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Editorial

Jordi
Boronat Ferré
Alcalde
Santa Bàrbara avança en uns moments d’extrema
dificultat econòmica per als ajuntaments. Un dels grans
dèficits de la nostra jove democràcia, el finançament de
l’administració que millor gestiona els recursos públics
i que més prop es troba del ciutadà, ara més que mai
en aquesta conjectura actual, a diferència de temps
passats, fa que aquesta problemàtica encara agafi més
rellevància i les hisendes locals es trobin en el pitjor
moment econòmic des de fa molts anys.
Tot això, evidentment, condiciona el pressupost
municipal, podríem pujar els impostos com han fet altres
administracions, però no ho vam fer el 2009 i tampoc ho
farem el 2010, perquè som conscients que hi ha planers
que es troben en dificultat, una de les raons principals
i la que més ens preocupa serien els alts nivells d’atur,
contra els quals totes les administracions hauríem de
posar la nostra més enèrgica càrrega administrativa i
econòmica.
Aquest fet però, no ha de ser l’excusa per no tirar
projectes endavant i millorar com a poble dia a dia,
que és l’objectiu que ens mou a tota la gent que,
actualment, configurem l’Ajuntament i que lluitem, tot i
les condicions adverses, perquè Santa Bàrbara consolidi
la seva excel·lent situació en el marc territorial de l’Ebre.
Aquesta és la nostra ambició i obsessió, a través d’una
gestió financera acurada, on la imaginació, el treball, la
constància i l’honestedat es converteixen en els pilars
bàsics de la nostra actuació.
En el marc d’aquesta conjectura i coincidint amb els
dos anys de legislatura, el balanç com deia al principi
és positiu: Santa Bàrbara avança i còmplices d’aquest
avenç ho sou tots, des del personal que presta els seus
serveis a l’ajuntament, les empreses i autònoms locals,
les entitats sense ànim de lucre i fins l’últim dels planers
que amb el seu gra de sorra fa que cada dia tinguem un
poble millor.
Hi ha aspectes que cal millorar com a col·lectivitat,
sobretot el respecte als veïns i que properament hi farem
especial incidència com a administració. Pel que respecta
a infraestructures heu tingut sobrada informació dels
principals projectes executats durant aquests dos anys,
ara la nostra mirada està posada en el futur, un futur per
altra banda, que veurà madurar projectes com el passeig
de la Generalitat, la creació del centre d’interpretació de
la vida a la plana, la remodelació de l’ajuntament o el
centre de dia per a la gent gran, projectes tots ells vitals
per encarar un futur ple d’esperança.

Aquest estiu, en una visita d’obres a la carretera
d’Ulldecona a Tortosa, el conseller de política territorial
ens comunicava la seva voluntat que en el segon semestre
de 2010 s’inauguressin les obres de la nova carretera que
suposarà un guany important a la qualitat de vida dels
planers de la zona sud, amb l’entrada en funcionament
de la variant de Santa Bàrbara i la conversió de la
travessera actual en un passeig, projecte amb el qual
estem treballant i que es començarà a executar un cop
entri en funcionament dita variant.
Al bon moment esportiu que estem vivint, amb l’entrada
en funcionament de les noves instal·lacions esportives
al poliesportiu municipal, enveja de tot el nostre
territori o el nou gimnàs municipal, amb un nou sistema
de gestió més acord amb els temps actuals i amb la
professionalització que molts dels usuaris planers
demandaven, hi afegiríem també un excel·lent moment
a nivell educatiu amb l’entrada en funcionament de
l’ampliació de l’IES Les Planes i l’aprovació, per part
de l’Ajuntament, del projecte d’ampliació del CEIP
Jaume Balmes, complint les previsions que s’havien
programat per part dels serveis territorials d’educació i
l’Ajuntament.
Però no tot són infraestructures, jo destacaria la
rellevància que ha pres a l’actualitat la potenciació
de la nostra identitat planera, a través d’accions com
la recuperació del pont del tren, la rehabilitació i
manteniment de les nostres originàries masades o els
treballs que signifiquen una recuperació de les nostres
arrels. Totes aquestes actuacions, impulsades per
l’Ajuntament, tenen com a objectiu assegurar la nostra
base com a poble, recuperant la memòria passada de les
nostres arrels per tenir un futur més esperançador basat
en el respecte al treball col·lectiu dels nostres iaios.
En definitiva, estem vivint una legislatura complicada
a nivell econòmic però amb la il·lusió i el treball
que tots plegats estem posant i la bona gestió que,
tradicionalment, hem fet del diner públic a Santa
Bàrbara, ens garantiran a tots els planers i les planeres
que el nostre poble segueixi avançant, tot esperant pel
bé de la nostra societat, la tan demandada recuperació
econòmica.
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La variant de Santa Bàrbara podria entrar en
servei el pròxim estiu

L

es obres de millora de la carretera
T-331 entre Ulldecona i Vinallop
estaran acabades el juny de l’any
que ve. Així ho va anunciar ahir el
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, durant una
visita d’obres a la variant de Santa
Bàrbara, una actuació inclosa en
aquest projecte. «Vull venir abans de
Sant Joan a inaugurar aquesta
carretera», va dir Nadal.
L’activitat a la T-331 entre Ulldecona i

Vinallop és frenètica tot i que estem en
ple mes d’agost. «Ni les obres ni el
govern fem vacances», va ironitzar el
conseller Nadal, satisfet del bon ritme
de les obres de millora d’aquesta
carretera. Actualment, s’està treballant
en la variant de Santa Bàrbara i també
s’han començat els treballs a la part
sud del municipi. Les previsions són
que el desembre d’enguany es pugui
estendre una primera capa de
conglomerat asfàltic des d’Ulldecona

fins a les Ventalles i que a principi del
2010 aquesta capa pugui arribar fins a
la variant de Santa Bàrbara. En tot cas,
el compromís del govern català és que
les obres de millora d’aquesta
carretera, que uneix Ulldecona amb
l’eix de l’Ebre a l’altura de Vinallop,
pugui estar acabada el juny de l’any
vinent. A més, el responsable territorial
de carreteres, Lluís Lacruz, va explicar
que hi ha un projecte constructiu per
millorar el tram que queda entre
Ulldecona i el riu Sénia. Són uns 800
metres i el govern català està en
converses amb el valencià per ampliar
també el pont que connecta les dues
comunitats.
Les obres de millora de la T-331 afecten
21,6 quilòmetres i tenen un pressupost
de 20,7 milions d’euros. L’obra
consisteix a ampliar la calçada, que
passa de 6 a 9 metres, i a millorar el
traçat, a més de la variant de Santa
Bàrbara.

Ampliació del CEIP Jaume Balmes
de Santa Bàrbara

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
aprovar, el mes d’agost passat, el
projecte redactat per GISA
(Gestió
d’infrastructures
SA)
a
comanda del Departament d’Educació
i Universitats de la Generalitat de
Catalunya sobre l’ampliació del CEIP
Jaume Balmes. El projecte d’ampliació
que ha estat redactat pel gabinet
d’arquitectura Puigverd arquitectura
SLP de Barcelona ascendeix inicialment
al que es refereix com a pressupost
material d’execució (PEM) un muntant
de 1.686.599,61 euros.
El projecte contempla que el programa
d’educació primària, que actualment
es troba exclusivament en planta
primera, creixi amb tots els espais
complementaris i passi a ocupar gran
part de la planta baixa de l’actual
edifici. La intervenció en l’actual edifici
per allotjar el nou programa de
4

primària no comporta cap modificació
estructural i es limita a canvis
d’elements de tancament, paviments
etc. Aquesta nova ubicació trasllada el
conjunt de gimnàs i vestidors que
passen a allotjar-se en un cos en forma
de L de nova construcció. De resultes
d’això, s’enderroquen els actuals
vestidors. Per tant, l’obra d’ampliació
consistiria a trets generals en l’enderroc
dels actuals vestidors, construcció
d’un annex d’aularis d’educació
infantil, situats al carrer Genar Bartrolí,
construcció d’una pista polivalent i
nous vestidors. La comunicació entre
el cos d’aulari infantil i l’actual CEIP es
realitzarà per un extrem de la façana
interior mitjançant l’execució d’un
nou vestíbul d’accés i la nova zona
d’administració. Pel que fa referència a
l’interior de l’actual CEIP, serà necessari
realitzar modificacions de les divisions

interiors per tal de convertir les aules
regulars
existents
en
aules
especialitzades, així com per crear els
nous espais de biblioteca i menjador
escolar. Allí on actualment hi ha la
porxada i l’accés principal del cos de
l’actual CEIP hi ha previst situar-hi la
nova biblioteca i la sala de l’AMPA, per
la qual cosa aquesta porxada serà
anul·lada i ocupada.
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Ampliació de l’IES les Planes de Santa Bàrbara

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
aprovar, el mes de juliol passat, el
projecte redactat per l’arquitecte
local Josep Lluís Millán a comanda del
Departament d’Educació i Universitats
de la Generalitat de Catalunya sobre
l’ampliació de l’IES Les Planes.
L’institut de secundària que ocupa un
total d’11.604 m2 a la zona residencial
nord de Santa Bàrbara i acull alumnes
de les poblacions veïnes de Godall, la
Galera, Mas de Barberans i Freginals, a
més dels propis de Santa Bàrbara, els

últims anys havia sofert una gran
demanda del servei de menjador
deixant en obsoletes les instal·lacions
actuals.
Els treballs que es van executar durant
el mes d’agost i principis de setembre
van consistir en l’ampliació del
menjador escolar, els porxos i la cuina
existent amb un total de 88,04 m2 i
9,37 m2 respectivament, amb un
pressupost total dels treballs de
155.840,81 euros.

L’Ajuntament adjudica la 2a fase
del passeig de la Generalitat

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara,
en el ple ordinari de setembre, va
adjudicar la contractació de les
obres del passeig de la Generalitat per
un import total de 817.944,08 euros, un
termini de garantia de 48 mesos i un
termini d’execució de l’obra de 4 mesos
a l’empresa ampostina Constregisa.
Aquesta empresa ja va realitzar les
obres de la 1a fase i ha realitzat una
baixa
important
respecte
del
pressupost inicial previst de l’obra,

redactat per la Diputació de Tarragona,
que repercutirà, se’ns dubte, en una
minora important de les contribucions
especials a pagar entre els veïns.
Després
d’aconseguir
diverses
subvencions, entre elles el PUOSC de la
Generalitat de Catalunya, part del PAM
de la Diputació, subvenció per la
gasificació, etc. l’obra es començarà a
executar en aquest darrer trimestre de
l’any i es podria acabar el 2010.
El passeig de la Generalitat és el tercer

eix viari que creua Santa Bàrbara i una
de les portes d’accés al nostre municipi,
amb aquesta adjudicació i l’execució
de les obres es finalitzarà una obra
complexa respecte al seu finançament
i es donarà dignitat a una de les
principals entrades del municipi,
alhora que s’unirà viàriament el barri
sud amb el de la barceloneta.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara,
mostrava la seva satisfacció per tirar
endavant definitivament aquestes
obres
després
de
lluitar
molt
financerament
i
aconseguir
subvencions per donar dignitat a la
que se’ns dubte es convertirà en una de
les artèries principals del municipi,
alhora que agraïa, a les dinou empreses
que es varen presentar al plec de
clàusules, la seva participació en el
concurs.

La Diputació es descentralitza
a les Terres de l’Ebre

A

ixí, avançant-se a la futura
divisió en vegueries que es
contempla a l’Estatut, la
Diputació ha posat en marxa una seu a
Tortosa, al Palau Climent, per donar
servei a les quatre comarques de les
Terres
de
l’Ebre.
Aquesta
descentralització es fa d’una manera

total amb la creació d’un registre propi.
Des de la Diputació, s’ha qualificat
aquest gest d’un exemple de ‘coratge’
que permet fer un pas més i trencar el
mite que l’ens defensa un model
anacrònic. La Diputació de Tarragona
és la primera de Catalunya en
descentralitzar-se.
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Formació en prevenció d’incendis

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
realitzar la formació en prevenció
d’incendis,
per
als
seus
treballadors, el dia 15 de setembre de
2009. Aquest ha estat un dels cursos
que l’Ajuntament organitza per tal de
fer formació als seus treballadors, tal
com ja s’havien realitzat els cursos de
formació en la prevenció de riscos
laborals, primers auxilis, etc.
L’empresa Nemea va ser l’encarregada
d’aquesta formació que va dividir la
sessió en dos parts, una teòrica i una
pràctica. A la part teòrica es van donar
les explicacions oportunes al voltant
de dos qüestions tan importants com
són: Què fer en cas de foc i com evitar
el foc. Es van plantejar dubtes com
poden ser el número de telèfon al qual
s’ha de trucar immediatament en cas
d’incendi, el 112, la utilització dels
extintors, els diferents tipus d’extintors,
la reacció calor-combustible-oxigen,
etc.
Pel que fa a la part pràctica, l’empresa
Nemea, que és qui presta els serveis de
prevenció d’incendis a l’Ajuntament,
va posar en pràctica, a través del
personal professional que va assistir,

les explicacions dutes a terme en
anterioritat
i
el
personal
de
l’Ajuntament va realitzar les extincions
de foc que s’anaven provocant, sempre
controlat pels professionals de Nemea.
Els treballadors de l’Ajuntament van
poder plantejar tots els dubtes que
sorgeixen a l’hora d’apagar els incendis
i van observar la dificultat d’apagar el
foc en cas de produir-se’n i la
importància d’evitar els incendis.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, agraeix a l’empresa Nemea
haver realitzat aquesta formació de
manera gratuïta i també haver ofert la
formació als mestres del CEIP Jaume
Balmes i, el proper mes de desembre, als
monitors del Parc Infantil i Juvenil de
Nadal.

L’Ajuntament aconsegueix, dels fons europeus,
finançament per al museu

E

l director general d’Administració
Local, Carles Bassaganya, ha
presentat les 18 actuacions dels
diferents municipis de les Terres de
l’Ebre subvencionades amb 4.559.190
euros
del
Fons
europeu
de
desenvolupament regional (Feder).
Aquestes actuacions, que s’emmarquen
en els eixos 2 i 4 del Feder, destinat a
Catalunya per al foment de la
competitivitat i l’ocupació, suposaran
una inversió total de 9.118.380 euros.
La presentació dels projectes locals
seleccionats del Feder va tenir lloc a
Deltebre i va comptar amb la presència
de l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, i el director dels Serveis
Territorials del Departament a les
6

Terres de l’Ebre, Carles Pasqual.
Entre les 18 actuacions seleccionades a
les Terres de l’Ebre destaca el projecte
presentat per l’Ajuntament de Santa
Bàrbara de creació d’un Centre
d’Interpretació de la vida a la plana, a
través de la rehabilitació de la Masada
de Martí, actualment propietat de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. La
subvenció que suposarà el 50%
aproximat del cost total del projecte
ascendeix a 265.246 euros.
El projecte que està en fase de redacció
a càrrec de l’arquitecta local Mireia
Cid, s’emmarca en l’eix 4 de
desenvolupament local i urbà de la
subvenció i valora per damunt d’altres
projectes de Catalunya l’ajut a la

millora dels serveis turístics o la
protecció i conservació del patrimoni
cultural alhora que es tracta d’un
projecte integrat per a la regeneració
rural.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara
i Alfred Blanch, regidor de cultura,
mostraven la seva satisfacció per
l’atorgament de la subvenció, alhora
que valoraven també la bona
consideració que per part dels fons
europeus ha rebut el projecte que
reproduirà la vida a les planes del
Montsià al voltant del món de l’oli i
que albergarà també la col·lecció
d’història natural.

Agricultura i Medi Ambient

Neteja dels barrancs i camins
del terme municipal
Dins del Pla d’Ocupació de neteja de
rius de la Mancomunitat (4 persones 4 mesos, subvencionats pel SOC) del 21
al 25 de setembre es va realitzar la
neteja de barrancs i camins al terme de
Santa Bàrbara.
Aquests 4 treballadors actuen a cada
un dels municipis de la Mancomunitat
de la part de Catalunya. Concretament
a Santa Bàrbara han estat treballant 5
dies. En aquests dies, pel terme planer,
s’han recollit un total de 13 camions
amb tot tipus d’objectes, des de pots de
vidre i llaunes fins a aparells d’aire
condicionat, rentadores, frigorífics i,
fins i tot, fotografies i documentació.
El regidor d’Agricultura comentava
que la gent, últimament, no té
problemes en tirar les deixalles per les
finques, sense tenir en compte si estan

cultivades o no, potser degut al
desconeixement dels riscos de sancions
que poden tenir al realitzar aquestes
accions. Tanmateix, també comentava
i agraïa que amb la creació d’una

brigada d’agents rurals dintre dels cos
de Mossos d’Esquadra, estan descobrint
abocaments més amagats i que els
agents són els que donen la situació i
ells realitzen els informes pertinents.

Agricultura i Medi Ambient

Èxit d’assistència a la 1a Jornada Tècnica
sobre l’Olivera

E

l dijous 17 de setembre, tenia lloc
al Centre Cultural de la nostra
població, la primera Jornada
Tècnica sobre Estratègies de Futur en
l’Olivera. La jornada estava organitzada
per l’oficina comarcal del Departament
d’Agricultura i Medi Rural i comptava
amb la col·laboració de la Denominació
d’Origen Protegit de l’Oli del Baix EbreMontsià i l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
La jornada constava de 3 temes que
eren:
• Ajuts PAC a l’olivera. Pagament únic,
a les 18 h.
• Sra. Milagro Voltes Buxo-Duce, cap
del Servei d’Ajuts al Sector Ramader.
• Experiències en el control de
Colletotrichum acutatum, causant
de les olives sabonoses, a les 19 h.
Sr. Enrique Pedret Tena, tècnic de
l’Associació de Defensa Vegetal del
Baix Ebre-Montsià.

Plagues i productes fitosanitaris, a les
19.45 h.
Sr. Juan Porta Ferré i Sr. Juanjo Duatis
Monllau, tècnics de l’Associació de
Defensa Vegetal del Baix Ebre-Montsià.
Els temes de la jornada van aixecar
gran atenció entre els més de 100
olivicultors del Baix Ebre i del Montsià
que hi van assistir. Un cop acabada la
jornada, els assistents van poder
realitzar preguntes als ponents, aquest
apartat va ser el que més va agradar
als agricultors.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
comentava que la jornada havia tingut
molt bona arrancada i sobretot
l’assistència de més de 100 agricultors
va ser una participació que no
s’haurien arribat mai a imaginar.
Tanmateix, també aquesta participació
va comptar amb l’ajuda del temps, ja
que al ploure va causar major
assistència. També recalcava la bona

sintonia que ha hagut entre les 3
administracions col·laboradores i que
espera que, en aquest sentit, el proper
any en puguin preparar una altra. Per
finalitzar
comentava
que,
probablement, pels moments que està
passant l’agricultura en general, en els
últims temps els agricultors es
concentren més en participar en
accions reivindicatives i en jornades on
es poden expressar sobre el que estan
sofrint.

Pla de millora dels camins Taula del Sénia 2009

D

ins del pla de camins 2009 de la
Mancomunitat de la Taula del
Sénia, s’han realitzat vàries
obres de les quals algunes ja estan
acabades i d’altres estan en el seu
procés.
Els camins realitzats aquest any han
estat:
• Camí de les Coves-Pelòs. Aquest
camí en una bona part està compartit
amb el terme de la Galera. Tenia una
zona que ja estava asfaltada i
d’altres que estaven en sahorres. El
que s’ha fet és arreglar els trams de
camins que estaven amb sahorres i
s’ha acabat amb un doble tractament
asfàltic.
• Camí de Soquet. Aquest camí estava
amb sahorres però estava amb molt
mal estat. S’ha quedat amb sahorres
ja que el proper any és realitzarà el
doble tractament asfàltic.
• Camí de Mitanplana-Trulls d’en
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Daume. El tram inicial, d’uns 400
metres, no es realitza cap obra degut
a què està inclòs amb el projecte de
millora del camí de Mitanplana que
realitzarà
el
Departament
d’Agricultura. La resta del camí està
amb sahorres, excepte el tram final
que transcorria pel mig del barranc
que en aquests moments està
desaparegut. Amb la col·laboració
dels 6 propietaris de les últimes
finques, s’ha accedit a què el camí
passi per dintre les seves propietats i
així donar un nou traçat al camí
esperant que les aigües que hi baixen
pel barranc de Lledó no l’afectin.
El cost total de l’obra dels camins és de
193.487,52 € dels quals 27.088,25 € els
aporta l’Ajuntament (el 14 % del total)
i la resta el MAPA.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, manifestava que aquests camins estaven
en molt mal estat i, a més, eren dels

pocs que queden al terme municipal
per asfaltar, al mateix temps, són camins que, un cop arreglats, facilitaran
el dia a dia dels agricultors planers, ja
que comuniquen vies importants com
el canal Xerta-Sénia, el camí de Sant
Francesc, la carretera del Mas de Barberans i el lligallo de les Coves, per a la
utilització de la pagesia planera.
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Santa Bàrbara acull la VII concentració
motera del renaixement

E

ls dies 24, 25 i 26 de juliol, Santa
Bàrbara va acollir la VII
Concentració
Motera
del
Renaixement,
organitzada
pel
Motoclub Poc a Poc Terres de l’Ebre, i
amb el suport de la regidoria d’esports
d’aquest Ajuntament.
Els gairebé 150 participants, vinguts
d’arreu de la geografia nacional van
gaudir d’una magnífica estada a la nostra localitat, amb sortides per la comarca en moto, visites per la localitat,
bany a la piscina, menjades i música
en directe, durant tot el cap de setmana.
Les dues sortides en moto van transcorre amb total normalitat per les diferents carreteres dels nostres voltants,
per tal de donar a conèixer el nostre
territori i les nostres festes i costums
als vinguts de més lluny.
La regidoria d’esports es va mostrar

oberta en tot moment a què aquesta
festa es fes a Santa Bàrbara, ja que
creu que és una forma de promocionar
l’esport del motor al nostre poble, recordant que en aquesta mateixa concentració hi havia alguns inscrits planers.
El regidor d’esports vol agrair explícitament el civisme i el respecte per les
instal·lacions mostrat pels organitzadors, així com pels inscrits a la trobada.

Per la seva banda, els responsables del
motoclub Poc a Poc Terres de l’Ebre,
també mostraven el seu elevat grau de
satisfacció i agraïment per la
col·laboració trobada per part de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
esperant poder repetir l’experiència en
properes edicions. Poden visualitzar
més fotografies d’aquesta trobada a:
http://picasaweb.google.es/
Motoclubpocapoc/Concentra2009

Bona acceptació de la campanya mulla’t per
l’esclerosi múltiple

L

’esclerosi múltiple és una
malaltia del sistema nerviós
central que afecta la mielina,
substància que facilita els impulsos
nerviosos.
El mulla’t és una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les 6.000
persones que tenen aquesta malaltia a
Catalunya.
Aquesta campanya, que es va iniciar
l’any 1994, és un acte de participació
ciutadana que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones
afectades i donar suport a la recerca de
l’esclerosi múltiple.
El diumenge 12 de juliol més de 600
piscines d’arreu del nostre país es van
adherir a la campanya contra l’esclerosi múltiple Mulla’t. 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 so-

lidari envers a les persones que pateixen aquesta malaltia.
El dia resulta 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 a l’entrada
del recinte, així com comprar material
divers relacionat amb la campanya: tovalloles, gorres, bosses, ... que s’allarga
uns dies més per tal de poder vendre
tot el material rebut.
Els diners recollits, tan el dels donatius
com el de la venda de material, s’envien íntegrament a la fundació que treballa i investiga sobre aquesta malaltia.
La piscina municipal de Santa Bàrbara,
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.
Des de la regidoria d’esports es vol
agrair a totes aquelles persones, que
any rera any participen solidàriament
en aquesta campanya que es duu a
terme al nostre poble, tenint en compte
que només som un granet de sorra
dins de la campanya nacional que es fa
arreu del nostre país; però que com diu
la dita popular catalana: “de mica a
mica, s’omple la pica”, i això és el que
pretenen
els
organitzadors
de
campanyes com aquesta; recollir molts
petits donatius per fer una bona suma
total i poder
seguir
treballant pel millor
benestar de les
persones
que
pateixen malalties com l’esclerosi múltiple.
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El pavelló municipal tindrà nou
marcador electrònic donat per Caixa Tarragona

D

es de ja feia temps, la regidoria
d’Esports estava demandant i
estudiant
la
possibilitat
d’instal·lar un marcador electrònic al
pavelló municipal, ja que resulta ser
una peça fonamental per poder
celebrar esdeveniments esportius en
competicions oficials. S’havien barallat
diferents opcions, però sempre es
topava en l’inconvenient econòmic, i es
desestimava el tema per aquest motiu.
La satisfacció va ser majúscula quan,
després de diverses entrevistes i fer
una petició formal a la direcció de
Caixa Tarragona, aquesta entitat
financera va agafar el compromís de la
compra i el transport d’un marcador

per regalar-lo a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, agafant aquest el compromís
de la seva instal·lació.
Com a explicació més tècnica sobre
l’aparell podem dir que és un marcador
electrònic multiesportiu de la Marca
Mondo i el model Aries cable amb
estructura
metàl·lica.
Els
dígits
lluminosos estan formats per LED’s de
molt alta lluminositat. Electrònicament
el seu disseny es basa en la utilització
de
microprocessadors
d’última
generació amb memòria interna
programable. La comunicació amb el
marcador mural es fa mitjançant la
consola de control, model Ulisses.
El regidor d’esports vol expressar

públicament, en nom de tot el poble de
Santa Bàrbara, el seu agraïment a
Caixa Tarragona, per la seva bona
predisposició i per la generositat
mostrada envers el tema esportiu.

Les piscines municipals tanquen la temporada
d’estiu amb més de 20.000 visites, una mitjana
de 295 diàries

L

es piscines municipals de Santa
Bàrbara han estat obertes
aquesta temporada un total de
68 dies, del 24 de juny fins el 30 d’agost.
La temporada ha estat marcada per la
fidelització dels usuaris, que es reflexa
en el manteniment en l’adquisició dels
abonaments de temporada i mensuals,
així com l’ampliació del nivell de venda
d’entrades diàries.
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Les instal·lacions han registrat més de
20.000 usos al llarg de la temporada,
tot i la inestabilitat meteorològica de
finals del mes de juny, que van
condicionar un inici més fluix del
registrat els darrers anys. El nombre de
banyistes es va recuperar durant els
mesos de juliol i agost, sobretot per les
bones condicions meteorològiques dels
dos mesos.

El diumenge 5 de juliol va ser el dia de
més afluència de banyistes, amb la
venda de 252 entrades, a més dels
usuaris abonats.
Aquest estiu, com a millora funcional,
s’ha incrementat el servei de
socorrisme, ampliant-lo els dies de
màxima afluència.
També s’han mantingut en un bon
nivell les inscripcions als diversos
cursets
de
natació,
participant
aproximadament
una
setantena
d’alumnes
en
diferents
nivells
d’aprenentatge.
Cal destacar també la bona acceptació
que tenen les classes d’aquagym que
es duen a terme tota la temporada, en
quatre sessions setmanals.
La regidoria d’Esports, com a
responsable d’aquesta instal·lació vol
remarcar que les piscines municipals
de Santa Bàrbara són un espai
plenament consolidat com a referència
per al lleure familiar, a nivell de les
Terres de l’Ebre, durant tota l’època
estival.
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El prebenjamí del C.F. Santa Bàrbara guanya el
I Torneig de Futbol base de Masdenverge

E

l dissabte dia 19 de setembre,
Masdenverge va organitzar el I
torneig de futbol base, un torneig
de caràcter benèfic per promoure el
futbol base del municipi amb l’objectiu
de recaptar fons per a l’associació
Nepal-Aki, que promou l’apadrinament

i l’adopció d’infants del Nepal. En
aquest
torneig,
de
categoria
prebenjamí, a banda de l’equip del
nostre poble, van participar els equips
de Masdenverge, Alcanar, Amposta,
Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona i
Vinaròs.

Degut a problemes de darrera hora, el
CD Tortosa no va poder assistir-hi fet
que va donar la necessitat d’un equip
que suplís a aquest. Degut als llaços
d’amistat entre ambdues poblacions i
ambdós clubs, el C.F. Santa Bàrbara va
participar amb dos equips de categoria
prebenjamí, si bé reforçats amb alguns
jugadors de categoria benjamí per
poder arribar al nombre mínim de
jugadors.
Tot i haver un plus afegit amb la
incorporació d’alguns xiquets de més
edat, el fet és que els nostres equips
van guanyar tots els partits disputats,
arribant a la final i guanyant el torneig.
Fet d’altra banda secundari, ja que
l’important del torneig fou el suport al
poble nepalí, la realització d’un torneig
més que notable, la participació dels
xiquets més petits i el suport del C.F.
Santa Bàrbara en iniciatives com
aquesta, donant suport també quan les
circumstàncies més ho requerien.

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

Preus
m
econòolt
mics

977 704 422
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Taller pràctic de tècniques de recerca de feina

D

es de la regidoria de Serveis
Socials
i
Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara es va organitzar,
juntament amb la Mancomunitat de la

Taula del Sénia, el Servei d’Ocupació de
Catalunya i el projecte PEMO, un taller
pràctic de recerca de feina.
Aquest taller s’englobava dintre les III
Jornades de desenvolupament rural que
aquest any es va dur a terme durant els
dies 30 de setembre i 9 d’octubre, en
què es van tractar temes de recerca de
feina per una banda i, per l’altra, es va
realitzar una jornada informativa per
parlar de l’emprenedoria, la creació
d’empreses i el suport a l’ocupació
autònoma.
En aquest taller pràctic de recerca de
feina es van oferir les eines bàsiques
per emprendre una recerca de feina
activa i efectiva. Aquest anava destinat

a tota la població en situació d’atur i
que estiguessin interessats en conèixer
les eines bàsiques necessàries per a la
recerca de feina.
Els objectius que es pretenien
aconseguir amb aquest taller eren:
Aprendre a fer i fer-se un currículum
adequat, formar-se en estratègies
bàsiques per afrontar una entrevista
laboral, conèixer el funcionament de
l’OTG i saber els recursos de la zona i
aprendre a utilitzar-los.
El taller es va realitzar el dimecres dia
30 de setembre des de les 9 fins les 13
hores a la Biblioteca José Escudé de
Santa Bàrbara. El taller era gratuït per
a tots els participants.

6a Mostra de la Taula del Sénia a Vall-de-Roures

L

a Taula del Sénia en un primer
moment, i ara la Mancomunitat,
no és un fet perquè sí (impulsat
pels polítics actuals), sinó la plasmació
d’una realitat consistent en què la gent
dels pobles situats als tres costats del
riu Sénia, malgrat les divisions
administratives (que, per altra banda,
no es qüestionen), té uns vincles i
relacions constants i de tota mena:
culturals,
socials,
econòmiques,
familiars, etc.
Per això, a partir de l’estiu del 2004, s’ha
anat organitzant una Mostra, anual
i itinerant, per ajudar a intensificar
aquestes relacions entre els pobles i,
més encara, entre les persones.
A totes les Mostres, fins ara, hi ha hagut
unes constants:
- participació de tots els pobles,
- carpes amb mostres de productes de
cada poble,
- algunes actuacions representatives
dels diferents pobles,
- invitació i assistència d’Autoritats.
Un any més, Santa Bàrbara, com
a municipi que forma part de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia, va
participar en la sisena mostra celebrada
a Vall-de-Roures, el diumenge 27 de
setembre. La mostra va comptar amb
la participació de diferents actuacions
de música i balls típics dels pobles
participants, així com el tast de
12

productes dolços i salats de totes les
poblacions.
També, en aquesta Mostra, es van
presentar els nous plafons turístics de
Santa Bàrbara. Aquests plafons foren
dissenyats amb la intenció de dotar de
més material de difusió turística local
en esdeveniments com aquest per tal
de mostrar als visitants els punts de
major repercussió social, cultural i
patrimonial del nostre poble.
Aquests són cinc plafons dissenyats en
cinc camps temàtics de Santa Bàrbara:

un plafó general amb el lema local
“Santa Bàrbara un mar d’oliveres”,
història, cultura, festa i equipaments.
Aquests plafons es presentaran al
nostre poble en el marc de la XIII Fira
de l’oli novell, cítrics i comerç, el proper
mes de novembre.
Des de la regidoria Promoció Econòmica
es valora molt positivament la
participació en aquest tipus d’activitats
per promoure i donar a conèixer els
productes típics de cada terra i l’oferta
turística de la nostra zona.
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Activitat de l’àrea de Promoció Econòmica

A

quests darrers mesos, l’Àrea de
Promoció Econòmica ha seguit
treballant per donar el servei
d’assessorament a emprenedors i
emprenedores del nostre poble. El Punt
d’orientació
i
assessorament
empresarial ha seguit treballant per tal
de dotar als futurs empresaris i
empresàries de mecanismes suficients
per
engegar
noves
empreses,
principalment amb el suport per
aconseguir subvencions i finançament.
Dins d’aquest sentit, s’espera inaugurar
aquest proper mes d’octubre el centre
SANTA BÀRBARA ACTIVA, destinat a
dotar també d’espais a l’emprenedoria
local.
Seguint aquest marc, durant el mes
d’octubre
s’espera
la
realització

d’actuacions de difusió de la cultura
emprenedora. Per una banda, la
realització conjuntament amb al
Regidoria de Serveis Socials de la III
Jornada de desenvolupament rural,
dedicat aquest any a l’ocupació i al
treball autònom. També, conjuntament
amb l’Infocentre, la publicació de nou
material de difusió per aquest proper
mes d’octubre.
A nivell de promoció del turisme local,
s’han engegat noves propostes. Per
una banda, s’està treballant per la
reedició de la guia turística de Santa
Bàrbara, que serà traduïda al castellà
i anglès i presentada en el marc de la
XIII Fira de l’Oli Novell, Cítrics i Comerç
d’aquest any 2009. També, en matèria
de promoció de Santa Bàrbara, s’han

El ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara aprova per unanimitat
els comptes de l’exercici 2008
El Ple que va tenir lloc el 3 de setembre va aprovar per
unanimitat el compte general de l’exercici 2008 de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
El regidor d’Hisenda i Especial de Comptes, Jordi Llorens, va
fer un resum de l’informe patrimonial, econòmic i financer
que ja es va lliurar als regidors que formen part de la Comissió
Especial de Comptes en el moment de l’aprovació provisional
del compte general del 2008.
Si hem de qualificar la situació de la hisenda de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara podríem dir que aquesta és bona en tots
els aspectes: patrimonial, financer, econòmic i pressupostari.
De l’anàlisi patrimonial se’n desprèn que hi ha una situació
d’equilibri patrimonial. De l’anàlisi econòmica i financera
es desprèn que el romanent líquid de tresoreria ha estat
superior al registrat l’exercici anterior (2007) i que hi ha
hagut superàvit de tresoreria, la qual cosa significa que s’ha
pogut atendre amb regularitat i en terminis molt curts els
pagaments de l’Ajuntament. També es pot constatar que no
s’ha produït cap augment de l’endeutament a llarg termini
i que s’ha amortitzat el capital previst en els venciments
del 2008. Quant a l’anàlisi de la gestió pressupostària es
pot resumir dient que l’execució del pressupost d’ingressos
i del de despeses s’ha situat dins les previsions fetes en la
seva aprovació. I pel que fa a l’estabilitat pressupostària no
s’arriba al límit permès del –4,81% de dèficit no financer per
a l’any 2008 que obligaria a l’aprovació d’un pla econòmic i
financer i per tant l’Ajuntament en resta exempt.

realitzat nous plafons turístics que
s’han presentat en el marc de la Mostra
de la Mancomunitat de la Taula del
Sénia, que aquest any s’ha celebrat
a Vall de Roures i que Santa Bàrbara
també hi ha participat. Finalment,
s’han coordinat els darrers treballs per
la realització d’un àlbum fotogràfic del
nostre poble, iniciativa engegada des de
la Mancomunitat de la Taula del Sénia
i el Patronat de turisme de la Diputació
de Tarragona.
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Joventut, Serveis Socials i Salut

Colònies infantils a Xerta

D

esprés de molt temps de
preparació, els dies 25, 26, 27 i
28 de juny el Grup Joventut es
va traslladar a Xerta per celebrar les
colònies infantils.
El grup va estar format per 18 xiquets i
xiquetes en edats compreses entre sis i

nou anys i 4 monitores que van ser les
encarregades de dirigir activitats tant
diverses com dinàmiques, descoberta
de Xerta, búsqueda del tresor,
manualitats, sortides, piscina, etc.
L’activitat estrella va ésser la sortida a
l’hípica on els nens van poder gaudir

d’unes
magnífiques
instal·lacions
realitzant tasques d’higiene dels cavalls
i altres per, finalment, poder muntar a
cavall.
Les colònies infantils van comptar amb
activitats tradicionals de les colònies
que fa anys que es porten fent com
ara la realització d’una postal per a
la família, els mítics miss i místers,
excursions diverses, la vetllada final
i altres que van fer gaudir de manera
especial als participants.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut,
valora positivament la tasca que s’ha
realitzat per part dels monitors i la gran
acceptació que ha tingut per part dels
participants i espera que l’any vinent
siguin molts més els participants.

Gairebé 500 participants a la IV cursa enigmàtica

U

n total de 484 persones,
distribuïdes en 50 grups van
participar a la IV Cursa
Enigmàtica que la regidoria de Joventut
va organitzar en el marc de les Festes
Majors de Santa Bàrbara. Sota el títol EL
SOPAR DE GALA, a les 24 hores, es
donava inici a la cursa enigmàtica en la
qual hi col·laboraven 51 joves del Grup
Joventut
El poble de Santa Bàrbara estava
de celebració, ja que hi havia un
gran esdeveniment, es tractava del
casament d’Osvaldo José i Rosalinda
Cristina. Pocs invitats van assistir, en un

principi, al casament, però l’arribada de
l’oncle de la núvia, un personatge molt
poderós i molt ric de Cuba, va canviar
les coses, ja que amb els 1.000.000.000
euros que li va regalar van convidar
als 484 participants a la cursa. Els
nuvis estaven molt feliços i tot hauria
anat bé si no hagués estat perquè un
dels invitats a la boda va robar-los
els diners. Seguidament, el cap dels
detectius va demanar l’ajuda de la gent.
Els participants havien d’aconseguir
esbrinar qui havia estat el lladre, a
quin lloc estava amagat amb els diners
i amb quina arma els havia robat. A

mesura que els participants anaven
passant les proves aconseguien pistes
per desvetllar l’enigma. Finalment,
es va esbrinar que la fotògraf amb
una pistola havia estat la lladre i
que ella i els diners robats estaven a
l’Ajuntament. Els grups que havien
encertat els tres paràmetres van haver
d’aconseguir un pes de 1.250 grams
per tal de fer recuperar els diners que
estaven al balcó de l’Ajuntament. Els
tres grups que es van aproximar més al
pes van ser els 3 guanyadors, als quals
se’ls va fer entrega d’un pernil i una
caixa de cava. La cloenda i lliurament
de premis es va realitzar a la plaça Cid
i Cid, on a continuació, es va celebrar
el final de festa del casament d’Osvaldo
José i Rosalinda Cristina, amb una festa
a la fresca en música diversa.
Un cop més va ser un èxit tant
d’organització com de participació.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut,
estava molt satisfeta per molts
motius, però entre ells destacava la
diversitat d’edats dels participants a
l’activitat, el gran paper que havien
fet els col·laboradors i membres del
Grup Joventut i l’elegància amb la qual
s’havien identificat molts dels grups
participants.
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II cursa de tronomòbils

E

l dijous 16 de juliol, dins de les
Festes Majors del municipi, el
Grup Joventut va organitzar la II
cursa de tronomòbils. En aquesta edició
van participar un total de 7 tronomòbils:
Els pitufos planers, taxi xino, paella
mòbil, la caseta dels gelats, far-west,
gugu-tata i Fernando i los onsos. El
desenvolupament de la cursa va ser el
següent:
13 h. DESFILADA DE TRONOMÒBILS,
al poliesportiu municipal. En aquesta
desfilada el jurat va valorar com a
tronomòbil més original a paella mòbil
i es va fer entrega d’un premi de 200 €
als creadors del tronomòbil.
17 h. CURSA DE TRONOMÔBILS. Sortida
des del poliesportiu municipal.
La cursa, va consistir en la realització
d’un seguit de proves en les quals el
més important era dur-les a terme en el
menor temps possible i a continuació,
una carrera final de tots els aparells, on
l’ordre de sortida depenia del temps que

havien aconseguit al realitzar les proves.
Finalment, se sumaven els dos temps
més 10 segons per cada penalització (no
compliment de la normativa: manca de
casc, etc.) i els guanyadors eren els que
aconseguien menys temps. El primer
premi de 150 €, amb un temps total de
6 minuts i 25 segons, va ser per a gugutata, el segon premi de 100 €, amb un
temps total de 6 minuts i 71 segons, va
ser per a taxi xino i el tercer premi de
50 €, amb un temps total de 7 minuts
i 24 segons, va ser per a Fernando i los
onsos.
La Cursa de Tronomòbils va ser un
èxit tant en relació al nombre de
tronomòbils participants, com en quant
a la temàtica i muntatge dels mateixos
per part dels participants, així com pel
nombre de públic assistent, que va fer
que la cursa quedés més lluïda, tot i el
Sol i la calor que van haver de suportar
els corredors.
Aquesta activitat, era el segon any que

es realitzava i ja s’està quedant com
un acte més dels habituals dins les
festes majors, gràcies a la participació
de la gent del poble. Tant la regidora
de Joventut, Montse Rodríguez, com els
membres del Grup Joventut, valoren
molt positivament el desenvolupament
d’aquesta activitat en particular i de la
resta d’activitats que han organitzat
per a les festes majors i es mostren
encoratjats a continuar amb la seva
tasca de dinamització de la joventut
planera.
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A concurs la gestió del bar de la Llar de Jubilats

A

l ple ordinari del mes de
setembre, l’Ajuntament
de
Santa Bàrbara va aprovar, amb
el vot favorable de tots els grups polítics,
el plec de clàusules econòmiques i
administratives que han de regir el
contracte per a la gestió i manteniment
del bar de la Llar de Jubilats “Verge de
Montserrat”.
Dintre de pocs mesos deixa de tenir
vigència el contracte actual, que ha
tingut una validesa de quatre anys, des
del novembre de l’any 2005 en què es
va signar, després de passar pel mateix
procés d’adjudicació que ara es portarà
a terme.
Quant a les condicions del plec
recentment aprovat, tot i que no hi
ha diferències molt significatives, sí
que s’ha de remarcar que el contracte
passarà a tenir una vigència d’1 any,
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renovable fins a un màxim de 10.
Tot i que els adjudicataris definitius no
hauran d’abonar cap tipus de cànon a
l’Ajuntament planer, sí que s’hauran de
fer càrrec d’alguns serveis i despeses
implícits en la pròpia activitat, com pot
ser el servei de menjador del Centre de
Suport Diürn, entre d’altres.
El passat 26 de setembre, fou publicat el
plec de condicions al BOP de la província
de Tarragona. A partir del dia següent
va començar el període de presentació
de propostes per part de les persones
que hi estiguin interessades, que tenen
un termini de 26 dies naturals, fins al
dia 22 d’octubre.
Les persones que estiguin interessades
en informar-se sobre les condicions
d’aquest plec, poden passar a recollirlo per les oficines de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.

La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, anima les famílies planeres
a informar-se sobre les condicions
d’aquest plec i recorda que, tal com es ve
fent en els concursos que en els últims
temps s’han aprovat a l’Ajuntament
planer, a l’hora de les puntuacions es
tindran molt en compte les millores
que els licitadors proposin per portar-se
a terme al llarg dels 10 anys de vigència
del contracte.
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Colònies d’estiu 2009 a la Garrotxa

U

n total de 48 xiquets i xiquetes i
9 monitors i monitores han
participat aquest any a les
colònies d’estiu que el Grup Joventut
de la regidoria de joventut de
l’Ajuntament
de
Santa
Bàrbara
organitza des de fa dotze anys, i que
sempre es duu a terme en territori
català. Aquest any, el grup s’ha
desplaçat fins a Sant Joan les Fonts, a la
comarca de la Garrotxa, a la casa de
colònies La Cadamont que es troba
situada a La Canya, des del dilluns 27
de juliol fins al diumenge 2 d’agost.
Amb aquesta activitat es pretenen
establir vincles de relació, cooperació i
convivència entre els menors, entre
aquests i els monitors i monitores i
entre aquests i la resta de personal que
està implicat en la realització de les
mateixes. És a partir del treball al

voltant d’un centre d’interès concret
que les colònies esdevenen una eina
educativa en el lleure.
Aquest any el centre d’interès escollit
fou “els invents” que els menors anaven
descobrint arran de l’aparició dels seus
inventors que es perdien en el temps
a causa d’una màquina del temps
trencada que ells havien d’aconseguir
arreglar, per a que tornés la iaia Pepa,
propietària de la casa on s’estaven
i que havia demanat la seva ajuda
per a solucionar el problema amb la
màquina.
Finalment, a través de diferents proves
i activitats, els menors van aprendre
com foren inventats alguns dels invents
que han marcat la nostra història (la
pila, la ràdio, el cronòmetre, el rellotge
de polsera, el vaixell de vapor, el cotxe,
la bombeta i el telèfon) i també van

aconseguir resoldre l’enigma que els
ajudaria a arranjar la màquina per a
que la iaia pogués tornar a l’any 2009.
Les activitats que es van dur a terme,
tot i seguir l’estructura bàsica que
any rere any es manté, foren de caire
variat comptant amb gimcanes,
activitats
plàstiques,
excursions,
descoberta de la zona, búsqueda del
tresor, nit de terror, piscina, vetllada
amb el nomenaments de les miss i
els místers, esport, dinàmiques de
grup... Les activitats més novedoses
foren l’activitat multiaventura, que va
permetre als assistents iniciar-se en
l’escalada i el ràpel, el tir amb arc, el
socorrisme aquàtic i el coneixements
de les plantes remeieres; la ruta en
burro; la preparació d’un programa de
televisió que comptava amb concursos,
anuncis, el temps i una telenovel·la, i
la confecció i observació de diversos
invents i experiments curiosos.
Montse
Rodríguez,
regidora
de
Joventut, valora positivament la tasca
que s’ha realitzat per part de l’equip
de monitors, i la gran acceptació que
ha tingut per part dels participants,
que han sabut gaudir plenament de
les activitats proposades, i espera que
l’any vinent aquesta activitat continuï
tenint la mateixa acceptació que fins al
moment ha tingut.

Cursos de nivell inicial i bàsic de català

M

itjançant un conveni entre el
Consell Comarcal del Montsià
i el Consorci per a la
Normalització Lingüística, s’organitzen
a Santa Bàrbara tres cursos català de
nivell inicial i bàsic (nivell B). Són cursos
adreçats a aquelles persones que
vulguin aprendre i/o millorar la
comprensió i l’expressió de la llengua
catalana.
L’objectiu és donar l’oportunitat
a les persones nouvingudes o no
catalanoparlants
d’aprendre
la
llengua catalana, per facilitar el procés
d’integració afavorint la comunicació
amb les persones autòctones del
municipi i la igualtat d’oportunitats;
i a les persones catalanoparlants,
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l’oportunitat de millorar el seu nivell de
coneixement de la mateixa. Els cursos
estan oberts a qualsevol persona que
vulgui millorar la llengua catalana,
tant autòctons com nouvinguts, tenint
en compte que els nivells són inicial i
bàsic.
Els cursos de nivell inicial tenen una
durada de 20 hores, i en finalitzarlos els alumnes rebran un certificat
oficial d’aprofitament.
El curs de nivell bàsic té una
durada de 45 hores i les classes es
realitzaran dos dies a la setmana. En
finalitzar el curs es realitzarà una
prova per obtenir el certificat oficial
de Nivell B de llengua catalana.
Els
objectius
bàsics
dels

cursos de català se centren en el
desenvolupament de les habilitats
de comprensió i producció orals, amb
la finalitat que l’aprenent, en acabar
el curs, pugui resoldre en català les
necessitats fonamentals de la vida
quotidiana.
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El Centre Obert l’Oliveta inicia el curs 2009-2010

D

esprés de les vacances d’estiu i
amb l’arribada del mes de
setembre, la regidoria de Serveis
Socials i Joventut torna a posar en
marxa els serveis que ofereix a la
infància i adolescència, entre ells el
Centre Obert l’Oliveta.
El Centre Obert l’Oliveta és un servei
gratuït de prevenció inespecífica que
s’ofereix als infants de la localitat que
estiguin cursant educació primària,
tots els dies lectius, de les 17 fins a les
19.30 hores.
En aquest curs es treballaran tallers
diversos com puguin ser: coeducació,
manualitats, taller de salut i cuina,
taller de dinàmiques, taller de biblioteca
i el programa “Els meus amics, el meu
jardí” que està editat pel Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya.
En el dia a dia del centre també es
treballen els hàbits alimentaris i
higiènics, i valors com l’amistat, la

responsabilitat, el treball en equip, la
paciència, etc.
Les preinscripcions per al Centre Obert
es van fer els dies 16, 17 i 18 del mes de
setembre, en horari de 9 a 14 hores i de
16 a 20 hores.
De la mateixa manera que aquests
últims anys, per accedir-hi es van
tenir en compte una sèrie de criteris
per adjudicar una puntuació a cada
sol·licitud, 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.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, afirma que aquest és un servei
consolidat a la població, que tot i
comptar amb un total de 30 places, no
són suficients per donar resposta a la
gran demanda. És per aquest motiu que

fa uns anys es van haver de plantejar
uns criteris de priorització a l’hora de
realitzar les inscripcions.
Tot i així, la regidora recorda que en
aquest municipi s’hi realitzen diferents
activitats per poder conciliar els horaris
dels pares amb els dels seus fills.

Santa Bàrbara s’adhereix al programa
Thao Salut Infantil

A

la última Junta de Govern del
mes de setembre va ser aprovada
l’adhesió del municipi de Santa
Bàrbara al programa Thao-Salut Infantil
per a la prevenció de l’obesitat infantil
basada en accions als municipis.
El Programa Thao-Salut Infantil, que
adopta l’experiència positiv a del
programa EPODE (Esemble Prévenons
l’Obésité des Enfants) i de l’estudi
Fleurbaix-Laventie Ville Santé a França,
té com a objectiu frenar la progressió
de la prevalença de la obesitat infantil
basant-se en accions locals implicant
a tota la comunitat del municipi.
La primera etapa va consistir en el
desenvolupament del programa a 5
ciutats pilot, entre elles la veïna Sant
Carles de la Ràpita, estenent-se a 32
municipis de 7 Comunitats Autònomes
l’any 2008. L’objectiu és augmentar el
nombre de ciutats Thao fins arribar a
les 100 l’any 2010.
El pla d’accions del Programa ThaoSalut Infantil s’articula entorn a
diferents eixos:

Formació inicial i continuada de la
coordinadora local.
Sensibilització del públic diana.
Medició anual sistemàtica del IMC
(Índex de Massa Corporal) dels nens i
nenes de 3 a 12 anys.
Accions
plurianuals
ciutadanes
relatives a un tipus d’aliment.
Foment de l’activitat física.
Programa de comunicació local i
nacional.
La filosofia del programa es basa
en l’objectiu d’afavorir les actituds
positives
des
comportaments

saludables dels infants i de les seves
famílies, mitjançant dos principis:
l’alimentació i l’activitat esportiva.
Tot i que de manera puntual
l’Ajuntament de Santa Bàrbara ja
realitza accions dirigides a promocionar
els bons hàbits dels infants, des de
la Llar d’Infants les Becelores, el
Centre Obert l’Oliveta o les mateixes
Jornades Esportives, l’adhesió a aquest
programa permetrà dur a terme accions
transversals i a més gran escala, en la
que s’hi podran implicar tots els agents
socials i sanitaris del municipi.
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El Departament de Salut informa sobre la incidència de la
Grip Nova a les Terres de l’Ebre

E

l dimecres 30 de setembre va
tenir lloc, al Consell Comarcal del
Montsià, una reunió informativa,
organitzada pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i dirigida
als representants dels ajuntaments
de la comarca del Montsià, sobre la
incidència del virus de la Grip A (H1N1)
a les Terres de l’Ebre.
La conclusió d’aquesta reunió fou que
el virus de la grip A no està tenint el
grau d’incidència per al que els serveis
sanitaris del territori català, i també
de les Terres de l’Ebre, estan preparats.
És a dir, que es va donar un missatge
de tranquil·litat que és important
traslladar a la població en general.
El Departament, per dur a terme les
previsions per tal de tenir els serveis
sanitaris preparats, ha estat observant
atentament la incidència de la Grip
Nova als països de l’hemisferi sud, que
ja han passat les estacions de la tardor

i hivern, moment en què el virus es
presenta de manera més virulenta.
Tot i aquesta premissa de tranquil·litat,
també es va apuntar la importància
d’aplicar bones mesures de prevenció,
de control i de seguiment del virus,
per evitar una proliferació massiva del
mateix.
Tant els serveis educatius com els
serveis sanitaris han estat informats i
ja han preparat les mesures preventives
més adequades, que en línies generals
són:
• Tapar-se la boca i el nas amb un
mocador d’un sol ús quan es tus o
s’esternuda, i llençar-lo a la galleda
de les escombraries.
• Rentar-se les mans amb freqüència
amb aigua i sabó, o amb un preparat
amb alcohol, i eixugar-se bé (sobretot
després de tocar superfícies comunes,
com ara baranes, manetes de portes,
teclats i ratolins d’ordinador, telèfons,

etc. i després d’esternudar o mocarse).
• Ventilar sovint els espais tancats
obrint les finestres.
• Evitar el contacte proper amb
persones malaltes de la grip, i no
compartir menjar ni estris (coberts,
gots,
tovallons,
mocadors...)
i
altres objectes sense netejar-los
degudament.
• Quedar-se a casa si es creu que s’està
malalt (set dies les persones menors
de 5 anys, i fins a 24 hores després de
ja no tenir febre la resta de persones) i
trucar a Sanitat Respon (902 111 444).
Finalment es va informar sobre les xifres
d’incidència al nostre territori en aquest
temps: 9 casos d’ingressos en hospitals,
dels quals a finals de setembre només
en queda ingressada 1 persona; 3 casos
de defunció, tots ells amb persones que
patien d’altres dolences associades; i 3
brots de contagi, tots ells qualificats de
lleus.

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

Tel. 625 657 700
C/ Àfrica , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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Festes Majors 2009

J

osep Salvadó i Bayerri, Cap Clínic
de la Fundació Puigvert i Cap
d’Endoscòpia Urològica, va ser el
pregoner de les Festes Majors de Santa
Bàrbara 2009. Unes festes que es van
celebrar del 10 al 19 de juliol. El dia 10
de juliol l’inici amb la festa Flaix va
acollir a uns 800 joves aproximadament
que van gaudir de la mà de l’afamat DJ
Àlex de Guirior, resultant una vetllada
amb molt d’èxit.
A l’endemà, el parc municipal es
convertia en l’escenari on es reunien
amics i familiars per tal de gaudir del
típic esmorzar popular. Van ser un
total de set-cents cinquanta planers,
tots ells amb el seu tiquet que havien
adquirit, prèviament, a les oficines de
l’Ajuntament o aquell mateix dia. Amb
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l’euro que costava el tiquet, es donava
un plat de productes típics de la nostra
terra: salsitxa, baldana, sardina, allioli,
cervesa i vi. El repartiment va ser molt
fluid i, essent que era la primera
vegada que es feia d’aquesta manera,
es valorava molt positivament ja que
tots van tenir el seu plat sense cap
tipus de patiment ni per part dels
organitzadors de què ningú es quedés
sense i controlant d’aquesta manera
les despeses, ni per part dels assistents.
El bou estofat també va ser un dels
actes més multitudinaris. El dimecres
15 de juliol, en poc més de mitja hora,
es van repartir les 2.600 racions de bou
en patata pel carrer Major i els carrers
del voltant.
Finalment, les festes s’acabaven amb

la desfilada de carrosses i, per primera
vegada a Santa Bàrbara, es va poder
veure una macro desfilada, ja que van
ser un total de 13 carrosses les que
desfilaven pel tradicional recorregut
omplint el principal carrer de la
població de colors, risses i baralles
amistoses de confeti. Tothom estava
disposat a passar-ho bé i així va ser!
La regidora de Festes, Judit Lleixà,
comentava que, a primer cop d’ull, el
que més destacaria de les festes era la
gran implicació i la gran participació
de tots els planers i planeres, tenint en
compte que implicació fa referència a
tots els que s’impliquen en organitzar
actes, elaborar carrosses, tronomòbils,
els que dediquen part del seu temps
perquè altres en puguen gaudir, etc. I
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pel que fa a participació, es refereix a
les persones que fan que quan se
celebra qualsevol acte omplin el
recinte o lloc on es realitza, els que fan
sumar aquestes xifres que tan satisfan.
Per tant, tenint en compte tot això, un
any més, la participació en tots els
actes i activitats ha estat molt positiva.
Tot i així, la regidora també comentava
que ha pres nota del que es pot millorar
o canviar de cara a les properes Festes
Majors, perquè no tot surt sempre com
un voldria, ja que no és tan fàcil
controlar el fet que, per exemple, els
espectacles agradin més o menys i que
les orquestres siguin bones o no tan
bones i més que, aquest any, ha estat
un any on s’ha hagut d’ajustar molt el
pressupost degut a la crisi.

La regidora també comentava la
frustració que havia tingut quan,
després d’haver aconseguit ajustar el
pressupost, es va sorprendre quan les
empreses distribuïdores de material,
en acabar les festes, li van comunicar
la desaparició de 66 cadires de la zona
de ball i 42 cadires del dia del sopar del
bou, a banda d’altres destrosses que
no estaven incloses al pressupost i que
suposava una important suma. La
indignació va ser sobretot perquè,
després d’aconseguir gestionar els
diners de tots de manera eficaç, fent
equilibris i filant prim, tots havíem de
pagar el que algú havia fet sense
pensar el que això suposava.

11 de setembre

L

’11 de setembre és la
Diada Nacional de
Catalunya. Aquest dia,
el país recorda la desfeta de
1714,
reivindica
la
recuperació de les llibertats
perdudes fa 300 anys i
reclama el dret a decidir
lliurement el propi futur,
com a garantia per construir
una
societat
justa
i
autènticament democràtica.
Un any més, Santa Bàrbara
va celebrar aquesta diada

d’una
manera
especial,
combinant actes clàssics
com la pujada de la senyera,
penjada a la façana de
l’Ajuntament durant tota la
diada o les ofrenes de flors
als monuments del 175è
aniversari i del General
Moragues, amb actes nous
com concerts, cinema i taller
de rock català.
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Festes, Fires i Turisme

Èxit de participació a les carrosses
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COMPLEIX DOS ANYS D’EDICIÓ
Amb l’aparició del número 1 de la nova
publicació local, al gener del 2008, es
pretenia treballar amb un eix vertebrador
on incloure les diferents seccions fixes
i, al seu voltant, anar afegint i traient,
segons convingués, altres seccions o
apartats que es creguessin d’interès
general per a la població. Sempre s’ha
pretès treballar amb informacions
clares, transparents i on tothom hi
pogués dir la seva, combinant-ho amb
un toc de disseny i maquetació actual,
donant un protagonisme destacat a
l’edició en color.
Pensem que això s’ha aconseguit, ja que

amb l’edició del número 8, la revista
local de Santa Bàrbara aconsegueix
arribar als seus dos primers anys
de vida. Durant tot aquest temps, la
revista Santa Bàrbara Magazín ha estat
puntualment repartida, trimestralment,
de forma gratuïta a totes les llars del
poble, fet que denota l’interès per fer
arribar la informació municipal a tots
els planers i planeres.
La regidoria de Mitjans de Comunicació,
on al capdavant hi està el regidor Alfred
Blanch, se’n sent molt satisfeta per la bona
feina feta i vol expressar públicament
el seu agraïment, especialment a totes

les entitats locals, que número rera
número han anat publicant i fent que la
revista d’informació local no fos només
informació sorgida des dels diferents
departaments de l’Ajuntament. Així
mateix, també vol agrair a totes i
cadascuna de les persones que a nivell
personal ens han fet arribar els seus
escrits puntualment.
Tanmateix, aquesta regidoria vol fer
saber novament que els escrits (amb
fotos) s’han de fer arribar a través
del correu electrònic a: biblioteca@
santabarbara.cat abans de darrer dia de
cada trimestre.

Núm. 1 - Gener 2008

Núm. 2 - Abril 2008

Núm. 3 - Juliol 2008

Núm. 4 - Octubre 2008

Núm. 5 - Gener 2009

Núm. 6 - Abril 2009

Núm. 7 - Juliol 2009

Núm. 8 - Octubre 2009
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MONTEBRE

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

Constituïda per les Cooperatives:

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

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

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

“IBEROLEI”

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

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
• Aquest mes de setembre, socis d’Agrícola del Camp varen participar
a la manifestació a Tortosa per uns preus dignes per al camp.
• Aquest setembre, el MAR ha aprovat el projecte de promoció
d’oliveres mil·lenàries que impulsa la Taula del Sénia.
• Agrícola del Camp ha llogat, temporalment, les instal·lacions de
l’antiga Campsa a la Camara Arrossera del Montsià.
• Agrícola del Camp liquida, a data 30 de setembre, la collita d’olives
i garrofes 2008/2009.
• El DAAR-Agricultura avançarà el proper mes d’octubre, degut a la
crisi, el 50 % de l’ajuda a l’ oleïcultor per la PAC.
• Situació de Mercats de l’Oli d’Oliva. Observatori de Preus. Gràfica
Evolució.

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

La Cuina de La Plana

CARGOLS PEDRENYÉS AMB SALSA
Persones: 4
Temps de preparació: 10 min

Preparació:
1.

Dejunar els cargols durant 24 hores i després
netejar-los amb aigua (canviar l’aigua 2 o 3 vegades).

2.

Bullir els cargols amb la pesteta durant una hora
aproximadament.

3.

Preparació de la picada.  Es pica amb la tomata, l’all,
el julivert i tots els ingredients de la picada.

4.

Es posa l’oli a la cassola i després hi afegirem la
picada. A continuació ho sofregirem a foc lent.

5.

Un cop sofregit hi afegirem la farina i després
l’aigua, els cargols i el pebre roig picant al gust.

6.

En acabar el procés, servirem els plats acompanyats
d’un bon vi negre de la nostra terra.

Temps de cocció: 1 h i 30 min
Aportació calòrica: mitja
Elaboració: fàcil
Ingredients:
-1 kg de cargols pedrenyés
-150 gr. de tomata
-4 dents d’all
-75 cl. d’aigua
-1 cullerada sopera de farina
-Oli de Santa Bàrbara
-Sal
-1 pesteta
-Julivert
-Pebre roig
-Picada:
(ametlla, pa torrat, pinyons, avellana)
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Olívia Sanz Casanova

FE D’ERRATES
A la recepta de l’Arròs caldós amb espinacs que sortia a l’anterior número, on
posava pèsols ha de posar fesols i on posava 3,5 l. d’aigua ha de posar 1/2 l. d’aigua.

La Cuina de La Plana

COQUETES DE PANOLI
Persones: 12
Temps de preparació: 30 minuts

Preparació:
1.

Es barregen tots els ingredients en un bol per l’ordre
anteriorment descrits.

2.

Després de mesclar-los, s’afegeix la farina. A continuació,
amb moviments sensuals i molta tendresa s’amassen tots
els ingredients fins que la pasta agafi consistència.

3.

Un cop la massa ha reposat una estoneta es fan petites
boles i s’aplanen per col·locar-les amb una certa separació
entre elles a una safata de forn.

4.

Cal precalentar el forn una estoneta i a continuació,
enfornarem la safata amb les coquetes a una temperatura
de 180º i les deixarem coure durant 15 o 20 min.

5.

Finalment, un cop les coquetes s’han tret del forn, afegirem
sucre pel damunt i les emplatarem en una safata. Es solen
menjar coquetes a Santa Bàrbara per les festivitats de Sant
Gregori o les Festes Majors.

Temps de cocció: 20 minuts
Aportació calòrica: alta
Elaboració: fàcil
Ingredients:
-1/2 L d’oli de la plana
-1/4 L de mistela
-Mig ¼ L d’aiguardent
-250 gr. de sucre
-1 ou
-Llima
-Canyella
-Una mostreta de matafaluga
-1 Kg de farina

Bàrbara Verge Arnau
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
RESUMS DE LES
SESSIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL PRIMER
TRIMESTRE DE
L’ANY 2009
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 2 de juliol de 2009. En la
que, entre d’altres, es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per
import d’11.000,00€, pel concepte
“Parcs infantils municipals a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara”.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona,
per import de 3.668,00€, pel
concepte “Adequació i reforma
d¡equipaments
culturals
municipals”.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona
per a realitzar les actuacions
següents:
• Jornades i actuacions de
desenvolupament local 2009 per
un import de 600,00€.
• XIII Fira de l’oli novell, dels
cítrics i del comerç, per un import
de 10.000,00€.
• XII Jornades gastronòmiques
de l’oli d’oliva, per un import de
1.800,00€.
Aprovar la certificació núm. 2 de
l’obra “Reforma de l’enllumenat
públic -segona fase”, per un
import de 155.892,02€.
Aprovar la certificació núm. 2 de
l’obra “Construcció dels vestidors
del camp de futbol”, per un import
de 14.454,10€.
Concedir
permís
al
firaires
peticionaris
per
instal·lar
atraccions durant les Festes
Majors a l’espai reservat a
l’efecte al costat del poliesportiu
municipal.
Aprovar la contractació del
subministrament i muntatge dels
estands per a “Lo Puesto” de les
properes festes majors, per un
import de 3.425,00€ més la quota
corresponent de l’IVA.
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Adjudicar la contractació del
contracte, a la mercantil Ràdio
Tele-Taxi (RTT), SA, per un
import de 125,00€, més la quota
corresponent d’IVA.
Aprovar la contractació del servei
de seguretat al poliesportiu
municipal i a “Lo Puesto” durant
el període de festa major, amb la
mercantil JOPLA Manteniment,
SLL, per un import de 13,00€/
hora, més la quota corresponent
de l’IVA.
Aprovar l’esborrany de conveni de
col·laboració a signar amb Canal
TE, SL i aquest Ajuntament, per
tal de donar difusió a les activitats
socials, culturals, esportives i de
lleure del municipi.
Acollir-nos a l’Ordre PTO/295/2009,
de 5 de juny, i sol·licitar al
Departament
de
Política
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, una
subvenció del 50% de l’import del
projecte per a la realització de
l’actuació de millora paisagística
de rambles, passeigs i avingudes
arbrades del municipi.
Sol·licitar de la Diputació de
Tarragona la concessió d’una
subvenció dins el programa
extraordinari d’inversions (PEIM)
de 50.000,00€, per a la realització
de l’obra “Ampliació del Pavelló
poliesportiu municipal”.
Sol·licitar de la Diputació de
Tarragona la concessió d’una
subvenció dins el programa
extraordinari de manteniment
(PEIM) de 20.000,00€, per a la
realització de l’obra “arranjament
de les Escales dels carrers del
municipi”.
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 2009/2010
(des del 13 d’octubre de 2009 fins
al 29 de maig de 2010).
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 3 d’agost de2009. En la que,
entre d’altres, es van adoptar
els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona per

mig de la Junta de Govern de data
09-01-2009, per import de 6.000€,
pel concepte de la rehabilitació de
l’edifici Masada d’en Martí.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per
import de 1.715,80€, pel concepte
de reduir la proliferació d’animals
peridomèstics
i
recollida
d’animals abandonats.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per
import de 1.801€, pel concepte
de l’adquisició de mobiliari i
màquina fred - calor per l’hotel
d’entitats.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per
import de 7.500€, pel concepte
d’Activitats Culturals.
Aprovar la liquidació any 2008,
facturació 2n trimestre 2009 i
factures baixa o canvi nom de
l’empresa SOREA,S.A.
Acollir-nos a les Bases que han
de regir la concessió d’ajuts per a
l’ensenyament d’adults durant el
curs 2009-2010.
Acollir-nos a les Bases per a
la concessió de subvencions a
l’ensenyament d’arts plàstiques a
l’ensenyament primari i secundari
obligatoris. Curs 2009-2010.
Concedir permís per utilitzar les
instal·lacions del camp de futbol,
al Poliesportiu Municipal dilluns i
dimecres de 20,30 hores fins a les
22,30 hores, a partir del 10 d’agost
al Club de Futbol Masdenverge.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 3 de setembre de 2009. En la
que, entre d’altres, es van adoptar els acords següents:
Aprovar la certificació núm. 3 de
l’obra “Construcció dels vestidors
del camp de futbol”, per un import
de 48.791,46€.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per
import de mil tres-cents trentados euros amb trenta-set cèntims
(1.332,37€) per a l’Adquisició de
material informàtic.
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per
import de 20.000,00€, pel concepte
“Arranjament de les escales dels
carrers del municipi”.
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Acceptar la subvenció concedida
pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona, per
import de 600,00€, en concepte
de les despeses ocasionades amb
motiu de l’elaboració de guies.
Aprovar el pagament del Conveni
amb el Museu Àngel Fibla corresponent a l’any 2009.
Aprovar
el
Conveni
interadministratiu de col·laboració
entre la Mancomunitat de la Taula
del Sénia i l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, per al desenvolupament
d’un projecte per als 24 pobles
de la Mancomunitat (en conjunt
i individualment) en matèria de
georeferemciació, consistent en
una “Guia ciutadana”, via web i
mòbil i un “Gestor d’incidències”
via dispositiu mòbil.
••Sessió ordinària, realitzada
per la Junta de Govern Local el
dia 24 de setembre de 2009. En
la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:

Concedir permís a la Penya Amics
dels Cavalls per a la utilització de
la finca de propietat municipal
de “l’Advocat”, per dur a terme
diverses activitats, pel termini
d’un any, sempre i quan no facin
ús de les instal·lacions de painball
i les necessitats municipals ho
permetin.
Aprovar la renovació de la
publicació incloent el “link”, tant
en la web de pàgines blanques
com en pàgines grogues, per un
import de 743,02€ més la quota
corresponent d’IVA.
Aprovar com a festes locals del
municipi de Santa Bàrbara per a
l’any 2010, les següents:
• Dia 19 de març festivitat de
Sant Josep.
• Dia 4 de desembre festivitat
de Santa Bàrbara patrona del
municipi.
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara Programa ThaoSalut Infantil. Així mateix, també

es va aprovar l’aportació de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
de 3.150,00€ més la quota
corresponent d’IVA, en concepte
de participació de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara en el programa
esmentat:

RESUM DE
LES SESSIONS
PLENÀRIES DEL
PRIMER TRIMESTRE
DEL 2009

••Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació
el dia 9 de juliol de 2009. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Formular al·legacions sobre la
formulació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya any 2010, en
el sentit següent:
1. Sol·licitar la inclusió de
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l’obra “Rehabilitació de la
Casa Consistorial”, amb un
pressupost d’execució per
contracta de 2.025.941,30€.
2. Atribuir a l’obra esmentada
de 53.786,23€ atorgada per
l’execució de l’obra “Millora
de l’enllumenat públic –
segona fase”
3. Sol·licitar
l’increment
de
la subvenció per a l’obra
“Rehabilitació de la Casa
Consistorial”, per un import
d’1.350.000,00€
Verificar
el
text
refós
de
la
modificació
puntual
de
les Normes subsidiàries de
planejament referent al sector de
desenvolupament residencial DR1.3 del municipi de Santa Bàrbara.
Aprovar el plec de clàusules
administratives
i
particulars
que han de regir la licitació del
contracte, “Dotació de serveis
al Passeig de la Generalitat i
adjacents 2ª fase” el qual s’haurà
d’exposar al públic per un termini
de 20 dies al BOPT i al DOGC, com
també en el tauló d’anuncis de
l’Ajuntament. Així com aprovar
la despesa de 1.225.949,32€, amb
càrrec a la partida 511*60101
del pressupost de l’exercici
2009, i disposar l’obertura del
procediment
d’adjudicació,
convocant procediment obert per
l’adjudicació de les obres. L’anunci

d’obertura de l’expedient licitatori
es realitzarà en el tauló d’anuncis
de l’Ajuntament, en el BOPT i en el
DOGC.
••Sessió Ordinària, realitzada
pel Ple de la Corporació el dia
3 de setembre de 2009. En el
desenvolupament de la qual
es van adoptar els següents
acords:
Aprovar
definitivament
els
comptes anuals corresponents
a l’exercici 2008, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar
l’exercici hi ha un actiu de
6.775.052,00€, un passiu de
6.775.052,00€ i un resultat de
l’exercici amb un guany de
390.891,72€.
- Compte de resultat econòmic
patrimonial: en tancar l’exercici
hi ha un guany de 390.891,72€.
- Liquidació del pressupost:
en tancar l’exercici hi ha uns
drets pendents de cobrament de
1.921.162,72€, unes obligacions
pendents
de
pagament
de
717.152,23€,
uns
romanents
totals de 1.849.223,81€ i un
resultat pressupostari ajustat de
754.923,52€.
Adjudicar provisionalment les
“Dotació de serveis al Passeig de
la Generalitat i adjacents 2a fase”
a la mercantil CONTRUCCIONES 3
G, SA. en les condicions següents:

Preu:
817.944,08€,
termini
d’execució de l’obra: 4 mesos i
termini de garantia de l’obra: 48
mesos.
Aprovar l’expedient de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari
número 3/2009, per import de
399.595,01€
que cal finançar
mitjançant
el romanent de
tresoreria per a despeses generals
i majors ingressos.
Aprovar
l’expedient
de
contractació de la concessió de
la gestió i manteniment del bar
de la Llar de Jubilats “Verge de
Montserrat”, determinant que la
forma de selecció de contractista
serà el procediment obert amb
diversos criteris de valoració i en
tramitació ordinària. Així com
aprovar el plec de condicions
econòmiques - administratives i
tècniques particulars que han de
regir el procediment.

NOTES OFICIALS

TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS RESPECTUOSA I
SENSE PROVOCAR MOLÈSTIES AL VEÏNAT
A l’estiu coexisteixen les persones que estan de vacances
amb les que han d’anar a treballar al dia següent i aquest fet
provoca, en ocasions, queixes i conflictes per sorolls d’origen
divers.
Un d’aquests sorolls que provoca un elevat grau de molèsties
als veïns i veïnes són els lladrucs dels gossos durant les nits,
impedint el descans.
La majoria d’aquests lladrucs són evitables, ja que el
responsable de fer callar l’animal és el seu propietari, i és la
seva obligació legal de fer-ho per evitar aquestes molèsties
de sorolls.
En altres ocasions, els gossos resten sols durant tota la
setmana tancats dins de les propietats. També en aquesta
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ocasió és la seva obligació legal evitar els lladrucs i tractar bé
I’animal, d’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, d’animals
de companyia.
Finalment, ens trobem també amb uns propietaris que deixen
anar els gossos per la via pública, els parcs o els jardins
municipals a fer les seves necessitats i a desfogar-se.
Així, demanem a les persones propietàries de gossos que
en facin una tinença responsable, que actuïn davant dels
lladrucs persistents dels gossos a les nits, i que no els deixin
sols per la via pública i que no tinguin animals solts que
embrutin els llocs públics on més tard, segurament, aniran
a jugar nens.

Breus de La Plana Ràdio
El reciclatge perd embranzida a Santa
Bàrbara
La regidoria de Medi Ambient de Santa
Bàrbara ha expressat la seua sorpresa i
malestar davant el gir inesperat que ha
pres al municipi el comportament
ciutadà en quant a l‘hora de procedir a
dipositar les deixalles als contenidors
apropiats.
Jordi Roé, el responsable de l’àrea, deia
no entendre com podia ser que quan es
porta un any amb el nou sistema de
recollida selectiva amb els contenidors
soterrats i després de què els primers
mesos va haver un canvi destacat pel
que fa als hàbits dels ciutadans, en
aquest sentit, ara, des del passat mes de
juny, hi hagi hagut un augment tan
desmesurat d’impropis, és a dir, aquelles
matèries que es mesclen als contenidors
que no toca.
Roé lamentava aquesta actitud d’alguns
ciutadans, perquè acabarà perjudicant
les butxaques de tot el poble, ja que
aquesta mala gestió del reciclatge farà
augmentar el cost del servei i per tant la
taxa que s’aplica pel mateix.
Roé recordava que, l‘any passat, el
Consorci que gestiona la recollida
d’escombraries al Montsià va pujar un
10 per cent el cost del servei. Augment
que l‘Ajuntament planer no va aplicar
pensant que la ciutadania podria
estalviar-se’l fent un bon ús del nou
sistema de recollida.
Els dos centres educatius planers
comencen el curs amb pèrdua de
places de professorat
El començament del nou curs al CEIP
Jaume Balmes es va produir ahir al
nostre municipi amb total normalitat,
amb un total de 333 alumnes, 218 de
primària i 115 d’infantil, i una plantilla
de 29 professors, dos menys que l’any
passat, dels quals nou donaran per
primer cop classe al centre educatiu
planer.
L’entrada d’alumnes es realitzà de
forma escalonada. A les 9 del matí van
començar el curs els 218 alumnes de
primària i els 115 d’infantil ho van fer, a
partir de les 10 del matí, un grup i a les
3 de la tarda un altre, per tal d’adaptarse al nou centre.
Tot i que no s’ha de destacar cap
incident, sí que a les 9 del matí i segons
que explicava el Director del col·legi,
Cèsar Roig, va haver un grup de pares
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que van haver de recollir els llibres dels
seus fills, ja que no ho havien fet en la
data assenyalada en anterioritat pels
mestres del centre.
D’altra banda a l’IES Les Planes, van
començar les classes els 310 alumnes
que hi ha matriculats aquest curs, 245
alumnes matriculats a l’ESO i la resta a
batxillerat.
Les novetats més destacades d’aquest
curs a l’institut i segons explicava a la
nostra emissora el director del centre
Rafel Roig, han estat la reducció de la
plantilla de professorat, motivada per la
pèrdua d’un grup i la crisi. Roig deia que
s’han perdut 7 places d’una plantilla de
31 professors.
Un pic en el consum i la sobrecàrrega
de l’instal·lació, possibles causes de
l‘incendi del transformador que el
dimecres va deixar sense llum bona
part de Santa Bàrbara
Segons ha explicat l’alcalde accidental
de Santa Bàrbara Alfred Blanch, cap a
les 3 de la tarda del passat dimecres, els
veïns del carrer de la Rosa i després de
sentir espetegar i veure com sortia fum
de la caseta transformadora que la
companyia Fecsa té ubicada al final
d‘aquest carrer, van avisar als bombers
que als pocs minuts van presentar-se al
lloc de l’incident, juntament amb els
Mossos d‘Esquadra i una ambulància
com a mesura preventiva.
Finalment, tota la instal·lació elèctrica
de la caseta es va incendiar deixant
sense subministrament a la zona
d’incidència del transformador, bona
part del carrer Major i els carrers
adjacents.
Tot i que no hi ha un comunicat oficial
de
Fecsa,
perquè
encara
s’ha
d’investigar, sembla que les possibles
causes de l’incendi haurien estat un pic
de sobrecàrrega que a les hores centrals
del dia ha de suportar aquest
transformador. Segons deia Blanch,
potser s’hauria de derivar part d’aquesta
potència a altres transformadors
propers.
Donada la importància de l‘avaria, els
operaris, en una primera estimació, van
concloure que no es podria resoldre
abans de dos o tres dies, per la qual
cosa, des de dimecres a les 22.30 hores i
segurament fins dissabte o diumenge,
la
zona
afectada
rebrà
el

subministrament elèctric gràcies a un
camió amb un grup electrògen.
Santa Bàrbara té problemes aquest
estiu per poder netejar els solars
urbans bruts perquè hi ha propietaris
“desapareguts”
Des de fa setmanes l’Ajuntament de
Santa Bárbara emet un ban demanant
als propietaris de solars dins el casc
urbá que els netegen d’herbes i deixalles
amb la intenció de mantenir la població
neta i especialment per evitar possibles
riscos d’incendi.
Segons explicava l‘alcalde del municipi
Jordi Boronat, tot i que alguns veïns han
fet cas del prec, enguany, per primer cop
es dóna la circumstància que alguns
d‘aquets solars no es podran posar en
condicions perquè “s’ha perdut la pista
dels propietaris”.
L’explicació que donava l‘alcalde planer
és que, aquests darreres anys, amb
l‘explosió urbanística que va viure el
municipi, molts d aquests solars van ser
adquirits per promotores que ara ho
han desaparegut ho són difícils de
localitzar.
Els bous de les passades Festes Majors
de Santa Bàrbara, els millors des de
què els organitza la penya “Planers
pels Bous”
Després de més d’una setmana
d’acabades les Festes Majors a Santa
Bàrbara, la penya “Planers pels Bous”
que s’encarrega de l’organització dels
correbous, ha fet una valoració de la
qualitat dels animals presentats per les
diferents ramaderies que hi van
participar.
Cal recordar que enguany la penya va
apostar per portar cada dia una
ramaderia diferent, actuant en el
següent ordre: Rogelio Martí, La Paloma,
Hilario
Princep,
Pedro
Fumadó
(Xarnego), Benavent i Ozcoz.
Joaquim Martí, portaveu de “Planers
pels Bous” explicava a l‘emissora
municipal que, portar una ramaderia
diferent cada dia era l’objectiu que
l’entitat s’havia marcat des d’un
principi i enguany s’havia aconseguit,
sumant tanmateix un dia més de bous
(el divendres vigília de festes), alhora
que confessava estar convençut que els
bous de les passades Festes havien estat
els millors des de què les organitza la
penya.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2009
ELINGA GARBALIAUSKAITÉ 09/05/2009
Donatas Garbaliauskas
Jurgita Adomaitiaene
MARIONA SALINAS AIXALÀ 04/07/2009
Juan Bautista Salinas Comes
Manuela Aixalà Monllau
KRISTEN FAVÁ RASCON 11/07/2009
Abelardo Joaquín Favá Queralt
Silvia Rascón Garcia
MOHAMED AMIN MOUFAKIR 28/07/2009
Hassan Moufakir
Ouahiba Aafan
MARISA EVELYN DUIU 25/07/2009
Nicolae Duiu
Mioara Duiu
LOGAN FERRÉ ANDREU 24/07/2009
Eduard Ferré Caballé
Raquel Andreu Roig
AROA JIMÉNEZ CRUZ 18/08/2009
José Andrés Jiménez Collazos
Vanesa Cruz Sandonís
PAU LLEIXÀ GAYA 28/08/2009
Ivan Lleixà Bonfill
Ma Salomé Gaya Sol
MAR TOMÀS NEBOT 13/09/2009
Josep Tomàs Arasa
Gloria Nebot Navarro
MIA LLORENS MOYA 21/09/2009
Juan Carlos Llorens Arasa
Andrea Moya Sales

JOAN CASES SÁNCHEZ 21/09/2009
Andreu Joan Cases Cid
Maria Ester Sánchez Grau
NAGORE ARASA MONTERO 23/09/2009
Jaime Arasa Pis
Ingrid Montero Badia
DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2009
CINTA CABALLÉ RIPOLL 01/07/2009
MARCELINA MOYA MOYA 02/07/2009
CONCEPCIÓN MOGARRA TEJADA 03/07/2009
JUAN PRADES TENA 11/07/2009
ARTURO MONLLAU AIXENDRI 15/07/2009
JOAQUÍN CID RODRIGUEZ 30/07/2009
JOSE Mª PASTOR ROMEU 02/08/2009
MARIA JOSEFA FORT ACCENSI 09/08/2009
MARIA TERESA CID CAÑIGUERAL 19/08/2009
JUAN ENRIQUE CUADRAT BEL 28/08/2009
CINTA ROIG CHAVARRIA 02/09/2009
JOSÉ CABALLÉ FARNÓS 03/09/2009
JOSEFA CINTA NATALIA CURTO ARASA 04/09/2009
CINTA ROÉ QUERAL 14/09/2009
MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2009
• JUAN FRANCISCO LÓPEZ RODRIGUEZ
VANESA MARTORELL ROCA 27/06/2009
• JOSE DAVID SANCHEZ REDÓ
DUNIA BALAGUÉ ABELLÓ 01/08/2009
• CARLES MARTÍ BEL
EVA MARIA CABALLÉ ESPUNY 05/09/2009
• JUAN MANUEL RIOS MIRÓ
EVELIN ANGELICA ESPINOZA HOLGUIN 12/09/2009

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

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

L’entrevista

Entrevista al planer absent...

Armando Llasat Martí
Sóc Armando Llasat Martí,
nascut a Santa Bàrbara el dia 23
de juliol de 1942. la meva mare
Enriqueta
Martí, coneguda
amb el sobrenom de la Conilla,
també era planera i el meu pare
Joaquim Llasat, era nascut a
Amposta.
Recordo de la meva infantesa
quan vivíem al carrer Tortosa
núm. 67, que és un carrer llarg
i com que en aquell temps no
estava asfaltat, durant l’estiu
era ple de pols i pedres que el
transitar dels carros arrancaven
al seu pas per anar a treballar
durant tota la setmana a les
planes dels Carrascals. I en
arribar l’hivern, eren plens de
tolls d’aigua bruta i de fang.
Però jo em sentia feliç jugant
amb els meus amics Rufino,
Agustí d’Astasia i altres. També
m’agradava
la
convivència
entre tot el veïnat, especialment
amb l’oncle Quico lo Mianench,
que era molt agradable i que
tenia un cavall Baio que sovint
em deixava muntar-lo, cosa que
m’encantava.
A l’edat escolar vaig ingressar a
les antigues Escoles Públiques,
que eren molt maques, però
quan tenia 8 anys, vaig sortir
per anar al repàs de Don Ramon
fins que vaig fer els 13 anys.
Aprofito aquesta ocasió per
manifestar el meu agraïment
pel seu interès a ensenyar-me.
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Per motius de treball, quan
tenia 14 anys, els meus pares
van decidir emigrar a França
(llavors, eren moltes les famílies
que anaven a treballar a França,
com també a Alemanya).
Aquella
matinada
que
estàvem a l’andana de l’estació
esperant l’arribada del tren per
emprendre un llarg viatge per
anar a un lloc desconegut per
mi, va ser uns dels moments de
més tristor de la meva vida. En
arrancar el tren, de sentiment,
no vaig poder contenir-me de
plorar pensant que deixava,
per un temps indefinit, el poble
que sempre he estimat i que,
malgrat els molts anys que
han transcorregut, sempre serà
el meu poble, la meva gent
planera i tots els millors records
de la meva infantesa.

Tot el viatge el vaig passar
plorant, si bé els meus pares
intentaven encoratjar-me sense
aconseguir-ho. I en travessar la
frontera vaig sentir molt més
tristor perquè tot era diferent.
Per fi, vam arribar al nostre
destí que era un petit poble de
muntanya anomenat Paziols.
Les principals dificultats que
vaig haver de superar van ser, per
una banda, la manera de parlar
i, per una altra, que els nois de
la meva edat em repudiessin
i, fins i tot, em tiressin pedres,

L’entrevista
cosa que des d’un principi em
va saber molt greu. Tampoc vaig
poder entrar al col·legi, cosa que
va fer que hagués d’aprendre
per correspondència.
Però no tot foren dificultats, ja
que als tres anys vaig conèixer
una jove que li deien Josette i
ens vam enamorar (jo tenia 18
anys i ella en tenia 15) i 8 anys
després, ens vam casar i fins
avui compartim les nostres
vides amb els nostres dos fills i
néts.
Quan tenia 18 anys, vaig haver
d’anar a treballar a una fàbrica
de metal·lúrgica a la frontera
alemanya fins que vaig haver
d’incorporar-me
al
servei
militar francès.
L’any 1970, vaig ingressar a
l’Escola de Policia Nacional
a París, on em van destinar
després d’aprovar i on vaig
estar fins l’any 1977 que,
desgraciadament, per motius
d’un accident de cotxe mentre
els meus pares anaven a
Perpinyà per feina, la meva
mare va perdre la vida i vaig
haver de tornar. Aquell accident
va ser un cop molt dur per a
mi i, per no deixar al meu pare
sol, vaig demanar el trasllat a
Perpinyà i em fou concedit.
L’any 1981, em van destinar,
acompanyat per la Josette i els
dos fills, a l’illa de la Reunió,
situada entre Madagascar i
Àfrica. Però passat quatre anys,
vaig tornar a Perpinyà. L’any
1986, em van destinar dos
mesos a l’illa de la Guadalupe
que està al Pacífic i dos anys
després, o sigui el 1988, vaig
tornar uns altres dos mesos a
la mateixa illa de la Guadalupe.
Finalment, l’any 1990 i 1992,
vaig ser destinat, també per dos
mesos, a Nova Caledònia, al Sud
d’Austràlia.

Com es pot comprovar, la meva
vida ha estat molt activa, fins
que em vaig jubilar. Però, puc
assegurar que durant aquests
llargs viatges, entre anar per la
part est i tornar per la part oest,
he donat dues voltes al món
en avió, passant fins i tot per
sobre del Pol Nord. Però tot així,
no he pogut canviar els meus
sentiments, ni l’amor al meu
estimat poble de Santa Bàrbara,
ni les meves arrels com a planer.

amb els carrers asfaltats,
aigua potable, magnífiques
instal·lacions esportives i tots
els serveis necessaris per viure
dignament i això em fa sentir
orgullós de tenir la nacionalitat
espanyola.

Sortosament, la meva dona
es troba molt a gust entre la
gent planera, tant és així que,
ja jubilats, podríem dir que
passem la nostra vida entre
Perpinyà i Santa Bàrbara, a
la casa que hem conservat al
carrer Tortosa, núm. 67 i que
així continuarem, perquè ens
sentim feliços i ben acollits per
tota la gent planera. I puc gaudir
dels bons moments que passem
a la fresca en companyia de
Felisa i família, i les ferradores
i també de la família que tinc
que són la Tonica i família, que
els estimo molt.
Finalment, vull dir que considero
que el poble ha canviat molt
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L’APA DEL CEIP JAUME
BALMES COMENÇA
NOU CURS
Els membres de l’APA, com passa a
totes les entitats, han hagut de renovar
càrrecs. Com ja sabem, a l’últim magazín
ens deien adéu alguns d’ells.
Els qui ens hem quedat i els qui hi han
entrat de nou volem donar les gràcies per
la seva tasca i el seu ajut desinteressat,
ja que, com ja sabeu us trobarem a faltar.
Hem començat el curs i la feina.
Vàrem començar amb la venda de llibres,
que com sempre és al juliol i si hi ha cap
devolució es fa al setembre durant els
dies acordats.
Recordar per al any vinent que els llibres
també es vendran al mes de juliol, dos
dies, qui no vingui a recollir-los aquests
dos dies, no se’ls hi farà el descompte
que se’ls hi fa per ser socis, com es va
acordar a la junta general.
Recordar també els serveis que donem
als pares, així com el menjador escolar
i els tallers lúdics. Així també les festes
que organitzem, en diferents edicions
us anirem recordant les seves dates. Dir
als pares que aquesta tasca l’hem de
fer tots pels nostres fills que són el més
important de tot.

Trobada d’Aragonesos a
SANTA BÀRBARA

El passat 19 de juliol, l’Associació
Aragonesa Planera de Santa Bàrbara va
organitzar una Trobada d’Aragonesos
de les Terres de l’Ebre i Baix Maestrat.
Els actes van consistir en una missa,
una rondalla pels carrers del poble, un
dinar de germanor a les instal·lacions
del poliesportiu municipal i, finalment,
l’actuació del Grup de Jota del Centro
Aragonés de Vinaròs.
Des de la Junta de l’Associació Aragonesa
Planera de Santa Bàrbara estem molt
satisfets de la resposta de la gent, ja que
ens vam aplegar més de 180 persones
que tenim com a nexe comú els orígens
aragonesos i vam gaudir d’una jornada
molt enriquidora. A la trobada, van
acudir els amics del Centro Aragonés
de Tortosa, amb la seva vicepresidenta
Margarita Aranda, els amics de
l’Agrupación Aragonesa de Amposta

amb el seu president Felipe Villarroya i
els amics del Centro Aragonés de Vinaròs
amb la seva presidenta Maria Fabregat.
El final de festa va ser memorable amb
l’actuació del Grup de Jota del Centro
Aragonés de Vinaròs, que ens va oferir
una mostra molt completa del folklore
aragonès i va saber entusiasmar als
assistents, sobretot a la gent més gran.
Esperem que aquesta mena de Trobades
es puguin repetir en un futur.
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CLUB DE BITLLES SANTA
BÀRBARA
La primera Supercopa de bitlles
catalanes la van disputar Benavent de
Segrià, campió de Catalunya de Clubs,
la Galera, campió de la Lliga Nacional
i Alls secs piquen, campió de la Copa
Generalitat, ja que aquests clubs són els
campions de les tres competicions que
es disputen a nivell de tot Catalunya.
Pel que fa al primer Gran Premi
Catalunya de Bitlles Catalanes, van
enfrontar-se 5 equips a la competició
quedant la classificació de la següent
manera:
1r classificat: Benavent de Segrià
2n classificat: Selecció catalana
3r classificat: Alls secs piquen
4t classificat: La Galera
5è classificat: Igualada

ACTIVITATS DEL CLUB
TWIRLING SANTA BÀRBARA
Durant el període d’estiu, l’activitat de
Campionats de Twirling es paralitza, ja
que aquests es desenvolupen en Pavellons
coberts i les atletes no podrien realitzar
els exercicis correctament. Les activitats
passen a ser entrenaments i preparatius
d’actuacions a fer a les Festes Majors i
a algunes sortides que es puguen fer a
poblacions veïnes.
En primer lloc, comunicar a tot el poble
que el col·laborador Antonio Ollés (pare
de Montse i Pili, atletes del nostre club), ha
creat un blog dedicat al Club de Twirling,
que a la vegada va també lligat amb
l’Associació Aragonesa Planera. La pàgina
on es pot trobar a internet tota aquesta
informació
és:
http:\\twirlingsanta.
blogspot.com.
Agraïm, des del nostre club, a totes aquestes
persones que de forma desinteressada
es dediquen a fer poble i potenciar les
activitats culturals i esportives, amb la
difusió de les fotografies i de les notícies.
El dissabte dia 6 de juny, es va celebrar al
pavelló, un curs de dos bastons i rolados,
impartit per l’entrenadora de la Selecció
Catalana Hollie Neilson. Van participar, a

Per tant, el Club de Bitlles Benavent
es va adjudicar les dos copes. Mentre
que la selecció catalana va quedar en
segon lloc, però va estrenar camiseta
commemorativa i tots els components
van rebre un record al qual estava gravat
el nom de cada component, va ser un
detall molt simpàtic.
El dia 27 de setembre es va celebrar el
campionat de Catalunya individual.
Del Club de Bitlles Santa Bàrbara
van participar Josep Maria Martí i
Agustí
Barberà,
classificats en primer
i tercer lloc a la Lliga
Territorial, però el
proper trimestre ja
en parlarem més
detalladament.
Salutacions
Rogelio Roé Romeu, President.
part de les noies del nostre poble, atletes
dels clubs de les poblacions veïnes
d’Amposta, Tortosa, Sant Carles de la
Ràpita, Ulldecona i d’altres. La realització
d’aquest curs va donar importància a
aprendre i a la vegada perfeccionar nous
treballs i noves tècniques.
El següent dissabte dia 13 i per la tarda-nit,
vam celebrar, com tots els anys, el final de
temporada amb l’exhibició de les nostres
atletes dels exercicis que han realitzat als
diversos campionats, i que han entrenat
durant tot l’any. A aquesta jornada festiva,
que es va fer al Pavelló Poliesportiu, vam
comptar amb l’assistència d’un nombrós
públic (sobretot pares i familiars). A la
finalització, es van donar uns premis a les
atletes que han estat 10 anys al club, també
van haver obsequis per a l’entrenadora,
presidenta, presentadora de l’acte i per al
regidor de l’Ajuntament, pel suport que
donen sempre a l’esport, en aquest cas
al Twirling. Com a fi de festa, vam poder
gaudir a la Pista de Ball d’un pica-pica
sopar, que vam portar cada família. El
club, les atletes i tota la gent que ens va
acompanyar, vam quedar molt contents,
per l’harmonia i unió que va haver a l’acte,
i que esperem que es consolidi i es vagi
fent tots els anys següents.

Els dies 23, 24, 25 i 26 de juliol, el club va
poder organitzar, després de molts anys
d’intentar-ho, unes colònies esportives
d’estiu totalment gratuïtes per a les
atletes del Club de Twirling Santa Bàrbara.
Van participar-hi finalment 30 xiquetes,
l’entrenadora Judith Lleixà i la monitora
Eva Marco. Es va fer a la veïna població
marinera de Sant Carles de la Ràpita, a
l’Alberg Casa de Colònies. Aquests quasi 4
dies van servir per aprendre a conviure fora
de casa, per treballar força els exercicis i
també van tenir temps per a la diversió
i sobretot per a la piscina, ja que aquells
dies de juliol van ser dels més calorosos de
l’estiu. L’últim dia, el diumenge dia 26 de
juliol, tots els pares ens vam desplaçar a
recollir a les filles. Vam passar un dia tots
junts, vam gaudir pel matí de la piscina i al
migdia, primer, les xiquetes ens van fer una
exhibició preparada aquells dies, i, després,
vam gaudir d’un dinar de germanor tots
plegats.
I per acabar, destacar que el nostre club
va participar a tots els actes de les Festes
Majors a la nostra població. El grup de
Twirling, juntament amb la Banda de
Música, és una de les entitats que participa
més, no hi ha acte en què les “majorettes”
no desfilen pels carrers del poble.
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UNIÓ CICLISTA SANTA
BÀRBARA
El diumenge dia 19 de juliol, i dins de la
programació de la Festa Major 2009, la
nostra entitat va organitzar la II Pedalada
Popular de festes, amb un sol qualificatiu:
ÈXIT.
A la nostra modesta entitat, estem
acostumats a fer i organitzar coses amb
una previsió àmplia de participants i
gairebé mai s’aconsegueix la participació
esperada, però en aquest cas no podem dir
el mateix, ja que la participació va superar
la de l’any anterior essent un total de 125
ciclistes els inscrits en aquesta diada
festiva de la bicicleta.
Enguany es va pensar un recorregut
atractiu per als participants i sense
massa dificultat, per donar accés al major
nombre de gent possible, i es va decidir
fer una visita a les oliveres mil·lenàries
situades entre els termes municipals de
Godall i Ulldecona, fent un recorregut
aproximat de 25 quilòmetres.
La majoria dels participants no havien
estat mai per la zona i es van quedar
sorpresos de l’espectacularitat i bellesa
dels arbres mil·lenaris que tenim a tocar
de casa, i que moltes vegades no li donem
la importància que realment tenen.
En arribar a l’estadi municipal, els que
van voler, van poder gaudir d’un bany

refrescant a la piscina municipal i d’un
dinar on el plat fort era la paella, dirigida
pel cuiner planer Fermín “Lo Polit”.
En acabar l’àpat els directius van agrair
la participació i van mostrar la seva
satisfacció per veure que, en només dos
anys, l’acte ja es va consolidant dins de la
programació festiva del poble.
Ara, ja estem preparant la Marxa en BTT
per la Serra de Godall, pensada per a ser
inclosa dins de la programació de la Fira
de l’Oli 2009.
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ACTIVITATS ESCOLA
DE MÚSICA DE LA UNIÓ
MUSICAL JAUME BALMES
Juny
Aquest passat juny i amb motiu de les
Jornades Culturals, l’escola de música
vam organitzar una sèrie de tallers
dedicats als alumnes matriculats,
així com també a participants no
matriculats a l’escola, però que van
voler compartir, en aquest cas, la
setmana cultural de l’escola de música
i que des d’aquí volem agrair la seva
participació.
El primer taller que va obrir aquesta
setmana cultural va ser el taller de
pintura. El taller va ser dut a terme per
la pintora Regina Pla, qui va proposar
realitzar un mural sobre el mur que
envolta l’escola amb motius musicals,
els quals adornen i donen llum i color
a l’escola de música.
El segon taller organitzat va ser un de
dansa del ventre, realitzat per Laura
Pérez de la companyia de Dansa
Oriental Aysha i que també va tenir un
gran èxit i afluència de participants.
L’escola també vam voler organitzar
una conferència, aquest any dedicada
a la “nutrició en edat escolar”
impartida per Aleja Odon, qui amb
la seva dilatada experiència i tenint
grans coneixements sobre la matèria,
acompanyats per diverses carreres
universitàries i especialitzacions en
nutrició ortomolecular, va obrir un fil
de debat que va ser de gran interès i
aportació per tots els qui van assistirhi.
Per finalitzar la setmana cultural,
l’escola
va
realitzar
un
taller
d’informàtica musical impartit per
dos professors de l’escola de música
Miquel Angel i Marc Subirats.
El dia 6 de juny, la Banda jove de
l’Escola de música va participar per
segona vegada a la Trobada de Bandes
Juvenils de Catalunya, organitzada per
la Unió Filharmònica d’Amposta.
També volem recordar que en motiu
de les jornades culturals, la banda
jove interpretava una versió de la

CLUB TENNIS TAULA SANTA
BÀRBARA
Hola amics, a partir de mitjans
d’aquest mes d’octubre, començarà
la LLIGA comarcal de tennis taula, on
participaran els següents clubs:
C.T.T. Ulldecona A i B
C.T.T. Amposta

banda sonora de “la Bella i la Bèstia”,
ja que vam anar a veure el musical
que portava aquest mateix títol al
Barcelona Teatre Musical.
Juliol
El dia 4 de juliol, la Unió Musical va
organitzar una festa en motiu dels 20
anys d’història de la Unió Musical
Jaume Balmes. Els actes van començar
pel matí amb el passi d’un DVD al
centre cultural, fent un petit resum dels
20 anys musicals de l’entitat. Tot això
va ser possible gràcies al l’arxiu vídeomusical de Guillermo Gaya, qui a més
va fer tota la realització i muntatge,
va editar una còpia d’aquest DVD
perquè tots els membres participants
poguessin tenir un record. La festa
va seguir amb un dinar de germanor
a les pistes poliesportives amb tots
els membres que van poder assistir i
que va aplegar un total de 180 entre
membres de junta, familiars i músics.
La festa va finalitzar al vespre amb el
Concert de Festes Majors, juntament
amb la Banda Jove de l’escola i la
banda invitada Agrupació Musical
Rossellenca.
Aquest mes de juliol, el professor de
clarinet de l’escola de música, Juan
Miguel, va organitzar unes Colònies
Musicals al Poble Nou del Delta en la
que van participar diversos alumnes de
les Terres de l’Ebre, inclosos alumnes
de la nostra escola.
Agost
El dia 2 d’agost, es va tornar la visita
que anteriorment ens havia fet
l’Agrupació Musical Rossellenca, al
concert de festes majors.

Setembre
Com cada any, els alumnes de 4t
d’Elemental
realitzen
la
prova
d’accés al conservatori de música,
per a qui desitgi continuar els seus
estudis musicals d’una manera més
professional o per donar constància
dels seus coneixements i aptituds
musicals per així, havent aprovat,
accedir a la Banda de la Unió Musical.
Aquest curs, els alumnes que han
aprovat són Axel Gil, Agnès Bailach i
Joan Ibàñez, els quals passen a formar
part de la Unió Musical Jaume Balmes.
També cal informar que a part d’ells,
Dani Royo també va aprovar i passarà
a cursar els estudis de trompa de
grau mitjà al conservatori de Tortosa,
juntament amb Axel Gil que cursarà
els de flauta.
En aquests moments, tenim 7 alumnes
cursant el grau mitjà i grau superior a
diferents Conservatoris de l’Estat.
Al Conservatori de Tortosa: Aitor
Franch, Pere Albacar, Josep Lluís Cid,
Dani Royo i Axel Gil.
Al Conservatori de Barcelona: Joan
Marc Rodríguez
Al Conservatori de Castelló: Albert
Zaera, cursant el grau superior.

C.T.T. Ampolla
C.T.T. Tortosa
C.T.T. Sant Jaume d’Enveja
C.T.T. Santa Bàrbara
Ct.T.T Gratallops
El nostre equip estarà format pels
jugadors locals, DIDAC SOLER SOLÀ
i
OSCAR
PANISELLO
BARBARÀ,
juntament amb el delegat RUFINO
MARTIN BONFILL. Aquests partits

es jugaran al Pavelló Municipal a
les 17 h. els dissabtes, i amb horaris
d’entrenament els dijous de 17 a 19 h.
També volem afegir, que dins del mes
de setembre, es va jugar un partit
amistós contra el C.T.T. Amposta de 1a
Provincial, amb el resultat de 4 a 3 a
favor de l’equip planer.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta que és la imatge 1 i qui és el director de la
banda de la imatge 2.

Sopa

Sudoku
Completa la graella, utilitzant els números
de l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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Busca, a la sopa de lletres, 8 figuretes
tradicionals que es poden trobar a un
pessebre.
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Dites populars
• Quan l’octubre va a la fi, • De novembre enllà, agafa la • A Nadal, a casa i prop de la
tords i guatlles són aquí.
manta i no la deixis estar.
brasa.

Solucions

Sopa de lletres
Ofrena
Carrosses
Bou estofat
Concursos
Paella
Tir al plat
Correbous
Ball
Lo Puesto
Planer Absent

Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 7:
Sudoku
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QUI I QUÈ
Imatge 1
Masada Forner Nou
Imatge 2
Estrellas negras

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa

BIBLIOPISCINA 2009
Quan arriba l’estiu, les piscines municipals
de Santa Bàrbara agafen el protagonisme i
s’omplen de gent que aprofita el seu temps
lliure per remullar-se i posar-se sota el Sol.
Per això, els llibres s’han de posar en
moviment i apropar-se a les persones, ja
que la calor sufocant de l’estiu proporciona
una vitalitat i energia que fa que la gent
s’oblidi de la biblioteca.
Per aquest motiu, un lot compost per
llibres de diferents matèries, tant infantils
com per a adults, acompanyats per unes
quantes revistes van desplaçar-se durant
els mesos de juliol i agost a la piscina
municipal i van formar l’anomenada
Bibliopiscina. D’aquesta manera tant
xiquets com grans van poder gaudir dels
llibres i revistes allí traslladats mentre
prenien el sol estirats a la gespa de la
piscina, cosa que ha significat que els
llibres i revistes tornessin contents i
satisfets a la biblioteca després de ser
llegits per un gran nombre de persones
que cada tarda gaudien de l’estiu a la
nostra piscina municipal.
Aquesta activitat, és habitual ja que fa
dotze anys que es realitza per satisfer les
necessitats dels lectors que volen seguir
gaudint de la lectura, però també els
darrers anys s’han organitzat activitats
paral·lels per als infants. L’horari de la
bibliopiscina era de dilluns a divendres de
les 15 a les 19 hores. Una mitja de 25
usuaris diaris han fet ús d’aquest servei i
un total de 30 usuaris han fet préstec a la
bibliopiscina.
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MAUS, RELAT D’UN SUPERVIVENT
Maus, relat d’un supervivent és el títol de
l’exposició que es va poder visitar a la
biblioteca José Escudé Albesa de Santa
Bàrbara, del 17 al 30 de setembre i en
horari de 17 a 20 hores. L’exposició,
itinerant per les biblioteques públiques de
Catalunya, té per tema la novel·la gràfica
d’Art Spiegelman, publicada a Nova York
entre el 1986 i el 1991 i guanyadora, entre
d’altres, del premi Pulitzer (1992), essent
l’única obra no periodística que l’ha
guanyat.
Maus és la història d’un supervivent dels
camps de concentració nazis explicada a
través del seu fill, l’autor del llibre, un fil

narratiu amb múltiples continguts que
evidencia l’exposició.
El projecte compta amb la direcció
artística dels autors Pere Joan (premi del
Saló Internacional del Còmic de Barcelona
a la Millor Obra, 1991), i Max (premi
nacional de còmic 2007, Gran Premi del
Saló del Còmic de Barcelona, 2000 i tres
premis a la millor obra el 2007, així com el
premi Ignatz als EUA, 1999).

El dia 28 de setembre va començar
la Bibliocursa. Els usuaris que
vulguin participar poden passar
per la biblioteca a inscriure’s.

La Plana Ràdio

La Plana Ràdio inicia la programació de la Temporada
2009/2010 amb importants canvis.
El dimarts 8 de setembre, vam tenir
l‘habitual reunió amb els col·laboradors
de la Plana Ràdio per presentar i aprovar,
després de les corresponents rectificacions,
la programació per a la Temporada
2009/2010.
Una programació que es va estrenar el
dilluns 14 de setembre i que contempla
algunes significatives novetats.
Per exemple, incloure-hi un espai infantil
a primera hora del matí, a les 8.35 hores,
que substituirà l’habitual repetició de
l’Informatiu Emute del dia anterior.
L’Informatiu, ara, es repetirà el mateix dia
a les 19.30 hores i la primera emissió
s’avança 5 minuts respecte a l’horari dels
anys anteriors, és a dir, s’emetrà a partir
de la una en punt de la tarda, augmentant
en 5 minuts la durada, de les 13 a les 13.30
hores. Una altra novetat és que aquesta
temporada, l’Informatiu el presentarà
Tere Giné.
En qualsevol cas i per a aquells que pugui
interessar, aquí teniu tota la graella de
programació perquè pugueu consultar-ne
la resta. Ja veureu que hi ha moltes
novetats.
De fil i Cotó, Titulars de premsa, El temps a
l‘Ebre i Bans, Santoral i el nom del dia,
Connexió Emute, Una cançó per despertarse, El dia a dia, El zodíac, Rosa OT, La

Wikinoticia, Setciències, Dis-ho amb
música, Plaça Major, Cucurrucucú,
Cançons oblidades, Vivències, Música de
cine, Cançons al vent, L’Hora Rosa,
Catalònia, Cançons per una vida, En
primícia, Molt personal, Efecte dopamina,
Eurotops 15, Maxi Dance, 80 i més, Les 20
del Chico GG, Milènium, Crazy TV, Ella i la
seua música, Kosmos, El club del country,
Infreqüència, Ruta 66, Agenda Ebre, Bon

voyage, Diari de Salut, Lo “quiosco”, Ràdio
Nostàlgia, El dia a dia, Informatiu Emute i
Els concerts de diumenge.
Dir-vos finalment, que la temporada la
comencem amb 33 col·laboradors i que a
alguns d’ells els podeu veure a la foto. Els
altres no van poder venir per diverses
raons, així que haurem de tornar a
convocar una altra reunió per fotografiarlos a tots i que els pugueu conèixer !!!
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Centre Obert l’Oliveta

Cloenda del Casal d’estiu els Ballarics 2009
En acabar l’estiu amb ell també s’acaba
el Casal d’estiu Els Ballarics. Aquest
any el Casal ha tingut una durada de
4 setmanes durant els mesos de juny,
juliol i setembre. Va obrir les seves
portes el dia 29 fins el dia 11 de juliol
i del 31 d’agost fins el 10 de setembre.
El Casal ha acollit un total de 107 nens i
nenes del municipi i de municipis veïns,
dirigits per un total de 9 monitores
que han estat les encarregades de
programar activitats molt variades
guiades per dos centres d’interès, que
aquest any han sigut El Reciclatge i Els
Sentits.
Una de les novetats, fruit de la
demanda per part dels pares i mares,
ha estat l’ampliació d’una hora al matí,
ja que s’ha donat el servei de poder
portar els nens i nenes una hora abans.
Al llarg de tot el Casal, els infants han
pogut gaudir de sortides, manualitats,
dinàmiques, cinema, jocs d’aigua,
piscina, esports, gran festa final, etc.
Amb un dinar que ens van fer les
mestresses de casa es va acabar el
casal del juliol, seguidament vam
anar a la plaça Cid i Cid per poder
gaudir d’un grup d’animació que va
donar inici a les Festes Majors 2009.
Al setembre, la festa que va concloure
les activitats fins l’any vinent, va ser a
l’edifici de Serveis Socials i a la zona
d’esbarjo situada al davant. Es van
realitzar diferents dinàmiques, jocs
d’aigua i vam berenar tots junts.
Des d’aquestes línies, cal donar les
gràcies a totes aquelles entitats, que
amb les seves aportacions, fan que any
rere any es puguin realitzar activitats
més diverses i de millor qualitat.
A l’igual que a tots els monitors i
monitores voluntaris que ens han
donat suport per poder gaudir d’un
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casal d’estiu tan nombrós com el que
s’està duent a terme aquests últims
anys. Estem parlant d’Amàlia Guerrero,
Àngela Espuny, Giselle López, Laia
Gisbert, Merce Martorell, Nati Giné,
Núria Torres i Sandra Cuadrad.
Per concloure aquestes línies només
ens queda agrair a tots els pares i mares

la confiança que ens estant donant,
i animar a tothom a participar del
proper Casal i de la resta d’activitats
infantils i juvenils que s’organitzen a
la localitat. Ja que la participació en
tots els sentits és molt necessària per
continuar avançant i millorant.

Infocentre

Activitats extraescolars
a l’infocentre
Un
any
més,
l’Infocentre
de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en
conveni amb l’APA del CEIP Jaume
Balmes, organitza
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, entre
7 i 12 anys, participen tots els anys
d’aquesta activitat, ja que 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 les possibilitats
que ens ofereixen les noves tecnologies.

Per aquest curs 2009-2010, comptem
amb millores a l’aula de formació
i ampliació del temari utilitzat per
realitzar les classes i les previsions són
de continuar millorant i ampliant els
serveis i equipaments d’aquest espai.

Formació contínua a l’infocentre
El mes de setembre, l’Infocentre de
Santa Bàrbara inicia la seva activitat
formativa, un total de 12 dones
participen en el curs de formació
contínua que durarà fins el mes de
maig del 2.010.

Aquest grup de dones planeres, han
trobat en les noves tecnologies una
afició i distracció que alhora els ofereix
la possibilitat d’aprendre moltes coses
noves i de poder accedir a recursos,
eines i activitats relacionades en les
noves tecnologies.
Totes elles van començar
participant en els cursos
de formació i iniciació
que periòdicament es
realitzen a l’Infocentre,
la majoria d’elles no
havien realitzat cap tipus
d’activitat
relacionada
amb les TIC, però, a poc
a poc i amb constància,
han aconseguit aprendre
a utilitzar les eines i
aplicacions que les noves
tecnologies
posen
al
nostre abast.

Donades les ganes que tenen de
treballar i de continuar aprenent i
practicant tot allò que ja saben, van
sol·licitar, a l’Ajuntament, poder
realitzar formació contínua. Aquesta
activitat consisteix en realitzar, dos
hores a la setmana, classes de noves
tecnologies, des del mes de setembre
fins al mes de maig de l’any següent.
Des de la regidoria de Noves Tecnologies
la proposta va tenir molt bona acollida
i el suport per tirar-ho endavant, tant
és així, que aquest setembre, ja s’ha
iniciat l’activitat.
Els alumnes aprendran a utilitzar
eines d’Internet, correu electrònic,
imatge digital i ofimàtica, així com
podran practicar tot allò que ja han
après en cursos anteriors i resoldre els
problemes i dubtes que es troben com
a usuaris.
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Llar d’Infants Les Beceroles
La llar d’infants Les Beceroles ha obert
les seves portes el dia 1 de setembre
per iniciar el curs 2009-2010.
L’horari de la llar és pel matí de 8.30 h
fins les 13.15 h i per la tarda de 14.15 h
fins les 18 h. L’entrada pel matí és fins
les 10 h i la sortida a partir de les 12 h,
i per la tarda l’entrada és fins les 16 h i
la sortida a partir de les 17 h.
Les educadores, un any més, comencem
motivades el nou curs i amb ganes de
fer coses noves.
Relació de les educadores:
AULA EDUCADORES
De les Tortugues (P-0)
Estela Marín Gila
Dels Conills (P-1)
Amaya Pla Arasa
Dels Pollets (P-1) Yolanda Espuny Guillén
Dels Lleons (P-2)
Gemma Duran Ferré
Dels Elefants (P-2) Rosana Fort Rodríguez
PERÍODE D’ADAPTACIÓ
A la llar, seguim fent el període
d’adaptació el qual dura 1 setmana i
ajuda als nens/es a adaptar-se al nou
entorn de forma progressiva.
Un cop més volem agrair la col·laboració
de pares i familiars.

SISTEMA D’ENTRADA I SORTIDA
Degut a l’èxit que va tenir l’any passat
el sistema d’entrada i sortida, aquest
curs el continuarem posant en pràctica.
Aquest consisteix en què els familiars
són els qui acompanyen als nens/es
dins l’aula i els entren 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
A la llar se celebraran totes les festes
populars i d’altres celebracions (amb
alguna sorpresa) com:
-La castanyada
-Cagatió
-Arribada del pare Noel
-Fotos de Nadal
-Parc de Nadal
-Festa de Nadal
-Anem al teatre
-Dijous Llarder

-Carnestoltes
-Diada de Sant Jordi: 23 d’abril
-Festa de la Primavera:
		
durant el mes de maig
-Fotos de l’orla
-Excursió fi de curs
-Festival final de curs
-Aniversaris
-Berenar de comiat
Recordem que encara hi ha 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.
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Dossier Esportiu

DOSSIER ESPORTIU PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS DE SANTA BÀRBARA
Santa Bàrbara ha iniciat aquesta
temporada esportiva de la millor
manera que ho hagués pogut fer. S’han
inaugurat les noves instal·lacions
esportives, entre les quals es troba la
remodelació del Pavelló Municipal
d’Esports, amb el flamant nou Gimnàs
Municipal.
Des de HYMNOS SPORT, l’equip que
gestionarà el Pavelló, volem donar la
benvinguda a tothom i volem estrenar
el nostre lloc al magazín municipal
donant les gràcies a tots els planers
i planeres que des del principi de la
nostra empresa ens han donat suport
i estima. A tots, moltes gràcies. També
donar les gràcies a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i en especial a la
regidoria d’Esports per la seva gran
entrega en aquest projecte comú.
Aquest lloc que ens cedeix el magazín,
ens servirà per anar informant-vos de
tots els serveis i possibilitats que ofereix
el Pavelló Municipal, esdeveniments
esportius i articles d’opinió que us
poden ser de gran interès.
En aquest primer article, us volem
donar una visió generalitzada dels
beneficis que comporta la pràctica
esportiva.
El cos “perfecte”?
Sempre hem sentit dir que practicar
esport és bo. I per molt repetitiu que
ens sembli, és tan cert com la vida
mateixa. Les motivacions per què una
persona practiqui esport són moltes.
La més comuna és poder aconseguir
el “cos perfecte”. Però, realment és la

més important? No podem evadir que
la pràctica de l’esport amb regularitat
ens ajuda a modelar el cos i, per tant,
a veure’ns millor físicament. Però
la veritat és que aquesta motivació,
a nivell de salut, és de les menys
importants. El “cos perfecte” no és
aquell que s’assembla al dels models
i actors de Hollywood que apareixen a
les revistes. El “cos pefercte” és aquell
que física i mentalment funciona a les
mil meravelles.
Així, partint d’aquesta base, la
importància de practicar esport l’hem
de centrar a nivell interior. Els beneficis
que comporta a nivell físic interior.
Aquests beneficis, evidentment, no són
tan visibles com els beneficis a nivell
exterior, però sens dubte, són els que
realment faran que els nostre cos sigui
“perfecte”. Per nombrar-ne alguns,
millora de la circulació, millora de la
capacitat respiratòria, disminució del
colesterol i del greix corporal, millora
de la tensió arterial, i podríem estar
molta estona enumerant-ne molts més.
Sense deixar de banda els beneficis a
nivell psicològic. Està demostrat que
quan es practica esport, el cos allibera
endorfines, una substància que fa que
el nostre estat d’ànim estigui sempre
estabilitzat.
Per finalitzar, volem fer entendre que
apuntar-se a practicar esport no ha
de ser una obligació ni un capritx
passatger. Ha de formar part del nostre
estil de vida. S’ha de convertir en un
hàbit quotidià, com qui cada matí va a
comprar el pa, per exemple. No podem

començar de cop com si ens anéssim a
menjar el món i estar tres hores cada
dia practicant esport, perquè al final
ens saturarem i ho avorrirem. El que
hem d’intentar és anar incrementant
el volum d’activitat física gradualment
i sobretot, realitzar activitats que
ens agradin i que ens facin estar
a gust. Només d’aquesta manera,
aconseguirem que cada dia ens agradi
més practicar esport i fer d’aquest el
nostre millor aliat.
Pavelló Municipal d’Esports
Equip HYMNOS SPORT
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QUINTA DEL 59
Santa Bàrbara
de 1959 a 19 de
setembre de 2009
Per fi el dia havia arribat! Era clar i
lluminós, era el nostre dia, el de les
“XIQUETES I XIQUETS DE 1959” Aquell
dia la majoria vam dormir poc, i això
que era dissabte i molts teníem festa,
de segur que tots ens vam aixecar
ben aviat, l’ocasió s’ho mereixia! Ens
retrobaríem, ens saludaríem i ens
abraçaríem. Celebraríem que, en el
transcurs d’aquest 2009, totes/tots
fèiem els 50. Per a nosaltres havia de
ser un gran esdeveniment però per als
nostres familiars, especialment per als
pares que encara ens acompanyen,
encara molt més.
Us en recordeu? Ja fa deu anys que no
ens retrobem -de manera oficial- per
festejar el nostre aniversari. El darrer
cop va ser el 1999, llavors, però, teníem
40 anys, és a dir, com diu la cançó
del Serrat “... vint anys que tinc vint
anys...” Però tal i com ell ho diu, molt
ben dit per cert, encara teníem l’ànima
jove. I encara la tenim! I ja ho crec que
la tenim! I encara ens sentim bullir
la sang. L’únic és que ara tenim més
experiència, però d’envellir res de res!!!
Aquest any, la “comissió” encarregada

d’organitzar l’esdeveniment, havia
preparat una sèrie d’actes per realitzar
abans de la nostra diada, que s’havia
de fer, com és natural a casa nostra, al
voltant d’una bona taula i en la millor
companyia.
Tots vam rebre la programació de la
diada i l’ordre, i l’hora, dels diferents
actes
que
s’havien
organitzat.
L’assistència als actes, i a tota la diada,
era naturalment voluntària. No com
quan nosaltres vam néixer, perquè
com tots sabeu, per aquelles dates,
la lliure elecció no era una cosa gaire
habitual. Políticament l’Estat espanyol
i el nostre país, Catalunya, vivien
en una dictadura, en la qual alguns
personatges significats del règim
menyspreaven amb total impunitat
el nostre poble i la nostra cultura,
com per exemple el director de “La
Vanguardia” Luís de Galinsoga, que el
dia 21 de juny, va gosar interrompre
amb insults un sermó a l’església de
Sant Ildefons, a Barcelona perquè es
feia en català. No era gaire fàcil viure
en aquells moments! De llibertat n’hi
havia poca, de diners no gaire, però de
sacrifici i d’esforç en sobraven.
A Europa, l’1 de gener va entrar en
vigor el Mercat Comú europeu. A
Amèrica, més concretament a l’illa de
Cuba, també l’1 de gener, va triomfar la

revolució encapçalada per Fidel Castro.
A l’Àsia, el 19 de març va produir-se
una rebel·lió anticomunista al Tibet
que va ser durament reprimida, i a
conseqüències de la qual, el dalai-lama
es refugià a l’Índia. A l’Àfrica, al gener,
Bèlgica va prometre la independència
del Congo i el 16 de setembre, el
general francès De Gaulle va anunciar
l’autodeterminació d’Algèria.
Com veieu, vam néixer en un any
convuls en el transcurs del qual van
produir-se alguns dels esdeveniments
més importants de la nostra història
recent. Per la qual cosa, podem pensar
que aquell llunyà 1959 va ser un
any especial? Jo no ho sé, sobre això
cadascú que pensi el que vulgui, jo
només sé que aquell va ser l’any de
la nostra arribada al món i per això,
potser sí que va ser especial!
A les 19.15 h. de la tarda, ens vam
concentrar a la Plaça, al davant de
l’església, i d’allí, en comitiva, vam anar
plegats al cementiri on vam recordar a
tres dels nostres companys, Marissín,
Jaume i Daniel, que per desgràcia ja no
ens acompanyaran més.
Retornats al poble, a les 20 h. va
celebrar-se una missa en què les
xiquetes i xiquets del 59 hi vam tenir
un paper destacat.
Acabat l’ofici religiós i després de les

De dreta a esquerra i de davant al darrera: Juan Domingo, Teresa, Carmen, Lourdes, José Domingo, Manolita, Olga, Lourdes Roda,
Mercedes, Ma Jesús, Ana, Francisco, Joaquín, Ana Granell, Encarna, Àngel, Batiste, Antonio, Fernando, Paquito, Julian, Federico, Francisco
Javier, Enric, Carlos, Enrique, Miguel, Juan Luís i Benduel.
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salutacions de rigor a familiars, amics
i convilatans, els que anàvem a peu,
en cuidada i ordenada processó cívica
–la resta van anar en cotxe– vam
encaminar-nos cap al nostre darrer
punt de destinació, al restaurant, i a
sopar!
Quan vam arribar-hi, la nit ja havia fet
acte de presència, l’alegria es notava
als rostres, rialles, anècdotes –te’n
recordes...– abraçades i alguna emoció
continguda. Tots junts, vam encendre
una monumental traca de 50 metres,
no sé per què això dels 50! I després
ens vam fer la foto oficial per recordar
l’esdeveniment.
Asseguts a la taula, i mentre gaudíem
de les menges exquisides que el
restaurant Diego ens havia preparat,
rememoràvem
aquells
anys
de
codonyat, de pa amb vi i sucre, i de pa
amb xocolata en què els nois anàvem
amb pantalons curts i amb els genolls

pelats i les noies amb trenetes. Tot
bons records, dels dolents no cal
parlar-ne. Vàrem repassar la llista de
companys, vaja, alguns ho tenien més
clar que uns altres. Vam riure, vam
xalar, ens vam fer més fotos i ens vam
emocionar.
El sopar es va acabar, cafès i “gotetes”
per a qui en va voler, i rient i recordant
vam arribar al ball que, encara que les
dificultats tècniques van ser moltes
i molt grans, es va poder fer! Qui va
voler va ballar, els qui no van continuar
xerrant, però tots vam disfrutar.
L’elecció de la “mis” o pubilla i del
“míster” o fadrí va assenyalar el
moment culminant del ball. Maria
Jesús i Miguel, van ser els escollits per
ostentar aquest merescut honor.
A poc a poc, la festa es va anar
consumint, la disbauxa es va anar
apagant i finalment va arribar el
moment d’acomiadar-nos, de dir-

nos Adéu! Noves abraçades, petons i
records i un desig unànime: tornar-ho
a repetir!
Uns amb els cotxes i els altres a peu, i
amb nova i ordenada processó cívica,
ens en vam anar a casa, a dormir
o si més no a intentar-ho, perquè
aconseguir-ho va ser molt difícil;
el recordar els esdeveniments i les
emocions del dia van fer-ho quasi,
i com a la pel·lícula, una “missió
impossible”.
L’endemà cadascú a la seva, però
l’esperit de germanor a dintre nostre,
molt a prop del cor, en aquell raconet
on desem les emocions boniques,
aquelles que ens agraden de recordar i
per les quals val la pena viure.
Companys i companyes, XIQUETES
I XIQUETS DEL 1959, salut i fins la
propera. Adéu!

JESÚS M. TIBAU APADRINA
LA CREACIÓ DEL NOU CLUB
DE LECTURA A SANTA
BÀRBARA

llibres llegits; promocionar l’ús de la
Biblioteca, dels seus fons i dels seus
equipaments; i també, oferir una nova
alternativa de lleure cultural.
Aquest Club està obert a la participació
de tothom, i l’accés al mateix és
absolutament lliure i gratuït. Només
cal que al final d’aquest acte ho facis
saber al coordinador del Club, que

inscriurà a totes les persones que hi
vulguin participar. La primera lectura
que es proposarà serà El vertigen del
trapezista, del propi Jesús M. Tibau.
El Club es reunirà una vegada al mes,
així que la propera reunió, ja per parlar
i analitzar aquesta primera lectura,
serà l’14 de desembre de 2009, a les
18.30h, també a la Biblioteca.

El proper dia 9 de novembre d’ enguany,
a les 18.30 h, a la Biblioteca José Escudé
Albesa tindrà lloc l’acte inaugural i de
constitució del nou Club de Lectura de
Santa Bàrbara, coordinat per Daniel Gil
Solés.
En aquest acte d’inauguració es
comptarà amb la presència de
l’escriptor ebrenc Jesús M. Tibau, que
apadrinarà la creació d’aquest nou
Club i explicarà l’experiència del Club
de Lectura a la Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa. Tibau, a més, farà
la presentació del seu últim llibre Una
sortida digna.
Aquest nou Club de Lectura neix amb
la voluntat de servir com a punt d’unió
de totes les persones que estimen la
lectura i els llibres, i que a més volen
posar en comú, dialogar i conversar
sobre els llibres que llegeixen en comú.
A més, el Club té com a principals
objectius fomentar i expandir l’hàbit
de la lectura i el diàleg; donar un
valor afegit a les lectures que es
proposen, amb la posada en comú
d’idees, reflexions i opinions sobre els
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Opinió dels Partits Polítics
L’arribada
de
la
tardor
a
Santa
Bàrbara
està
marcada per l’inici
de la collita de l’oliva
i, per tant, de la producció
del nostre oli novell. Com
no, tot això va estretament
relacionat, des de fa uns
anys, a la realització de la
Fira de l’Oli, dels Cítrics i del
Comerç, que aquest any arriba
a la seva tretzena edició; i a
la realització de les Jornades
Gastronòmiques, amb l’oli
novell com a producte estrella.
Aquesta fira es configura com
la nostra carta de presentació
a l’exterior, ja que són moltes
les persones d’altres municipis
que vénen a veure i a conèixer
els nostres productes i els
nostres
comerços.
Hem
d’aprofitar
accions
com
aquesta per promocionar-nos
i donar a conèixer les nostres
singularitats, tant a nivell
cultural, gastronòmic, turístic,
com de productes de la terra.
En moments de crisi com els
que tots plegats estem vivint,
però molt particularment els
pagesos (base de l’economia
planera durant molts anys), la
fira també s’ha de presentar
com una oportunitat, cosa que
sempre ha pretès l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i el grup de
Convergència i Unió.
Si alguna cosa caracteritza
els planers i les planeres és el
nostre esperit de superació i
de seguir endavant, aprofitant
les dificultats i convertint-les
en oportunitats. Un exemple
clar d’això és la ventada que
ara fa deu anys (l’any 1999)
va assolar la Fira de l’Oli, però
que molt lluny de provocar
la seva anul·lació, va fer que
moltes persones posessin de
la seva part perquè es pogués
tornar a aixecar, encara amb
més esplendor.
Els entrebancs mai ens han
frenat, i així és com hem de
continuar sent per superar
aquesta i moltes d’altres
situacions. Com deien els
nostres avis “al mal temps,
bona cara”.
Des d’aquest espai només ens
queda desitjar bona collita i
bona Fira a tothom!

S’ha acabat l’estiu, i
tornem a la rutina de
tots els anys: estudiar,
treballar… Però aquest
any, sembla que hi ha
algunes coses que estan canviant.
Tothom s’ha adonat de què tota
Espanya està en obres. No cal anar
molt lluny per veure que ja han
començat les obres de la carretera
Santa Bàrbara – Ulldecona, amb
les seves projectades rotondes que
desviaran el trànsit de la nostra
població.
La veritat és que, sempre que hi
han unes obres, ens trobem amb
problemes per a la circulació, encara
que hem de ser realistes i admetre
que són un mal menor pels beneficis
que ens reportaran després, tals com
els desviament de vehicles pesats
per dins de la nostra població, la
descongestió de trànsit i la possibilitat
de poder convertir l’entrada al nostre
poble en un bonic passeig del qual
sentir-nos orgullosos.
També us haureu adonat de què estan
desmuntant el pont de la via del tren.
Recordeu quan per Santa Bàrbara
encara passaven trens? Jo sí, molt
vagament, per això des del PSC es va
creure convenient mantenir, ni que
fos de manera simbòlica, una petita
part d’aquella història, conservant el
pont de la via.
La idea principal era aprofitar el pont
de pedra que havia quedat en peu com
a monument històric, perquè com
ja feia referència el senyor Fernando
Llombart en una sessió plenària del
dia 26 de juny de 2008:
“tenim molt pocs elements històrics...
i el pont de la via sembla una cosa
banal però crec que té la seva
importància perquè no tenim res
més... li demanaria (fent referència
al senyor alcalde) que féssim un pas
més i que signéssim un conveni abans
d’acabar les obres i si s’ha de fer una
aportació per salvar-lo que la féssim.”
Doncs bé, el dia de la inauguració de
les Jornades Culturals 2009, a Santa
Bàrbara, el senyor alcalde va fer
saber a tota la població que el pont
de la via es conservaria i que seria la
figura dominant a dalt de la rotonda
projectada com a entrada del poble.
Val a dir que no es va nombrar la
iniciativa del PSC en cap moment,
tot i tenir en compte que es van fer
les gestions oportunes perquè, quan
s’aportés la idea dins el projecte
final de construcció, revés una bona
acollida. Però tot i això, volem fer
saber que ens sentim orgullosos de
què una idea nascuda del nostre grup
municipal, que pareix poc important,
però que aporta un patrimoni cultural
més dins dels elements històrics de
la nostra població, es porti a cap per
millorar i conservar el patrimoni del
nostre poble.

S’ha acabat l’estiu i ara
comença per a molts
de planers i planeres
l’època de la garrofa i de
l’oliva, una feina dura però
que a la vegada ens caracteritza i
ens dóna una identitat al nostre
poble, Les Planes del Montsià, on a
les cooperatives del nostre poble,
es fa el millor oli del món.
En aquest darrer trimestre, ERC ha
estat escollida per ser la seu dels
actes institucionals que realitza
el partit durant la celebració de
la Diada Nacional de Catalunya;
els actes van consistir en una
exposició sobre el President de la
Generalitat i membre d’ERC, Lluís
Companys, el qual va ser detingut
i executat per ser defensor dels
valors democràtics i per defensar
Catalunya; posteriorment ERC va
organitzar, el dia 10 de setembre,
un sopar celebració de la diada
on van assistir més de 100
persones; posteriorment es va
organitzar un concert de Rock a
l’estadi municipal amb l’actuació
del grup local SoundStorn i el
reconegut grup d’Ulldecona Pepet
i Marieta, el concert va ser molt
animat i va fer que la gent jove del
poble pogués gaudir d’una festa
complera.
Però també ha estat aquest
trimestre mogut políticament,
sobretot a nivell nacional, amb el
referèndum celebrat a la població
d’Arenys de Munt en què, un grup
de ciutadans amb l’Ajuntament al
davant i principalment Esquerra
donant suport, va celebrar un
acte, que hauria de ser normal
en qualsevol societat que es
considerés democràtica, una
consulta popular en què els
habitants de la població van
votar si estaven a favor de la
independència de Catalunya
envers Espanya; el resultat, com
és sabut, va ser a favor i des de
Santa Bàrbara la gent d’Esquerra
felicitem que, finalment, tot i
els entrebancs judicials fets per
partits espanyols, se celebrés un
acte bàsicament democràtic i que
sortís guanyador el vot a favor de
la independència de Catalunya.
Esquerra mai s’ha amagat, sempre
ho hem dit per davant, per darrera,
en veu alta i clara, volem tenir el
dret a decidir sobre el nostre futur
i si l’estat espanyol fos realment
“democràtic”, no hauria de posar
pals a les rodes ni entrebancs com
ara posa. Tot i així, creiem que
això encara ens legitima més i ens
dóna més força i ganes per poder
continuar lluitant pel nostre país i
sobretot per tots els ciutadans de
Catalunya.
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MES
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DIA
3

gener

desembre

novembre

octubre

3-10-17-24
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ACTE

LLOC

Bicicletada Grup Joventut

Centre Cultural

Curs de Formació Bàsica del Grup Joventut

Centre Cultural

6

Curs iniciació TIC (Internet i ofimàtica)

Infocentre

16

III Jornades de Desenvolupament Rural

Centre Cultural

19

Inici curs Curs de cuidadores i cuidadors informals

Serveis Socials

20

Inici curs Curs de relaxació i gestió de l’estrès

Centre Cultural

22

Servei d’Assessorament Jurídic del SIAD del Montsià

Serveis Socials

24

Inici curs Cuina per a singles

1

Festivitat de Tots Sants

6

Tallers infantils

6-7

Jornada programari Lliure Terres de l’Ebre

14

Tallers infantils

Associació Dones Planeres
Cementiri
Biblioteca J. Escudé
Infocentre i Casal d’Amposta
Centre Obert

13-29

XII Jornades Gastronòmiques

Restaurants adherits

20-22

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

Poliesportiu Municipal

21

Tallers infantils

Poliesportiu Municipal

22

Sortida en BTT

Serra de Godall

22

Santa Cecília

25

Servei d’Assessorament Jurídic del SIAD del Montsià

4

Inici Jornades Nadalenques

4

Festivitat de Santa Bàrbara

5

Concert de bandes

6

Festivitat Constitució

8

Festivitat Immaculada Concepció

19

Audició de Nadal Escola de Música

Centre Cultural

24

Servei d’Assessorament Jurídic del SIAD del Montsià

Serveis Socials

27

Arribada de l’Herald

Pavelló Municipal

27-31

Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Pavelló Municipal

5

Cavalcada Reis Mags d’Orient

c/Major, Plaça Cid i Cid

6

Festivitat de Reis

Serveis Socials

Centre Cultural
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