07/2008

RAMONA DURAN SABARTES 30/07/2008
EUGENIA BRULL GILABERT 18/08/2008
CINTA PLA MAURI 21/08/2008
ANA FERNANDEZ RUIZ 11/09/2008
MARIA DOMENECH TORRES 23/09/2008
MARIA MERCEDES RODA CID 26/09/2008
MANUEL PITARCH ARASA 27/09/2008
MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2008
• CHRISTIAN ADELL QUEROL
ANA MONTSERRAT REVERTE ROMEU 05/07/2008
• JAIME PLA ROS
MARIA DEL CARMEN JARDÍ GUIU 09/07/2008
• LEANDRO CLAUDIO ROIG
ELISABETH SERRET MARTÍ 26/07/2008
• ARTURO MANUEL MORON ROLDAN
EVA ESTER TABARELLI 26/07/2008
• IGNACIO RUIZ ALCANAR
REBECA GARCIA MORENO 09/08/2008
• ANTONIO BRAZA PACHECO
EULALIA PLA COTO 16/08/2008
• JOSEP MIQUEL BELTRAN MAURI
LAURA GINÉ LLAVERIA 23/08/2008
• CARLES FAVÁ QUERALT
LAURA CLUA VERGE 13/09/2008
• CLAUDIO VILLAMON VEDO
MIRIAM IZQUIERDO CID 20/09/2008

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

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

Breus de La Plana Ràdio
ERC a Santa Bàrbara segueix preocupada
davant la possibilitat de perdre la
subvenció per un centre de dia per al
poble.
Fa uns mesos, el grup municipal d’ERC a
Santa Bàrbara ja va expressar la seva
preocupació davant la intenció de l‘equip
de govern planer per convocar un concurs
per al projecte d’una residència per a la
gent
gran,
quan
estava
pendent
l‘acceptació d’una subvenció de la
Conselleria de Serveis Socials per a
construir un centre de dia.
Marc diu que pensa que l‘equip de govern
s‘equivoca quan diu que solament tenen
una carta de compromís i no el document
definitiu concedint aquests 700.000 euros,
ja que Amposta, amb la mateixa carta
estrenarà a finals d’enguany el seu centre
de dia.
Els republicans planers diuen que no
estan en contra de la construcció de la
residència, però creuen que és prioritari i
més realista el centre de dia, per al qual
ja es tenen uns diners i a més, podria
servir de base per a la futura residència.
A més, afegeixen que el cost d’una plaça
per una residència privada seria
inassumible per a la majoria de veïns.
El CF Santa Bàrbara diu que l‘afició està
molt gelada i que cal recuperar el
nombre de socis per encarar la nova
temporada.
A les dificultats que hi ha hagut a principis
de juny per aconseguir una junta que
donés continuïtat al CF Santa Bàrbara en
plegar la que havia dirigit el club els
darreres anys, ara hi cal sumar aquelles
que té la nova directiva per aconseguir
fer remuntar el nombre de socis que, per
diverses raons, havia baixat de manera
substancial les darreres temporades.
Cèsar Roig, secretari de la nova junta del
CF Santa Bàrbara explicava que a
l‘actualitat el club no arriba als 120 socis,
que l‘ambient està gelat i que cal
remuntar el nombre per recuperar la
il·lusió.
El Club ha fixat per aquesta temporada
dues
quotes
assumibles
per
als
afeccionats amb la voluntat de fer créixer
el nombre de socis. Per una banda la de
Soci Protector amb una despesa de 85
euros anuals i la quota de Pensionista
que en val 55.
La gran demanda del servei fa limitar
les
inscripcions
al
centre
obert
“L’Oliveta” de Santa Bàrbara
Amb l’arribada del mes de setembre i
l’inici del curs escolar, l’àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
torna a posar en marxa les activitats que
ofereix a la infància i adolescència del
municipi.
Seguint amb la línia de treball dels altres
anys, els tallers que aquest curs es
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treballaran són: coeducació, dinàmiques
de grup, educació en valors, esports,
lectura, manualitats i plàstica, música,
reforç
escolar,
seguretat
viària
i
sentiments i emocions. A més a més, i en
base al funcionament diari del servei,
també es treballaran els hàbits higiènics,
les responsabilitats, el treball en equip,
etc.
El curs començarà dilluns dia 22 i segons
que explicava la titular de la regidoria,
Montse Rodríguez, la gran demanda
d’aquest servei ha fet necessari, una
vegada més, establir una sèrie de criteris
a l’hora d’acceptar inscripcions, ja que,
aquestes estan limitades a 30. Així
s’adjudicaran una puntuació a cadascuna
de les sol·licituds, donant prioritat al
servei a aquelles famílies en què els dos
progenitors treballen durant les hores de
servei, a les famílies monoparentals o
nombroses, o a aquells menors que ja
hagin utilitzat aquest servei, entre
d’altres.
Els camins que arranja la Taula del
Sénia tindran que fer 4 metres
d’amplada.
A
l’Abril
d’aquest
any
2008
la
Mancomunitat de la Taula del Sénia, en
la seva assemblea celebrada a Santa
Bàrbara, va acordar l’encàrrec de l’obra
d’arranjament i millora de diversos
camins dels municipis de les tres
comunitats autònomes que hi formen
part (Aragó, València i Catalunya) a
TRAGSA per un import total de 4.478.684
€ que és la suma de la subvenció de l’Estat
(90%)
més
les
aportacions
dels
Ajuntaments per al 2008. A Santa Bàrbara
i segons que informava el Regidor
d’Agricultura de la localitat Jordi Roé, les
obres van començar la segona setmana
d’Agost i afectaran de manera significativa
l‘amplada dels camins en els quals
s’actua ja que, segon decisió dels tècnics
encarregats de l’obra, els camins que
hagin de rebre rec asfàltic hauran de fer
una amplada de 4 metres perquè s’hi
puguin creuar dos vehicles sense
dificultats.
Segons Roé, la llei permet aquesta
ocupació de terreny a les finques que es
vegin afectades per l’ampliació de camins.
Al terme de Santa Bàrbara, els camins
que es veuran afectats són el paral·lel al
Canal Xerta Sénia i el que des de la
partició amb el terme municipal de la
Galera puja per darrera de la finca de
l’advocat per acabar prop de l‘estació de
servei Agip.
La Biblioteca de Santa Bàrbara tanca
per restaurar els danys ocasionats per
la pluja de les passades Festes.
El dissabte 12 de Juliol, poques hores
abans de què donés inici el pregó de
Festes Majors a Santa Bàrbara, una forta

tempesta va afectar molts pobles de les
Terres de l’Ebre, entre ells aquesta
localitat de la plana.
A part dels perjudicis que va causar al
normal desenvolupament de la festa, la
pluja va afectar de manera important el
Centre Cultural i més concretament la
Biblioteca Municipal que s’hi troba
ubicada. En poc més de 15 minuts van
caure 31 litres de pluja per metre quadrat
i les canals de desaigüe de les instal·lacions
no van poder donar l‘abast per la qual
cosa l‘aigua va regalimar per les parets
interiors de l‘edifici inundant de manera
especial la Biblioteca.
Ara, un cop s’ha pogut fer les primeres
valoracions del mal que l’aigua va produir,
Alfred Blanch, el regidor de cultura de la
població explicava que la que s’ha vist
més afectada ha estat la zona de l‘arxiu
local on es guardaven les publicacions
locals i l‘arxiu de premsa referent a la
vila.
Blanch explicava també que ara
s’intentarà recuperar tot aquest material
i es fotocopiarà.
En quant a la biblioteca, s’estan fent els
treballs de repintat i reposició de les
plaques que va fer caure l‘aigua, després
que haguera passat, fa uns dies, el perit
de l‘assegurança.
La Biblioteca Municipal de Santa Bàrbara
“José Escudé”, romandrà tancada tot el
mes d’agost per obrir, un cop finalitzen
els treballs de recuperació, el proper mes
de setembre.
Una persona resulta ferida en ensorrarse un fals sostre a una botiga de Santa
Bàrbara
Poc després de les 9.30 h del matí d’aquest
24 de juliol, el sol ras (fals -sostre) del
primer pis de l‘edifici on es troba la botiga
de dietètica Tot Natural de Santa Bàrbara,
s’ha desplomat a la planta baixa, on en
aquell moment es trobaven dos clientes,
un xiquet i un familiar de la propietària
de la botiga.
Segons que explicava la mateixa Fernanda
Aixendri, acabava d’obrir l’establiment i
ella es trobava dalt el primer pis quan ha
ocorregut l‘accident.
Afortunadament el taulell de la botiga ha
amortit l’impacte i a part de l‘ensurt,
solament hi ha que lamentar una dona
ferida lleu que ha estat traslladada en
ambulància a l’Hospital Verge de la Cinta
per fer-li una revisió.
Per la seva part, l‘alcalde accidental del
municipi Alfred Blanch confirmava als
serveis informatius de les EMUTE que
s’estava esperant que els bombers i la
brigada
municipal
procedissin
a
desenrunar la planta baixa de l‘edifici per
a què es pugui apuntalar i procedir per
part dels serveis tècnics municipals per
determinar quin és el seu estat i fer-ne el
corresponent informe.
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L’entrevista

Entrevista a la planera absent...

Montserrat
Pererols Vallès
Petita introducció de la seva vida.
Tot i néixer a Barcelona per les meves circumstàncies
familiars, les meves arrels familiars són planeres de soca
arrel.
La meva mare era filla de Cinto Vallès, els besavis eren del
Molí de Vallès i els altres del Molí de Cid i, per part de l’àvia
materna de l’afamada ferreria dels Puell.
Recordo que el meu avi va néixer en el mateix Molí de Vallès,
actualment propietat de l’Ajuntament. El meu avi era barber
quasi a la plaça major, per les seves mans van passar molts
dels planers d’aquella llunyana època.
Els meus pares es van conèixer en el marc d’una festa major
a la veïna població de la Sénia. El meu pare era poc ballador
però va aprofundir la seva relació amb la meva mare en
quelcom que avui ens semblaria impensable. A la meva
mare que li agradava molt llegir, en conèixer al meu pare i
dir-li que estava a Barcelona, van quedar per la impossibilitat
d’accés en les nostres terres als llibres, que li trametria
puntualment per correu llibres per ella, juntament amb els
llibres, el meu pare que era un bon escriptor li enviava cartes
on parlava de la seva vida, del seu treball, de la Barcelona
de l’època i del molt que l’enyorava, al final, l’any 1920 es
casaven a la capella de Sant Josep de l’església arxiprestral
de Santa Bàrbara i un any després naixia jo.
Els meus pares vivien a Barcelona, però Santa Bàrbara
sempre hi era present, sempre que podien, sobretot als
estius es traslladaven al poble.
Recordo jugar a conillets a amagar pels carrers enfosquits
i amb molta vegetació de Santa Bàrbara i els seus voltants,
recordo també d’aquella època anar sovint a la Masada de
Pepet, a l’era de la masada ens juntàvem molts xiquets i
xiquetes de Santa Bàrbara per jugar, era l’esplendor de la
masada, amb molta activitat, allí mateix es feien el pa,
també el vi i l’oli, un parral al camí d’entrada de la masada
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amb els seus carrolls de raïm et donaven la benvinguda.
Fa 25 anys que sóc jubilada i la meva passió és venir a Santa
Bàrbara sempre que puc. Tant sols la guerra i els temps durs
de la postguerra em van allunyar del meu poble. Recordo
d’aquells temps el contrast que em produí després de la
meva formació a l’Institut Escola amb el món de la banca
on vaig començar a treballar i on vaig desenvolupar la meva
tasca professional durant quaranta cinc anys.
- Quina visió en té del poble?
Els records d’infància em remunten a una Santa Bàrbara
pobra però amb una essència encantadora de petit poble on
tothom es coneixia i s’intentava ajudar perquè eren temps
durs. Recordo que el meu pare sempre havia sentenciat
que quan a Santa Bàrbara es trobaria aigua ens faríem rics
perquè la situació del poble era immillorable. L’olor que
desprenien els carrers del poble en temps de verema on a
moltes cases es xafava raïm, se m’ha quedat impregnat,
aquell olor particular a mostillo em ve sovint a la memòria.
La particularitat dels carrers plens de rocs, els carros i els
cavalls i els galls de molts patis cantant a primera hora
del matí eren característiques d’una època i d’una gent
entestats a millorar el poble.
El canvi que ha sofert Santa Bàrbara en tots aquests anys ha
estat espectacular, ha fet un gir del 1000 per 1, en aquella
època no hi havia ni els serveis bàsics. Recordo d’aquells
temps quan es discutia sobre la portada d’aigua d’una font
del Mas de Barberans.
Paral·lelament a la modernització de Santa Bàrbara, la gent
planera també ha canviat, la gent jove és molt maca, en part
gràcies als estudis que avui es poden cursar a Santa Bàrbara
amb el Col·legi, l’Institut o ara recentment la Llar d’Infants.

L’entrevista
anar al Liceu. Des de ben petita i amb el meu pare sempre
hem gaudit de l’òpera, reconec que sóc una enamorada de
Wagner, és un dels plaers més sublims de la terra.
Barcelona em va permetre compartir reflexions a l’Institut
Escola quan cursava batxillerat amb personatges vítals per a
la nostra evolució com a país, Maria Aurèlia Capmany, Oriol
Bohigas o Ramon Trias Fargas érem companys de reflexió
obsessionats amb la millora del nostre autogovern. Felip V
antigament i la dictadura que recentment hem viscut ens
han matxacat com a país.
A Santa Bàrbara en canvi he tingut les meves grans amigues,
em vaig sentir molt afectada per la seva mort, Guadalupe
i Carme, van ser com a germanes per a mi i al llarg dels
temps gràcies a la seva amistat, que ens va unir, he pogut
aprofundir amb tots els seus descendents, amb els quals
m’hi relaciono sovint.
- Retorn al poble.
La modernització de Santa Bàrbara ha estat una vertadera
revolució en a penes 35 anys. L’aigua a les cases, l’enllument
públic, l’esfaltat dels carrers, la zona poliesportiva, els hotels,
la zona residencial, etc.
- Quin contacte manté actualment amb el poble?
L’hivern em serveix per mantenir contacte amb la meva
ciutat natal, quan estic a Barcelona aprofito per reunir-me
amb les meves amigues i gaudir d’un dels meus grans plaers:

Aquesta situació d’anar i venir em satisfà, a Barcelona tinc
molts amics i accés a activitats de caire cultural; però res es
pot substituir per l’encant de les nostres piscines municipals
i la tranquil·litat que es respira a través de la xerrada amb
els amics i amigues planeres que puc gaudir a l’estiu, per
això cada estiu tornaré al poble a gaudir d’aquest meu gran
plaer, tan sols la manca de salut m’ho podrà impedir. Reconec
també que he transmès a la resta de família la passió per
Santa Bàrbara, per això moltes vegades em diuen que quan
podran vindran cap al poble a passar llargues estones.
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Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ
PLANERA

ARAGONESA

Durant els últims mesos
des
de
l’Associació
Aragonesa Planera hem
vingut realitzant algunes activitats, que
encara que modestes, per a nosaltres
han suposat un esforç i també han
estat motiu de satisfacció.
El passat dia 11 de maig, i dins del
marc de les Jornades Culturals de
Santa Bàrbara, vam portar al poble el
Grup de Jota del Centre Aragonès de
Vinaròs, que ens va obsequiar amb
una exhibició de ball i cant d’aquesta
expressió artística tan arrelada també
a les nostres terres.
Posteriorment, el 28 de juny, tal i com
estava previst, vam fer el viatge a l’Expo
de Zaragoza 2008. Ens vam apuntar al
viatge 82 persones i tot va anar prou
bé, encara que vam patir una mica més
del compte amb les quilomètriques
cues que es formaven al davant dels
pavellons més importants.
A les festes del poble vam participar
per primera vegada com a associació a
l’Ofrena a Sant Isidre.

Exhibició de jota aragonesa

En aquests moments, quan l’any
s’enfila cap al seu tram final, a la
nostra associació encara ens queden
dos importants reptes. El primer, i
més rellevant per a tots nosaltres és
la celebració de la Mare de Déu del
Pilar el proper dia 12 d’Octubre. Farem
un dinar de germanor, i si no hi ha
cap contratemps, comptarem amb la
presència del grup folklòric “Alma de
Aragón”. Esperem que el temps ens
acompanyi i que passem un dia ben
joiós.
Finalment esperem participar a la
propera Fira de l’Oli amb una petita
“paradeta”.
Viatge a la EXPO.

CLUB DE BITLLES SANTA
BÀRBARA
Ens situem a finals de juny i continuem
explicant l’activitat desenvolupada pel
Club Bitlles de Santa Bàrbara.
Va finalitzar el campionat intercomarcal
Copa Montsià de la qual, com a equip,
no vam sortir molt ben parats, sort en
vam tenir que el nostre “Crack” José
Maria Martí, va quedar campió a la
categoria individual.
Durant les Festes Majors dels diferents
municipis que tenen Club de Bitlles,
vam assistir, a finals de juny, a Vinaròs,
seguit per Roquetes, Santa Bàrbara,
Sant Jaume, Camarles, Godall, la
Galera, Amposta, Deltebre, Freginals
i Ulldecona, aconseguint resultats
diversos tant com a equip com
individualment. Els millors resultats
els vam obtenir a Vinaròs i Amposta,
on vam quedar en primer lloc per

equips i en primer lloc en individual
amb José Maria Martí.
Actualment, ja hem començat amb
el Campionat de Lliga Territorial de
Tarragona, concretament el dia 14
de setembre. La primera jornada es
va disputar a Amposta, on el Club de
Bitlles Santa Bàrbara, vam jugar contra
Freginals guanyant els dos partits. Per
tant, podem dir que els inicis han estat
bastant bons, tot i que l’important és
com arribarem al final.

Encara que jo ja ho he dit en alguna
ocasió per la ràdio, m’agradaria tornar a
insistir aquí al Santa Bàrbara Magazín,
en què necessitem més jugadors que
ens vulguin acompanyar en aquest
esport. Jo invito a tots el qui ho vulguin
provar, que vinguin als entrenaments
que seran ben rebuts i si els agrada
que continuïn amb nosaltres i si no els
agrada, tan amics com fins ara.
Rogelio Roé Romeu
President
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Entitats Planeres
LA SOCIETAT DE CAÇADORS
EN FESTES MAJORS
No voldria deixar escapar l’ocasió que des
d’aquesta publicació se’ns brinda a les
entitats esportives i culturals del poble
de Santa Bàrbara, per poder expressar
públicament les nostres idees, inquietuds
i projectes.
Donat que recentment acabem de viure
la setmana de Festes Majors, i que
encara tenim molt fresc el seu record,
voldria donar a conèixer el que com a
entitat representa cada any l’arribada
d’aquestes dades.
Cada any es planifiquen tot un seguit
d’actes per a que tots els nostres socis
puguin gaudir de la festa, també com a
membres actius, participant en aquelles
activitats, s’ha fet un esforç en intentar
oferir tot un seguit d’actes alternatius
tals com proves per gossos, rastreigs
de caça amb caça sembrada o tirada
de dobletes, però aquestes alternatives
no han obtingut la mateixa resposta
de participació que les anteriors, es per
això que hem hagut de recórrer a altres

idees per animar els actes programats i
fer-los atractius als nostres socis i públic
en general. Aquestes noves idees ens
han portat a fer esmorzars populars
per tots els assistents i a fer les tirades
gratuïtes als participants amb el que s’ha
aconseguit tenir una bona participació
tant de públic com de participants.
Voldria remarcar l’esforç de tots els que
col·laboren per poder dur a terme els actes
que cada any es realitzen, programant en
anticipació cada acte i cuidant cada detall
per tenir-ho tot a punt el dia programat i
per suposat participar-hi activament tot
i tenir en compte que tocarà patir molta
son, ja que les tirades són de bon matí.
Aprofito per donar les gràcies a tots
aquells establiments i empreses que
col·laboren aportant premis per les tirades
col·laborant al lluïment de les mateixes,
i una menció especial per la regidora
de festes que col·labora activament
sufragant el cost dels esmorzars populars
i propiciant el material complementari
del que la entitat no disposa.
La suma d’aquests elements fa possible
que cada any i amb motiu de les Festes

Majors, aquesta entitat ofereixi tres o
quatre actes programats on a primera
hora s’ofereix esmorzar a tots els assistens
i desprès tots els socis que ho desitgen
poden participar-hi gratuïtament prenent
part en la tirada programada per aquell
dia, i on a més al final de la mateixa i
en funció de la classificació obtinguda
s’obsequia en algun premi a tots els
participants.
També vull dir-vos que aquest any i per
primera vegada es va fer un acte al final
de la tarda on es va oferir pa en tomàquet,
pernil, musclos, pastissets, i cafè per
berenar a tots els assistents, l’acte va
resultar tot un èxit d’assistència, i fins i
tot es van desbordar les previsions que
s’havien fet i els més “tardons” es van
quedar sense berenar.
Per acabar us animo que per les properes
festes majors vingueu a passar una estona
de “xarreta” i bon menjar, i presenciar les
activitats.
FINS AVIAT I US ESPEREM LA PROPERA
FESTA MAJOR
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Club de Twirling Santa
BÀRBARA
Un cop més, el Club de Twirling Santa
Bàrbara, està en tots vosaltres, per
fer-vos cinc cèntims de les actuacions
que s’han fet durant aquests mesos
d’estiu.
Les primeres actuacions van venir al
mes de juliol, coincidint amb les Festes
Majors del nostre poble, on vàreu poder
gaudir de les actuacions de les nostres
atletes en els diferents actes, com ara
el canvi de pubilles, el pregó de festes,
l’ofrena, una actuació a la mitja part
del ball i finalment, tancant les festes,
les vam poder veure desfilant a les
carrosses.
La següent actuació, va ser a Amposta,
des del club de Twirling Amposta, ens
van dir que volien que dues de les
nostres atletes, Míriam Pastor i Júlia
Alegre actuessin en la modalitat de
solo, dintre de l’exhibició del seu club.
Uns dies més tard, el grup infantil
format per Montes, Pili, Mireia, Núria,
Alba, Cinta,
Judith Colom, Judith
Zaragoza, Estefania i Zaira van anar a
actuar a Sant Jaume d’Enveja.
Aquestes actuacions han estat de
Twirling, fins l’any passat, a la veïna
població de la Galera, no s’havia fet
mai una sortida de twirling, tret de les

competicions, les sortides sols eren
passa-carrers de majorettes,
això
significa que el Twirling està creixent
com a esport.
Arriba setembre, i amb ell, la “vuelta al
cole!” ... Què vol dir això? Doncs que les
i els nostres atletes, ja estan carregant
motors per a les properes competicions,
per tant, ja estan entrenant, triant la
música i preparant la coreografia per

als campionats del 2009.
Ànim Twirlers, a entrenar fort per
aconseguir molts pòdiums!
En el proper número de la revista, us
farem ressò de les dates de campionats
i els exercicis que porta el nostre club.
Fins aviat!!
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Unió ciclista SANTA
BÀRBARA
Quan anem per la carretera els
diumenges, i comença a fer bones hores,
cada dos per tres, ens trobem un grupet
de ciclistes; ara dos, ara vuit, ara un, …
La majoria dels aficionats al ciclisme
som gent que ens animem amb el bon
temps; per això en aquests darrers
mesos la nostra entitat ha organitzat
diferents actes com són: La Marxa de
Sant Gregori, amb una inscripció d’uns
setanta participants i que es va haver
de repetir el diumenge següent a causa
de la forta pluja; una sortida per la
Serra de Godall amb joves del poble;
una sortida popular per a tothom i la
Festa de la Bicicleta celebrada dins de
la Festa Major.
La nostra Unió Ciclista Santa Bàrbara
en aquest darrer any està intentant fer
un gir en quan a objectius a aconseguir;
s’ha canviat una mica el “xip” i s’intenta
motivar la pràctica del ciclisme des de
la base i a tots els nivells, no només
a nivell competitiu, ja que aleshores
limites molt la participació local. Es
consolidaran dues marxes amb BTT,
que ja es porten a terme, que són la
Marxa de Sant Gregori i la emblemàtica
Transplanes del Montsià, que enguany
arriba a la seva onzena edició; i la resta
dels actes que organitzi el nostre club
aniran encaminats a promoure l’ús de
la bicicleta.
Bona prova d’això va ser l’acte de
la I Festa de la Bicicleta celebrada a

Unió MUSICAL JAUME
BALMES
Un cop passats els mesos d’estiu, ens
tornem a retrobar amb el número 4
del Magazín, on la Unió Musical Jaume
Balmes us explicarà de manera breu
quines han estat les actuacions durant
aquest estiu.
L’Escola de Música va acabar les
seves classes el mes de juny, un cop
els seus alumnes havien finalitzat els
exàmens.
En canvi, la Banda de Música de la Unió
Musical Jaume Balmes va continuar
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festes del nostre poble. Aquest dia,
concretament el dissabte dia 18 de
juliol, en arribar a la Plaça Cid i Cid, tots
els inscrits (70) van rebre una samarreta
commemorativa del fet i van sortir, a un
ritme suau, cap a l’ermita del Carme,
on precisament estaven preparant la
seva festa gran i on es va poder fer un
descans i gaudir d’una bona ombra
per recuperar forces per poder tornar
cap al nostre poble. El final d’etapa es
va donar al poliesportiu municipal,
on tots els participants van rebre una
entrada gratuïta per a la piscina i van
poder gaudir d’un bon dinar amb una
sensacional paella feta per Fermin “lo
pulit”, també van poder menjar, meló,
pastissets, … tot de forma gratuïta. Per
arrodonir la festa es va triar a “Míster
Pedal”, que va ser José Maria Corcuera, i
“Miss Bicicleta”, que va ser Pepita Simó.

amb les actuacions previstes per a
l’estiu, i com no, preparant les Festes
Majors.
El passat dia 5 de juliol, la banda de
música en motiu de les Festes Majors
va invitar, a la nostra població, a la Unió
Musical del Finestrat de la Comunitat
Valenciana.
Es va realitzar una excursió pel Delta de
l’Ebre i per Santa Bàrbara, acabant amb
un dinar de germanor les dues bandes
i els seus acompanyants a l’estadi
municipal. A la nit, es va realitzar
el concert, on les dues bandes van
interpretar diferents obres musicals,
fent una nit melòdica i agradable.

Se’ls va fer entrega d’una banda i un
ram de flors per testimoniar el fet.
La junta directiva de la Unió Ciclista,
vol agrair tant a la regidoria de festes
com a la d’esports la bona predisposició
mostrada en tot moment i animar a
tothom a participar en els actes d’aquest
tipus, ja que com més participants més
lluïda queda la festa. És per això que
el proper any es marca com a objectiu
arribar al centenar de participants en
cadascuna de les sortides o bicicletades
populars que organitzi. Us esperem a
tots: fent esport, fem salut!

Durant la setmana de Festes Majors, la
banda de música va sonar pels carrers
del nostre poble als diferents actes,
com el canvi de pubilles, el Pregó de
Festes Majors, l’Ofrena de Flors i Fruits
i la desfilada de carrosses.
Entrant al mes de setembre, la primera
festa que ens trobem és la diada de
Catalunya, on la nostra banda va
acompanyar a la senyera en el seu
recorregut pel municipi.
El cap de setmana del 20 i 21 de setembre,
la banda de música realitzava un viatge
a la població del Finestrat, per tal de fer
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l’intercanvi amb la banda que mesos
enrere va venir al nostre municipi. Hi
van anar 30 músics i 20 acompanyants
fent estada a Benidorm. En un marc
tranquil a la vora del mar, a la cala de
Finestrat, vam tenir el goig d’escoltar a
les dues bandes interpretant diferents
obres. En finalitzar, es va fer l’acte
d’agraïments els dos directors i els
alcaldes. Nosaltres agraïm el suport
que Jordi Boronat, alcalde de Santa
Bàrbara, va donar a la nostra banda
durant l’estada al Finestrat.
El dia següent els mateixos músics
de la banda del Finestrat ens van fer
una visita guiada pel seu municipi,
acabant el dia amb un dinar les dues
bandes juntes i fent d’aquesta estada
un intercanvi d’experiències i creant
així un vincle d’amistat.
Ara, l’Escola de Música està preparant
el nou curs 2008-2009, amb diferents
etapes educatives; música i moviment,

ASSOCIACIÓ
“DONES PLANERES”
Sembla mentida però els dies d’estiu,
Festes Majors i vacances han passat;
qui diu que el temps no passa volant?
Sí sembla que fos ahir que ens vam
reunir per fer la festa de fi de curs.
Sí sembla que fos ahir que ens vam
aplegar a la plaça d’Espanya al dinar
de germanor, tot provant els canelons
de les sòcies participants al concurs
de cuina, que des d’aquí vull felicitar a
totes elles per la seva participació i a les
guanyadores, com no? Bienvenida Cid,
Àngeles Segarra i Dolors Doménech.
També felicitar a les participants del
“15è concurs de guinyot femení” i a les
guanyadores Cristobalina Guimerà i
Marilen Múria.
Bé i en arribar la tardor, torna la rutina
del dia a dia, però hem d’anar buscant
fórmules per poder trencar-la de tant
en tant.
I aquí és on s’inicia el nou curs, que està
ple de projectes, activitats, viatges... tot
muntat amb tota la il·lusió, sabem que
no endevinarem els gustos de totes,

llenguatge musical, solfeig, conjunt
instrumental, classes d’adults i
instruments (flauta, clarinet, saxo,
trompeta, trombó, tuba, bombardí,
oboè, percussió i piano).
Les quotes són:
Música i moviment (4 a 6 anys): 30€
Iniciació (6 a 8 anys): 30€
A partir de 8 anys:
Llenguatge musical (teoria i solfeig) +
Instrument: 38€
Alumnes majors de 16 anys:
Instrument + Solfeig: 33€
Instrument: 30€
Llenguatge adults: 33€
Llenguatge adults + Instrument: 38€
L’escola de Música Unió Musical Jaume
Balmes, t’espera per a què comencis a
posar música a la teva vida i gaudeixis
d’aquest art compartint-lo amb tothom.
Mai és tard per començar-hi!

però per intentar-ho que no quedi.
Entre les activitats estan aquelles que
es fan durant tot l’any, “gimnàstica i
aeròbic”, “ioga”, “tall i confecció”.
Pel que fa a cursos puntuals, enguany
començarem en un de “maquillatge i
cura de la pell”, aquest curs a més de
ser per a les sòcies estarà obert a les
filles i a les nétes.
Tots els primers dissabtes de mes
es farà “taller de cuina” fet per una
sòcia. El primer d’octubre se dedicarà
a l’elaboració de formatge i posterior
degustació.
En quant als viatges està previst a
l’octubre un a València per visitar
Iberflora i l’últim cap de setmana de
novembre a Marina d’Or, amb un sopar

de pre-Nadal, unes hores gaudint del
SPA i aprofitar per veure la il·luminació
Nadalenca.
Juntament amb l’acadèmia Quick
Dance també es faran classes de balls
de saló per nens i aduts, per a dones
soles, dansa oriental i flamenco.
Espero que gaudiu d’aquestes activitats
i ja sabeu que s’accepten idees per
estudiar-les i portar-les a la pràctica.
I a les que no sou sòcies, animeu-vos
que les portes estan obertes a totes.
Teresa Guarch, presidenta
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta què és la imatge 1 i qui són les persones de la imatge 2.

Dites
populars
• Si a l’octubre plou, el
rovelló es mou.
• Novembre humit any de
profit.
• Pel desembre, el fred i el
vent fan tremolar el més
valent.
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Sopa de
lletres

Busca, a la sopa de lletres, tal com diríem a
la nostra zona: Adob, escombra, llaminer,
mirall, noi, ocell, poal i vermell.
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Sudoku
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Completa la graella, utilitzant els números de
l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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Solucions

Aquí teniu les solucions als jocs de
la revista anteior
Sopa de lletres
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QUÈ I QUI
Imatge 1: Molí de Vallès
Persones de la imatge 2:
Daniel Berbegal, Joaquín Arasa i Enrique
Elies
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Biblioteca José Escudé Albesa

Últims actes de celebració dels 50
anys de la biblioteca José Escudé
Albesa de Santa Bàrbara

U

n any més, durant l’estiu, la
biblioteca de Santa Bàrbara es va
traslladar a les instal·lacions de
les piscines municipals. Allí es va dedicar a
satisfer les necessitats de lectors que
volien gaudir, al mateix temps, del Sol i la
lectura. Per aquest motiu, es destina una
part dels seus llibres i revistes, tant
infantils com per a adults, per a què els
banyistes tinguin la possibilitat de gaudir
d’aquests llibres i revistes. És l’anomenada
Bibliopiscina.
Però acabat l’estiu, la biblioteca té
organitzades altres activitats per acabar
aquest últim trimestre de l’any 2008 i amb
ell els actes de celebració del 50è aniversari
de la biblioteca José Escudé Albesa de
Santa Bàrbara:
El dia 24 de setembre comença
l’anomenada Bibliocursa. Durant els tres
mesos que dura, els participants han de
llegir 20 contes per tal de superar aquesta
cursa lectora. Cada vegada que es llegeix
un llibre s’ha d’omplir una fitxa on hi ha
preguntes sobre el llibre i, a canvi, el
participant aconsegueix una enganxina.
Quan es tenen 10 enganxines s’ha de
deixar marcada l’empremta digital. Quan
es supera el número 15 s’ha de penjar una
medalla al carnet de concursant i
finalment, tots els lectors que llegeixin 20

llibres abans del termini fixat aconseguiran
un diploma i un obsequi per haver superat
amb èxit la bibliocursa..
El 14 d’octubre, a les 18 h, “contes i danses
del món”. Amb motiu de l’Any Europeu del
Diàleg Intercultural, es realitzarà aquesta
activitat de contes i danses dels cinc
continents per a tots els públics, a càrrec
de Xavi Demelo.
El dia 17 d’octubre, a les 19 hores, contes
per adults: “Mercè Rodoreda: senyores i
minyones” a càrrec de l’Espina de la
Sardina.
Des del 9 de desembre i durant tot el mes,
exposició “50 de 50: 50 imatges de 50 anys
de la biblioteca José Escudé de Santa
Bàrbara”.
El dia 19 de desembre a les 19.30 h, cloenda
de 50è aniversari de la biblioteca José
Escudé
i
presentació
del
llibre
commemoratiu dels 50 anys.

La Mancomunitat Taula del Sénia ha rebut ajuts del
Plan Avanza del Ministeri d’Indústria que la convertiran
en la MANCOMUNITAT DIGITAL. S’ha posat en marxa
un sistema d’avisos d’informació als pobles de la
Mancomunitat mitjançant SMS i correu electrònic obert
a tothom que s’inscrigue.
Santa Bàrbara, com a poble que forma part de la
Mancomunitat de la Taula del Sènia, compta amb aquest
serveis per a tots els ciutadants que el vulguin utilitzar.

Si vols, a partir d’ara pots rebre informació al teu telèfon
mòbil dels avisos de Santa Bàrbara i de tots els pobles
de la Mancomunitat de la Taula del Sénia que vulguis,
només donant-te d’alta en els pobles i les temàtiques
del teu interès. Tant l’alta com els missatges que rebràs
seran totalment gratuïts per a tu i, a més, podràs donarte de baixa sempre que vulgues.
Pots donar-te d’alta d’aquest servei d’enviament de SMS
a la pàgina web del nostre poble www.santabarbara.cat,
o passant per l’infocentre.

La Plana Ràdio

La participació dels col·laboradors, un dels principals
objectius a la Plana Ràdio

D

illuns 29 de setembre va començar
la programació de la nova
temporada 2008-2009 a la Plana
Ràdio. Aquesta se segueix sustentant en
tres eixos principals: la informació local i
del territori, l’entreteniment pel matí i la
música per la tarda.
Enguany però, es volen destacar d’una
manera més important, els recursos
humans dels que disposa l’emissora i per
això el magazzine matinal inclourà
seccions encomanades a la majoria dels
30 col·laboradors dels que disposa a
l‘actualitat.
D’aquesta manera, la direcció de l‘emissora
pretén posar de rellevància el paper dels
mateixos a la ràdio de proximitat i d’altra
explotar la diversitat de veus i temàtiques
que poden oferir en horari de màxima

audiència.
La programació en directe comença a les
8.30 h del matí amb el magazzine “El
Nostre Matí”, que es perllonga fins les
13.30 h, incloent l’informatiu ebrenc de les
emissores municipals associades a
Emute.
Per la tarda, la programació serà
pràcticament musical, amb tres trams
diferenciats en quant a l‘estil. Una primera
franja més comercial, la segona amb
seleccions d’estàndards de tots els temps i
una tercera amb temàtics específics.
Efecte Dopamina, la gran aposta de la
Plana Ràdio. Destacar l‘especial aposta
que fa enguany també la Plana Ràdio per
un programa d’inclusió social que, amb la
coordinació d’un reconegut periodista del
territori, Dani Gutiérrez, l’assessorament

d’un terapeuta ocupacional, Pere Cabanes
i tres persones amb malalties mentals,
intentaran oferir un programa per estendre
la seva veu i els seus sentiments arreu del
territori, a través de portar a debat
diferents temes actuals i notícies.
El programa, elaborat a la mateixa
emissora, s’emetrà per la Plana Ràdio els
dijous a les 7 de la tarda i es repetirà els
dissabtes a les 16 h.
Podeu saber-ne més enllaçant a aquest
blog, creat pels mateixos protagonistes:
http://efectedopamina.blogspot.com/
I podeu veure la graella de programació al
blog de la Plana Ràdio: http://planaradio.
tictactic.cat/ o al web de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara: www.santabarbara.cat
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Centre Obert l’Oliveta

Casal d’Estiu Els Ballarics
A
lúltima
e d i c i ó
d’aquesta
publicació,
ja es va fer
esment de la
programació del Casal d’estiu els Ballarics.
Ara, després de tres mesos, ja us podem
fer un petit resum del que ha estat l’edició
d’aquest any.
A meitat del mes de juny es van dur a
terme les inscripcions. Tot i que en un
principi semblava que no es podria donar
servei a totes les demandes, finalment,
gràcies a la col·laboració dels joves del
Grup Joventut, es va poder solucionar
aquesta situació. Així, al final, hi ha hagut
un total de 102 nens i nenes que han pogut
gaudir al llarg dels mesos de juny, juliol i
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setembre
d’un
seguit
d’activitats
emmarcades en 4 centres d’interès: els
oficis, els aliments, els animals i les
plantes, que han donat un caire educatiu a
les activitats.
Però si alguna cosa ha marcat aquesta
edició del casal d’estiu, ha estat la
col·laboració de diferents establiments,
entitats i particulars del municipi i de
municipis veïns, que han fet possible que
els menors coneguessin una mica més el
nostre poble. Així s’han fet visites a la
carnisseria Lisboa-Muria, al forn de pa Lo
Pato, al garden Flors Júlia, als magatzems
de Ralda o a la fruiteria Frubeman, entre
d’altres.
Així mateix hem comptat amb la
col·laboració dels Mossos d’Esquadra i el
vigilant municipal, així com d’una tècnica

del Museu Comarcal del Montsià, que va
dur a terme el taller “Arbres i arbustos,
descobrim la zona”, i de diferents
particulars. També s’ha aprofitat per
visitar i conèixer diferents espais
municipals: l’edifici de l’ajuntament, les
instal·lacions de La Plana Ràdio, el centre
musical, el pavelló esportiu, les
instal·lacions de les piscines municipals,
el CEIP Jaume Balmes, i diferents parcs i
jardins del municipi. I com no, també s’ha
comptat amb la col·laboració de
l’Associació de Dones Planeres i de la Unió
de Comerciants.
Ara, un cop acabat l’estiu, tornem a
reprendre les activitats i serveis normals
de la regidoria: el centre obert l’Oliveta,
l’Espai Juvenil i les classes d’alfabetització
i català per a adults.

Infocentre

Un any mes, l’Infocentre de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, amb conveni amb l’APA
del CEIP “Jaume Balmes”, organitzem les
activitats extraescolars relacionades amb
l’ús de les TIC i les noves tecnologies.
Aquestes activitats es realitzen a
l’Infocentre, que està ubicat a l’edifici del
Centre Cultural.
El principal objectiu d’aquesta activitat
extraescolar és l’aprenentatge de l’ús de
les noves tecnologies per part dels alumnes
i ensenyar als nens i nenes que hi
participen a fer un bon ús de les TIC. Les
aplicacions informàtiques utilitzades per
a la realització de les activitats són de
programari lliure, és a dir, tots els
programes utilitzats són de llicència lliure
i els usuaris poden descarregar-se aquestes
aplicacions a través d’Internet de manera
totalment lliure i gratuïta.
Una cinquantena d’alumnes, d’entre 7 i 12
anys participen tots els anys d’aquesta
activitat, cada cop, els nens i nenes
comencen més aviat a necessitar les TIC
per realitzar les seves tasques escolars i
quotidianes, amb aquesta activitat,
s’intenta facilitar aquest ús i ensenyar-los
les possibilitats que ens ofereixen les
noves tecnologies.
Per aquest curs 2008-2009, comptem amb
millores a l’aula de formació utilitzada per
realitzar les classes, i les previsions són de
continuar millorant i ampliant els serveis i
equipaments d’aquest espai.
Com cada tardor, l’Infocentre ofereix
cursos de formació i alfabetització digital,
un dels objectius principals del nostre
telecentre és oferir un espai a la ciutadania
on poder fer ús de les noves tecnologies i
on poder iniciar-se en el món de les TIC, és
per això que al llarg de l’any organitzem
cursos de formació i cursos d’iniciació per
a tots els col·lectius i per a totes les edats.
Durant els mesos d’octubre i nombre
tindran lloc 3 activitats formatives de

diferent temàtica i diferents nivells, per
poder cobrir al màxim les necessitats i les
demandes dels nostres usuaris.
Els propers dies 7 i 8 de novembre,
l’Infocentre de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, juntament amb la UOC i el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya, i amb la col·laboració
d’Ajuntaments, com el de La Sénia, el
d’Amposta i el de Tortosa, organitzem les
jornades del programari lliure. L’objectiu
d’aquestes jornades, no és només fer
xerrades tècniques sobre el món del
programari lliure,
també
volem
apropar a l’usuari
del carrer a l’ús del
programari lliure i
a
l’alternativa
lliure, que molts
cops, simplement
p
e
l
desconeixement
per
part
dels
usuaris, no ho
contemplen com
una
eina
de
treball.

amb molts usuaris, és per això que en
l’edició d’aquest 2008 hem programat
activitats a realitzar des dels Telecentres.
Els telecentres de les Terres de l’Ebre
realitzaran activitats de difusió i formació
de programari lliure el dia 7 de novembre.
E dia 8 de novembre, tindrà lloc a Tortosa
la Jornada de ponències i taula rodona,
entre els ponents de les jornades
comptarem amb la presència i col·laboració
del Sr. Malcom Bain (Advocat i consultor
de la UOC) i amb el Sr. Josué Sallent i Ribes
(Director General de la Societat de la
Informació) entre d’altres.

Com a Telecentres,
tenim a l’abast el
contacte
directe
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Llar d’Infants Les Beceroles
El dia 1 de setembre la llar d’infants
Les Beceroles ha començat el curs
2008-2009.
L’horari de la llar és pel matí de 8.30h
fins les 13.15h i per la tarda de 14.15h
fins les 18h. L’entrada pel matí és fins
les 10h i la sortida a partir de les 12h, i
per la tarda l’entrada és fins les 16h i la
sortida a partir de les 17h.
Les educadores un cop més, comencem
el curs amb moltes ganes i il·lusió,
acollint als nous infants i com no, als
que ja estaven amb nosaltres el curs
passat.
Relació de les educadores:
AULA EDUCADORES
De les Tortugues (P-0)		
Amaya Pla Arasa
Dels Conills (P-1)			
Neus Gavaldà Verdiell
Dels Pollets (P-1)			
Rosana Fort Rodriguez
Dels Lleons (P-2)			
Estela Marín Gila
Dels Elefants (P-2)			
Yolanda Espuny Guillén
Aquest any a la Llar d’infants s’han fet
nous canvis per donar un millor servei,
aquests són:
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AMPLIACIÓ DE LA LLAR
Degut a la gran demanda que anys
anteriors hem tingut, s’ha ampliat
una aula de P-1, s’ha fet una aula nova
de P-0 i una d’usos múltiples i també
disposem d’una aula de descans.
PERÍODE D’ADAPTACIÓ
Per a l’infant, la incorporació a la llar
suposa un canvi en la seva vida, ja que
passa d’un entorn conegut i reduït a un
entorn desconegut i més ampli, per a
què aquest canvi sigui el més agradable
possible per a l’infant, aquest any els
nens han fet una adaptació progressiva,
la qual ha durat una setmana. Les
educadores estem molt contentes
perquè els resultats han estat molt
positius i agraïm la col·laboració dels
pares i familiars.
NOU
SISTEMA
D’ENTRADA
I
SORTIDA
Per al bon funcionament de la llar i
pensant en el benestar dels vostres
fills/es, a partir d’ara sereu vosaltres
pares qui els acompanyareu dins l’aula,
els ajudareu a posar-se la bata i ficar la
bossa al seu lloc; i alhora de recollir-los
els entrareu a buscar.
ALIMENTACIÓ
Per ajudar a què els nens tinguin una

alimentació sana i equilibrada hem
decidit que dos dies a la setmana
portaran el mateix esmorzar.
Dilluns Làctics
Dijous Fruita
ACTIVITATS
Degut a l’èxit de les activitats
realitzades el curs anterior i de la bona
predisposició dels pares a participar-hi,
aquest curs com a novetat els nens de
P-2 aniran al teatre.
Recordem que encara hi han places de
totes les edats (P-0, P-1, P-2), amb la
possibilitat de matrícula durant tot el
curs.
“LES BECEROLES” és sobretot un espai
de convivència entre els infants, pares
i educadores, on al llarg dels dies i
les experiències viscudes es creen
vincles afectius, sòlids i gratificants,
on els objectius més importants són
crear i afavorir un ambient relaxat
i segur, on els infants se sentin
estimats i respectats, i treballar el
desenvolupament de cada infant de
manera individualitzada en tots els
àmbits: l’afectiu, el d’aprenentatge, el
psicomotriu i el social.

EL RESTAURANT COM TU DE
SANTA BÀRBARA CONVIDAT
A LA FIRA EBRE GOURMET
Deltebre
promourà
l’oferta
gastronòmica i de productes de qualitat
autòctons amb la fira Ebre Gourmet,
que passarà a celebrar-se aquest mes
d’octubre, al marge del certament
Delta fira, i aplegarà 28 expositors,
35 restaurants i una cinquantena
de cuiners que oferiran productes,
demostracions i tastos de propostes de
les Terres de l’Ebre. Ubicada al Centre
Cívic de Deltebre i oberta al públic l’11
i el 12 d’octubre, previ pagament d’una
entrada de 6 euros que donaran dret a
cinc tiquets de degustació i una copa
per al tast de vi, aquesta segona edició
de la fira tancarà el 13 d’octubre amb
una jornada específica dedicada per
als professionals del sector.
El restaurant com tu de Santa Bàrbara

EL PLANER GUILLEM GAYA
DEBUTA AMB SARAGATONA
El passat mes d’agost, el planer Guillem
Gaya feia el seu debut amb el grup de
dansa i música tradicional Saragatona,
a Les Preses (Garrotxa), dins del 26è
Festival internacional de música i
dansa (Ésdansa 2008). Guillem, que
en els darrers anys ha portat a terme
els assajos dels balls tradicionals que
s’interpreten a Sant Antoni i a les Festes
Majors amb els alumnes de segon
curs d’ESO de l’IES Les Planes, portava
setmanes assajant amb el grup. Segons
la directora de Saragatona, Carme
Balagué, “el fet que Guillem ja tingués
una base sòlida tant en moviments
com en oïda, ha estat fonamental per
un creixement ràpid i engrescador”.
D’altra banda, des del seu debut, el
ballador planer ha participat en dues
actuacions més, la de l’11 de setembre
a Altafulla i, el passat dia 14 a l’Auditori

ha estat escollit entre aquests
35 restaurants per fer una petita
demostració.
Daniel Jove, cuiner del restaurant com
tu, ha expressat: “Per a nosaltres és
una satisfacció i una bona manera de
donar-nos a conèixer a les Terres de
l’Ebre”.
Els plats que el cuiner del restaurant
com tu cuinarà en directe, el dissabte
11, a les 20 h, a la fira, seran:
Arròs bomba amb xipiró, carxofes,
bolets i foie d’ànec del delta.
Bacallà amb poma saltejada amb cava
i suau all i oli de mel del Perelló.
Embolcall de panxeta ibèrica farcida
de peu de porc, patata i llagostins de
Sant Carles de la Ràpita.
Si voleu consultar el programa sencer
de la fira “Ebre Gourmet” sobre
les
demostracions,
degustacions,
expositors, etc. podeu entrar a la pàgina
web de l’Ajuntament de Deltebre.

Felip Pedrell de Tortosa, una de les
actuacions més importants del grup
i on Guillem va interpretar diferents
balls tradicionals juntament amb els
altres membres del grup, la jota de
Corbera, el bolero, la rondalla i el ball
de nanos.

tradicionals, i a mantenir viva l’essència
d’una part important de la cultura de
les nostres terres.

Saragatona és herència de l’antic Grup
Tortosí de Danses Folklòriques. El grup,
amb sis anys d’existència, està format
per músics i balladors de les Terres
de l’Ebre i el Maestrat, els quals han
portat durant aquests anys la jota de
l’Ebre per tot el territori, tant català
com també espanyol.
Si bé està format per gent de diferents
comarques, Guillem és el primer
ballador no només de Santa Bàrbara,
sinó també de la comarca del Montsià,
única comarca que encara no havia
estat representada per cap ballador
(i tant sols per un músic). Animem a
Guillem a seguir gaudint dels balls
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Hola planers i planeres, suposo que no fan falta presentacions,
però per als despistats/des sóc Marité Llusià, la filla petita
dels antics “lecheros”, que per cert, ja no és tan petita...
Actualment, estic estudiant comèdia musical a l’escola Coco
Comín de Barcelona, i molts de vosaltres us preguntareu,
que és comèdia musical?
Doncs bé, és el que anomenaríem arts escèniques: dansa,
cant i teatre (per a ballarins, intèrprets i cantants) a nivell
professional. No obstant, a banda aquest any han agafat
a sis persones d’entre quinze per ingressar també a la
Nancy Tunyon, una d’ elles sóc jo. És una escola de teatre
professional, i les combinaré una pel matí i l’altra per la tarda.
Des de petita m’ha entusiasmat molt el món del teatre i la
dansa. Encara guardo el vídeo del meu primer play back; en
tres anyets jo a dalt d’un escenari interpretant a Madona,
per això no és difícil d’associar-me en aquest terreny.
És molt satisfactori estudiar allò que sempre m’ha agradat,
a qui no li agradaria realitzar el seu somni? En el meu
cas és estar ballant, cantant i interpretar tot el dia, però
aquesta carrera realment no és el que sembla, és difícil i
dura, tant que fins i tot molts dels que l’estem estudiantla de vegades ens preguntem si realment això és per a
nosaltres, de veres que s’ha de tenir pell de cocodril i estimar
les arts escèniques per estudiar-les. Perquè és tot un drama
quan en un minut has de memoritzar fotogràficament vint
exercicis pràctics i a banda fer-los bé, o fer una improvisació
directament davant de tota la classe sense tenir cap guia del
que has de fer, o quan has de cantar una cançó on els aguts
no t’arriben... o quan ja arriba el final de curs i tens el cos
esgotat de tot l any i els professors encara et demanen més
i més, tant que de vegades has de quedar per assajar al mig
d’una plaça a les deu de la nit amb un ràdiocasset a piles
perquè no disposes ni de temps ni de lloc. Però a banda de
tot això, hi ha una cosa que fa que tots els que ens agrada
aquest món seguim endavant per damunt de totes les
circumstàncies. Aquesta cosa no és només passar-nos-ho bé
mentre treballem, sinó
plantar els peus en un
escenari i mostrar el
fruit de tants mesos
treballant, sentir com
pots fer emocionar a
la persona que t’està
mirant,
robar-li
un
somriure,
arrencarli una riallada, o fer
que li regalimi una
llàgrima galta a baix, o
simplement
esbargirla
dels
problemes
diaris
introduint-la
durant
unes
hores
en un món diferent,
aquestes
múltiples
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reaccions ens transmeten una dolça satisfacció i són
la recompensa de mesos durs d’assajos, els quals
fan que estimem el nostre treball i ens adonem de
què hem escollit encertadament el nostre futur.
El millor que m’ha pogut passar és que els meus pares
m’han estat fent costat des d’un bon principi, fins i tot
els avis. Encara que no és d’estranyar ja que en certa
mesura estic complint el somni de tres persones més;
el d’una mare actriu, el d’una àvia molt balladora
i un avi cantant. Deuen ser els gens de la família...
Vull animar a tots els joves que estudien allò que més
els agrada que lluiten pel seu somni i allò que més volen,
perquè no hi ha millor recompensa que fer allò que més
t’agrada, per molt dur que sigui arribar a la meta, ja que
el camí sempre estarà ple de pedres i obstacles i sempre
haureu d’anar amb els ulls ben oberts buscant les bones
oportunitats amb compte de no confondre una pedra per un
diamant i llençar-la fora del camí o a l’inrevés. Joves sigueu
dels millors en allò que feu i creieu en vosaltres mateixos,
hi haurà cops que segurament us quedareu sorpresos del
que podeu arribar a fer amb esforç, constància i voluntat
pròpia.
Marité Lluisà Queral

Opinió dels Partits Polítics
Després de les vacances
d’estiu i donat que fa
un any i escaig de les
eleccions
municipals,
és hora de fer balanç dels
compromisos adquirits i del seu estat
d’execució.
El programa electoral de CIU és
ambiciós i l’equip de govern el
tenim sempre present, ja que el
vam plantejar com el full de ruta de
treball per als 4 anys de la present
legislatura.
En ell s’hi contemplen 74 accions
repartides en 5 grups segons la seva
temàtica: Identitat Planera, 17 accions;
Qualitat de vida, 30; Santa Bàrbara,
el nostre poble, 13; Sostenibilitat, 7; i
Dinamisme 7 accions.
La meitat d’aquestes estan en fase
d’execució o bé ja s’han finalitzat, en
funció de la naturalesa de les mateixes,
ja que n’hi ha de més concretes que
tenen un data de finalització fixada
i d’altres que perduraran al llarg
dels quatre anys o més. Algunes
d’aquestes són el sistema de recollida
selectiva, la implantació de la
teleassistència mòbil, el nou edifici
de serveis socials, el butlletí Santa
Bàrbara Magazín o la bonificació
en l’impost de construcció per als
joves, entre d’altres. N’hi ha d’altres
que estan en fase d’execució: pla de
dinamització cultural, potenciació de
la pàgina web, deixalleria municipal,
pla de camins, dinamització de la
joventut i suport a les entitats, entre
d’altres.
Del 50% restant, moltes d’elles ja
estan en projecte, com la rehabilitació
de l’edifici de l’Ajuntament i
modernització de les instal·lacions
de la Plana Ràdio, la segona fase de
l’enllumenat, les infraestructures
esportives, l’ampliació del CEIP Jaume
Balmes, etc.
A més a més, cal destacar d’altres
accions que s’han o es realitzaran,
però que no estaven incloses en
el programa electoral, com la
implantació de la neteja viària, la
recent ampliació de la llar d’infants
municipal, o el pla de millora dels
edificis municipals.
No oblidem tampoc les petites
accions del dia a dia que fan de Santa
Bàrbara un poble acollidor, en el que
s’hi viu bé.
Per finalitzar només ens queda
desitjar-vos que passeu una bona
castanyada, que gaudiu de la propera
Fira de l’Oli i com no, que tingueu un
bon Nadal.

Des
de
fa
un
temps,
a
Santa
Bàrbara,
gaudim
dels
contenidors
soterrats.
Ells
mateixos són una millora
ecològica per a tot el món,
però no deixa de causar alguns
problemes a la ciutadania.
En primer lloc, es fa palesa,
sobretot a l’estiu, l’olor que
desprenen. Hem de dir que
ja s’està treballant en aquest
assumpte amb un programa
pilot que es porta a terme
a diferents localitats de la
nostra comarca que patien
el nostre mateix problema. A
Godall, sense anar més lluny,
estan proveint els contenidors
amb unes pastilles per a evitar
el mal olor amb bons resultats
fins el moment.
També hem d’insistir en el fet
d’aprendre a reciclar bé. Des
del PSC sabem que és una
tasca complicada, i que implica
un canvi total d’organització
dels residus a les nostres
cases, però hem de fer un
esforç per a tirar-ho endavant.
Tenim coneixement que la
població més afectada per
aquest canvi és la immigrant,
per això els demanem que
intentin aprendre dels seus
veïns ja que també han de
col·laborar en les tasques
de neteja i manteniment del
nostre poble. És necessari
que tots ens conscienciem,
sobretot els nouvinguts, per a
què aprenguin a respectar les
nostres costums i hàbits.
També volem agrair als veïns
de Santa Bàrbara els esforços
d’adaptació al sistema de
reciclatge, i insistit en el
treball que encara s’ha de
realitzar, de millora de serveis
tals com la supressió de
barreres arquitectòniques que
impedeixen, moltes vegades,
accedir als contenidors, i la
supressió, en algun cas molt
concret, de cables de llum
per a què tot pugui funcionar
correctament.
En definitiva, entre tots podem
col·laborar a millorar el nostre
poble i el medi ambient amb
un petit esforç, tenint en
compte que tot nou servei
té complicacions en els seus
inicis, i que com més reciclem,
i millor ho fem, els costos
seran menys elevats per a
tots.

SANTA BÀRBARA
RECICLATGE

I

EL

Planers i planeres,
Un cop més ens adrecem a
tots i a totes per tal de reflexionar sobre
temes d’interès per al nostre poble. Com
sabeu a Santa Bàrbara es van posar en
funcionament els contenidors soterrats
el passat dia 20 de maig, fa per tant poc
més de quatre mesos que en fem ús
tots plegats. És el moment de fer una
valoració del punt on ens trobem en
aquest tema i alhora analitzar punts a
millorar per tal de que com a comunitat
en poguéssem treure un major benefici
tots plegats.
És important fer una mica d’història i
és de justícia dir que segons les dades
del Consorci de Residus Santa Bàrbara
aquests darrers anys era el poble de
la comarca del Montsià que menys
reciclava. Aquest fet és important
perquè dóna un valor important a
les dades actuals que més endavant
comentarem. Abans però, ens podem
plantejar el per què d’aquest fet, i,
possiblement l’explicació no és senzilla
i gira al voltant de poca motivació
evidentment per part d’alguns
ciutadans, però sobretot per la poca
importància i divulgació que es feia del
tema des del nostre ajuntament.
El cert és que com dèiem, a Santa
Bàrbara els residus que generàvem eren
elevadíssims i avui tenim ja dades que
ens permeten valorar com ha funcionat
el tema d’ençà de la implantació dels
soterrats. Podem estar-ne tots contents,
perquè a Santa Bàrbara la quantitat de
tones de brossa de rebuig ha baixat de
manera destacada, passant de generar
més de 100 tones mensuals a generarne unes 50 tones. Alhora ha augmentat
significativament la quantitat de
residus reciclats de vidre, paper i cartró
i plàstics, passant de menys de 10
tones mensuals a unes 30 tones que en
reciclem ara al mes. La fracció orgànica
es va implantar al mes de maig d’aquest
any i ha anat augmentant mes a mes,
situant-se ara per sobre de 40 tones
mensuals. Cal per tant que ens felicitem
tots plegats, pels números que fins ara
tenim, destacant que els residus que no
s’acaben de reciclar, és a dir la fracció
resta, ha baixat significativament de
més de 100 tones al mes fins a unes 50
tones com dèiem abans; hi ha per tant
un 50% en la millora de reciclatge.
Senyores, senyors, pensem que qualsevol
que tingue una mica de seny ni tant sols
s’ha de plantejar el tema de si cal o no
reciclar, és una qüestió indiscutible al
segle XXI, i que ens ha de conduir als
que ara estem aquí i a les generacions
que han de venir a poder viure en una
planeta més sostenible.

Des del Partit Popular
de Catalunya de Santa
Bàrbara volem donar
l’oportunitat als planers
i planeres d’expressar les
seves inquietuds per mig de la revista
municipal cedint-los puntualment
el lloc reservat per a aquest partit a
la revista esmentada. Aquí en teniu
una mostra:
Cada dia hi ha més tallers mecànics.
I tots tenen feina! I això que hi ha
crisi, però ells no la pateixen, i sabeu
per què no la pateixen? Perquè
els carrers i carreteres del poble
i les rodalies més que carreteres
semblen muntanyes russes. Suposo
que algú dels que llegiu això haureu
passat algun cop pel passeig de la
Generalitat, oi? doncs bé, això de
passeig és un eufemisme; ja que si
portem algú al cotxe i mentre tant
parlem amb ell ho fem a sotracs
igualment com ho fa el cotxe. I a la
carretera que va a Ulldecona? els
esmorteïdors del cotxe et duren un
tres i no res amb tal quantitat de
bonys i forats! Més que una carretera
sembla una cafetera vella.
Ara bé i fora bromes, crec que ja
comença a ser hora de què es facin
les coses ben fetes i que quan es
comencin a fer coses procurin
finalitzar-les el més aviat possible,
al igual que succeeix amb les obres
particulars; es tallen carrers o se’n
ocupen les voreres, però no s’obliga
a deixar un pas alternatiu per als
vianants, tot això mentre duren les
obres, ja que en alguns casos les
obres ja fa temps que han finalitzat
i malgrat això no es pot passar per
les voreres tal i com passa al carrer
Major, més concretament al costat
dels despatxos del Xerta-Sénia (antic
sindicat).
Potser sí que veig les coses un pel
fosques, però només sortir de casa
et trobes amb força entrebancs
i arribes a la conclusió de què
anem molt mal servits en relació
a tot allò que paguem. I parlant de
pagar: suposo que ara que tenim un
servei tan selectiu de contenidors
de deixalles i escombraries i amb
tanta selecció de brossa que fem, a
l’hora de pagar s’ hauria de notar
un descens considerable... això de
tenir tants de recipients a la cuina,
la veritat sigui dita, és una mica
molest. Però tot sigui per millorar el
medi que el pobre està tan malmès
com les nostres butxaques.
Em sap greu haver estat tan negatiu,
però és que avui per avui les coses
les veig molt negres, tant de bo que
els reis mags ens portin una millora
generalitzada per a tots.
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DIA

Octubre

MES

Inici del curs d’ofimàtica

Infocentre

4

Bicicletada Grup Joventut

Centre Cultural

4

Curs de Formació Bàsica del Grup Joventut

Centre Cultural

4

Inici del curs d’informàtica pràctica

7

Inici de les classes d’alfabetització i català

7

Inici del curs d’imatge digital

11

Caminada cultural

11

Curs de Formació Bàsica del Grup Joventut

Centre Cultural

11

Teatre

Centre Cultural

12

Festa aragonesa planera

Església arxiprestal
Centre Cultural

14

Contes i danses del món

Biblioteca J. Escudé

18

Curs de Formació Bàsica del Grup Joventut

Infocentre
Centre Municipal de Serveis Socials
Infocentre
Places del municipi

Centre Cultural

Sortida de Cap de Setmana del Grup Joventut

Paintball Peñíscola

Inici del curs del nivell superior de català (Nivell D)

Biblioteca J. Escudé

25

Curs de Formació Bàsica del Grup Joventut

1

Missa de Tots Sants

7

Tallers infantils Grup Joventut

7

Jornada de programari lliure a les Terres de l’Ebre

Infocentre

8

Jornada de programari lliure a les Terres de l’Ebre

Tortosa

14

II Jornades de Desenvolupament Rural. Dones i Ocupació
al Món Rural

16

Tallers infantils Grup Joventut

17

Contes per adults: “Mercè Rodoreda: senyores i minyones”

21-23

XII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç

22

II Jornades de Desenvolupament Rural. Dones i Ocupació
al Món Rural

23

XI Transplanes del Montsià en BTT

23

Tallers infantils Grup Joventut

23

Festivitat de Santa Cecília

30

Tallers infantils Grup Joventut

13
4

Inici de les Jornades Nadalenques
Festivitat de Santa Bàrbara
Festivitat Constitució
Play Back
Festivitat Immaculada Concepció
Prenadal de les Dones Planeres
Cloenda del 50è aniversari de la Biblioteca José
Escudé i presentació del llibre commemoratiu dels
50 anys
Concert Coral de Nadal
Parc Infantil i Juvenil de Nadal
Cavalcada Reis Mags d’Orient

6

Desembre

Novembre

20

8
13
19
20
27-31
5
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LLOC

3

18-19

Gener

ACTE

Centre Cultural
Cementiri
Biblioteca J. Escudé

Centre Cultural
Saló de Plens de l’Ajuntament
Biblioteca J. Escudé
Poliesportiu Municipal
Carpa Central Fira de l’Oli
Pujada Casetes Velles
Carpa Central Fira de l’Oli
Santa Bàrbara
Saló de Plens de l’Ajuntament

Santa Bàrbara
Santa Bàrbara
Centre Cultural
Centre Cultural
Biblioteca J. Escudé
Església Arxiprestral
Pavelló Municipal
c/ Major-Plaça Cid i Cid

