Octubre 2010 - Número 12

• INAUGURAT EL TERCER EIX VIARI DE SANTA BÀRBARA
• IMATGES PARTICIPANTS AL CONCURS D’IMATGE DIGITAL
• ENTREVISTA A LA PLANERA ABSENT LAURA TORRES ARASA

Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA
Santa Bàrbara
Sortida

Arribada

07.35 h............................................ 07.55 h.
07.40 h. .......................................... 08.00 h.
15.40 h. .......................................... 16.00 h.

SUMARI

HORARI D’AUTOBUS

Amposta
Sortida

Editorial.............................................................................................3
Governació i Urbanisme.................................................................4
Agricultura i Medi Ambient............................................................8
Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació................9
Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica.................12
Joventut, Serveis Socials i Salut...................................................15
Festes i Fires...................................................................................21
La Cunia de la Plana......................................................................28
Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament.....................32
Breus de La Plana Ràdio................................................................34
Moviment Demogràfic..................................................................35
L’entrevista.....................................................................................36
Entitats Planeres............................................................................39
Zona de jocs...................................................................................44
Biblioteca José Escudé Albesa......................................................46
La Plana Ràdio................................................................................47
Centre Obert l’Oliveta...................................................................48
Infocentre.......................................................................................49
Llar d’Infants Les Beceroles.........................................................50
Participació Planera.......................................................................51
Opinió dels partits polítics...........................................................53
Agenda............................................................................................54

Santa Bàrbara
Arribada

13.00 h............................................ 13.20 h.
13.05 h............................................ 13.20 h.
19.00 h............................................ 19.20 h.
19.05 h............................................ 19.20 h.
Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA
Santa Bàrbara
Sortida

Tortosa
Arribada

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

Santa Bàrbara
Arribada

06.55 h............................................ 07.12 h.
13.00 h. .......................................... 13.20 h.
14.45 h. .......................................... 15.10 h.
19.00 h. .......................................... 19.20 h.
23.40 h.........00.05 h. (Només dies festius)
Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA
Santa Bàrbara
Sortida

Barcelona
Arribada

07.40 h............................................ 10.40 h.
07.55 h. .......................................... 10.45 h.
15.40 h. .......................................... 18.15 h.
17.50 h. .......20.45 h. (Només dies festius)
Barcelona
Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

10.00 h............................................ 13.20 h.
16.30 h............................................ 19.20 h.
21.30 h.........00.05 h. (Només dies festius)

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

Telèfons d’interès

Amposta

Municipals
Ajutament de Santa Bàrbara.................. 977 717 000 / 977 717 001
Jutjat de Pau......................................................................977 719 339
Piscines i Estadi Municipal..............................................977 717 090
La Plana Ràdio..................................................................977 719 220
Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social, Centre Obert,
l’Oliveta, Aula Adults, Centre de Suport Diürn). .. 977 718 816 / 977 718 479
Infocentre..........................................................................977 717 732
Centre Cultural (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer).....977 719 136
Vigilant Municipal............................................................649 381 826
Llar de Jubilats..................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu..........................................................618 552 150
Llar d’Infants “Les Beceroles”..........................................977 719 781
Escola “Jaume Balmes”.....................................................977 718 029
IES “Les Planes”.................................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara...........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua)....................................................977 717 001
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”.....977 718 358
Caixa Tarragona...............................................................977 718 066
Farmàcia...........................................................................977 718 331

Clínica Dental...................................................................977 718 601
Notari Santa Bàrbara.......................................................977 718 105
Servei de Taxi....................................................................977 718 793
Cooperativa Agrícola del Camp......................................977 718 069
Cooperativa Agrícola Sant Gregori.................................977 718 136
Correus..............................................................................977 718 043
Club de Tennis..................................................................977 108 966
Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències..........................................................112
Guàrdia Civil (Amposta)........................................ 062 / 977 237 777
Mossos d’Esquadra (Amposta).............................. 088 / 977 705 680
Policia Nacional (Tortosa)...................................... 091 / 977 449 731
Servei Català de la Salut...............................................................061
Atenció al ciutadà..........................................................................012
Protecció Civil...............................................................................1006
Bombers (Província Tarragona).....................................................091
Creu Roja...........................................................................977 222 222
Ambulàncies (Amposta)..................................................977 700 114
Ambulàncies (Tortosa).....................................................977 580 505

ANUNCIA’T AL MAGAZÍN

Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir
a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000
Els textos enviats d’opinió i participació poden sofrir modificacions o retalls per motius d’espai. La revista no es fa responsable dels comentaris o opinions en ells expressats.

Editorial

Alfred Blanch i Farnós
Regidor de cultura, educació, esports i
mitjans de comunicació
Segons la definició del Diccionari de l’Enciclopèdia
catalana, de la paraula identitat diu: Conjunt de
característiques que fan que una persona o una comunitat
sigui ella mateixa. La llengua i la cultura, entre altres
coses, formen la identitat d’un país.
Segurament, la majoria de vostès, en els darrers
anys, han sentit parlar d’allò que anomenem
“identitat planera”, perquè des de l’equip de govern
sempre hem cregut importantíssim no deixar de
banda ni oblidar, en cap moment, allò que ens
identifica com a poble, com a planers i planeres que
som; perquè volem que Santa Bàrbara sigui ella
mateixa; única i nostra.
En aquest sentit i degut a què avui dia hi ha una
gran mobilitat de les persones des d’un lloc a un
altre i la poca identificació, compromís i arrelament
que s’agafa, vam començar treballant el tema
identitari volent generar un logotip per potenciar
i poder reconèixer a primer cop d’ull els actes,
esdeveniments, projectes... que formen part de tot
el teixit cultural, social i lúdic del poble de Santa
Bàrbara.
Aquest logotip, creat pels tècnics del departament
de cultura del nostre Ajuntament, que a hores
d’ara ja està plenament integrat i consolidat, vol
representar tot allò que és “autèntic i planer”, totes
aquelles petites o grans accions que s’han d’anar
fent si no es vol caure en el passotisme i en aquella
frase per tots coneguda de “ja ho faran els altres”.
Com a mostra d’aquest interès per no perdre la
nostra identitat com a poble, en els darrers temps, i
fruit d’un llarg procés de treball previ, estan veient
la llum diferents projectes que deixaran la seva
empremta per tal de fer una Santa Bàrbara més
única.
1. El passat mes d’abril vam presentar el llibre
de Santa Bàrbara en imatges, un excel·lent recull
històrico-fotogràfic, on tothom del poble s’hi veu
reflexat. Aquest llibre, amb gairebé 1000 fotografies,
encarregat des de la regidoria de Cultura al CEP, ha
de ser un dels llibres de capçalera de tots els planers
i planeres.

2. També aquest mes de juliol, inauguràvem el
Passeig de la Generalitat, amb la presidència d’una
escultura dissenyada per una artista planera, que
vol homenatjar a tots aquells que dia rera dia han
treballat la terra, des d’aquells que la van desermar
fins als nostres dies, recordant que el nostre poble
va sortir del treball de la terra, gràcies a la pagesia.
3. Durant els primers dies del mes de juny, també es
va començar a posar fil a l’agulla, a un altre projecte
per a la preservació de la nostra memòria històrica
i identitària; l’edició de 3 DVD’s amb diferents
temàtiques planeres, i on els protagonistes seran
els nostres avantpassats, tot explicat en primera
persona per planers i planeres que han volgut,
de bon grat, participar en aquestes gravacions.
La intenció de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, és
poder-ho presentar públicament, al mes d’abril
del 2011, dins del programa d’actes de les Jornades
Culturals.
4. Durant el primer trimestre de l’any, també sortia
a concurs públic, l’adjudicació de les obres de
reconstrucció de la Masada de Martí, on s’ubicarà el
Museu de la Vida a la Plana, on s’acollirà un centremuseu amb tot allò que és propi del nostre territori,
a més d’una agrobotiga, la col·lecció d’història
natural i una sala polivalent per diferents usos,
amb l’incomparable marc d’una de les masades
més antigues del nostre terme.
Aquests quatre punts els he volgut destacar per ser
els més propers en el temps, però al llarg d’aquests
darrers 3 anys molts altres aspectes s’han treballat
i es continuen treballant per tal de fer un poble, en
tots els aspectes, millor per a tots i totes els seus
convilatans/es.
Cal seguir treballant per intentar no perdre allò que
és nostre i no quedar-nos ofegats i immersos en un
món sense identitats.
Visca Santa Bàrbara!
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L’Ajuntament rep les conclusions
del primer estudi de la UPC

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
rep les conclusions derivades
dels controls sobre l’impacte de
l’activitat d’assecatge de sansa, instal·
lada en el terme municipal de la Galera
sobre el terme municipal de Santa Bàrbara.
Per un primer nivell d’avaluació de
l’impacte en el període del 20 al 30 de
maig de 2010 s’ha realitzat el següent
programa de control:
a) Control de compostos orgànics volàtils mitjançant captació dinàmica
i identificació per desorció tèrmica
acoblada a cromatografia de gasos/
masses en períodes de 24 hores i en
períodes episòdics d’olor
Anàlisi meteorològica. Freqüències
d’impacte de la planta en franges
horàries i períodes mensuals.
b) Control d’hidrocarburs aromàtics
policíclics en fase particulada PM10
identificació i quantificació dels
compostos mitjançant extracció i
anàlisi per cromatografia de gasos/
masses.
c) Modelització numèrica a partir de
dades d’immissió per la caracterització de les emissions de la planta,
estudi posterior del seu impacte sobre les àrees urbanes veïnes i càlcul
d’optimització de l’alçada de xemeneia pel mínim impacte sobre l’àrea
urbana.
Tot i que l’activitat de la planta es va
reduir solament als dos primers dies
de control (20-21 de maig de 2010) els
resultats del control químic i modelització numèrica permeten obtenir les
següents conclusions:
• En el període de control s’han detectat 3 episodis en els dos primers
dies: 20 i 21 de maig (dates en què
va estar en funcionament la planta). La duració dels episodis ha estat
d’1 a 2 hores i segons els perceptors
han estat de baixa i mitjana intensitat.
• Precisament durant aquest primer
dia de control el nivell d’immissió
de la fase particulada PM10 ha so4

brepassat en 7 mg/Nm3 el criteri de
qualitat establert pel Real Decreto
1073/2002 (40 mg/Nm3 )
• El nivell d’immissió de benzo[a]pirè
no supera el criteri de qualitat establert per la Directiva 2004/107.
Els nivells d’immissió de la resta
de HAP detectats són baixos. Els
valors més alts es registren amb la
planta d’assecatge inactiva i amb la
freqüència d’impacte del sector de
direcció del vent nul·la.
• Durant el registre d’episodis els
nivells d’immissió de COV presenten el valor màxim (502 mg/m3 ). Els
compostos amb més alta concentració corresponen a productes de
degradació orgànica, com alcohols,
acetona, aldehids i àcids carboxílics.
• L’anàlisi qualitativa indica la detecció de productes de degradació orgànica com alcohols, glicols,
aldehids i terpens en períodes de
detecció d’episodis no detectats en
períodes de 24 hores sense detecció
d’episodis d’olor.
• Els compostos tòxics detectats presenten baixes concentracions tant
en períodes episòdics com en control de qualitat de 24 hores.
• Durant els períodes de detecció
d’episodis s’han superat els llindars
d’olor de diferents compostos com
el limonè, octanal, nonanal, decanal, àcid octanoic, pentanoic i butanoic (es supera més de 262 vegades
el llindar d’olor del nonanal).
• Tot i que els episodis d’olor registrats han estat de mitjana i baixa
intensitat s’han detectat concentracions de compostos irritants (aldehids, alcohols,..) amb concentracions rel rellevants.
A partir dels resultats obtinguts a la
modelització matemàtica, realitzada
per estudiar l’impacte sobre la població de Santa Bàrbara, de les emissions
provinents de la planta d’assecament
de sansa situada al terme municipal de
La Galera, es pot concloure el següent:

-

Les concentracions s’han obtingut
a partir d’una substància tipus, traçador, emesa amb un cabal unitari.
Això no limita la validesa dels resultats i posa de manifest l’efecte
relatiu sobre el territori. Queda palès quines zones són les més afectades comparativament.
- Donada l’absència de dades tècniques sobre la planta s’han modelitzat dos alçades de xemeneia: 15 i 25
metres. Els resultats que es presenten són els més conservadors, obtinguts per la alçada de 25 metres.
Els obtinguts per 15 metres són més
desfavorables per la població de
Santa Bàrbara.
- Per consolidar els resultats i evitar la variabilitat deguda a la diferent meteorologia dels diferents
anys, s’ha modelitzat un període
de temps de cinc anys: 2005, 2006,
2007, 2008 i 2009.
- L’amplada de territori estudiat ha
estat en el mallat intern de 8x8
km, amb nodes de 400x400 metres.
L’efecte de les emissions, les concentracions màximes i les més significatives queden recollides amb
aquesta extensió de territori.
- Segons els resultats obtinguts, el
nucli de població amb més afectació per les emissions de la planta
d’assecament de sansa és Santa
Bàrbara. La resta de poblacions
properes: La Galera, Freginals o
Masdenverge tenen valors promig
horaris de concentracions dins del
seu nucli urbà, comparativament
inferiors a les de Santa Bàrbara.
- L’estudi horari d’episodis dins del
nucli urbà de Santa Bàrbara indica
el següent:
o Els episodis d’olor tenen major in-
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cidència, si la planta funciona en
aquest període, durant els mesos de
final de primavera i estiu.
o Es donen episodis més o menys
curts durant tot els mesos de funcionament de la planta. La duració
dels episodis pot arribar a ser de
moltes hores consecutives, la qual
cosa indicaria una forta afectació
per la població.
o Es produeixen episodis de diferent
intensitat i duració. Alguns mesos
poden presentar-se pocs episodis, irregularment distribuïts en el
temps, i d’altres poden tenir una regularitat diària i amb una cadència
horària similar. Cada any dels estudiats presenta unes distribucions
mensuals d’episodis particulars,
depenen de la meteorologia del any
considerat.
o Hi han factors que no es poden
quantificar amb la simulació matemàtica, com per exemple: el grau
de fermentació de la sansa que
incideix sobre la composició de la
mateixa. Quan es produeixi un episodi de llarga durada amb substàncies provinents de sansa envellida

en la bassa de emmagatzematge, la
sensació de incomoditat o molèstia
per la població que la pateixi pot
ser molt gran.
A l’espera de la realització d’un nou
programa de control (PM10) i compostos orgànics volàtils en períodes episòdics d’olor i 24 hores en fases de funcionament de ple rendiment de la planta, es dedueix dels resultats actuals del
control químic indicis d’incidència de
l’activitat de la planta en el nivell de
qualitat de PM10 i detecció en períodes
episòdics d’olor de compostos irritants
que superen àmpliament el seu llindar
d’olor tot i la baixa intensitat i duració
dels registrats anteriorment.
La modelització numèrica indica que
el nucli urbà de Santa Bàrbara és el
més afectat per l’activitat de la planta
d’assecatge de sansa amb ocurrència
d’episodis de llarga durada en diferents èpoques de l’any.
L’increment de l’alçada de xemeneia
de 15 a 25 metres de la planta d’assecatge de sansa, tot i generar un cert nivell de reducció de nivells de concentració, no representa la solució als problemes generats (boires i fortes molès-

ties d’olor) sobre el municipi de Santa
Bàrbara.
Cal l’aplicació d’un nou programa de
control en períodes de ple funcionament de la planta per obtenir la mesura del seu impacte real, que vist es resultats obtinguts en un període curt i
de baixa activitat poden ser potencialment molt més elevats.
L’alcalde Santa Bàrbara, Jordi Boronat,
anuncia que coincidint en la preparació i l’inici de la campanya de la recol·
lecció de l’oliva i la preparació de l’engegada de la indústria Secaderos Ecológicos de Cataluña, es reprendran les
accions reivindicatives, alhora que es
realitzaran ja en plena campanya nous
controls dels nivells de fums i males
olors en el municipi.
Tanmateix l’alcalde de Santa Bàrbara
ha anunciat que aquest primer estudi
el farà arribar als alcaldes de les poblacions veïnes, perquè l’estudi de modelització de les fums dóna una mínima
afectació als seus termes municipals i
evidentment als representants de Medi
Ambient al territori.

El passeig de la Generalitat, una realitat

E

l marc de les Festes Majors 2010
ha servit a l’Ajuntament de Santa Bàrbara per inaugurar les acabades obres del passeig de la Generalitat, el tercer eix viari que creua la població i que s’ha realitzat gràcies a la
col·laboració econòmica de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Santa Bàrbara
i els veïns beneficiats pel mateix passeig a través de quotes d’urbanització i
contribucions especials.
Carles Basagaña, Director General de
Governació i Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, acompanyat
per l’alcalde, Jordi Boronat Ferré i alguns regidors de l’Ajuntament, així
com membres de l’empresa Contregisa
i una nodrida representació de veïns
del mateix passeig han procedit a la inauguració de la urbanització de l’avinguda, les obres del qual han tingut una
durada intermitent d’aproximadament

tres anys, amb una execució de l’obra
dividida en dues fases.
Donades les característiques de l’avinguda, l’Ajuntament ha fet un tractament especial de la via, per la qual
cosa ha canalitzat diverses subvencions econòmiques que han ajudat a
l’execució d’aquesta important obra. El
passeig, a més de dotar de tots els serveis a la zona (tub de pluvials, xarxa de
clavegueram, telecomunicacions, nou
enllumenat públic, gas i aigua), ha urbanitzat amb un disseny nou tota
l’avinguda dotant-la d’unes voreres de
varis metres d’amplada amb els corresponents bancs i jardineres.
La rotonda central que distribueix
l’avinguda cap a diversos carrers d’accés a l’interior del nucli urbà, amb el
monument “DE LA TERRA, UN POBLE”
de la dissenyadora local Regina Pla i
executada a la perfecció per Las Formas del Hierro, té la pretensió d’ésser

un homenatge a les nostres arrels i a
l’esforç que van realitzar els nostres
avantpassats alhora de conquerir una
terra inhòspita i conrear-la amb el cultiu de l’olivera principalment.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, va agrair l’esforç a tots el tècnics
que han participat en la consecució
d’aquest projecte de vital importància
per a Santa Bàrbara perquè millora,
sens dubte, un xic més la qualitat de
vida dels planers.
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L’Ajuntament finalitza les obres a la travessera

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
conjuntament amb el Departament de Carreteres a les Terres
de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya, amb una acció pressupostària
conjunta ha acabat les obres d’urbanització de la travessera de Santa Bàrbara, un cop la circumval·lació ha entrat en funcionament.
Els treballs realitzats a la travessera
han consistit en la demolició d’algun
sector, la posada en marxa de pluvials,
la urbanització del tram urbà amb la
creació de voreres perimetrals i la unificació de tots els acabats d’acord amb
els dissenys emprats pel municipi en la
urbanització del passeig de la Generalitat, també el canvi i posada en marxa
del nou enllumenat, un nou alquitranat i la nova senyalització vertical i horitzontal, etc. Finalment, l’Ajuntament
ha dotat a tota la travessera de mobiliari urbà i vegetació.
Un cop desviats els cinc mil vehicles
diaris que circulaven per dintre la població, Santa Bàrbara ha guanyat un
nou passeig perquè el puguin gaudir
tots els veïns, però sobretot els que

més directament estaven afectats.
Amb aquesta acció conjunta l’Ajuntament ha aconseguit unificar tot el casc
urbà, seccionat durant anys pel pas de
vehicles a la travessia urbana de la
T-331.
L’alcalde Santa Bàrbara, Jordi Boronat,
agraeix la bona sintonia i a l’arribada
d’acords amb el Departament de Carreteres que tant ha beneficiat a Santa

Bàrbara i aprofita l’ocasió per felicitar a
la brigada municipal per la bona feina
feta respecte dels acabats de la mateixa travessera. Tanmateix felicita, sobretot, a tots els veïns de les quatre
carreteres pel guany de qualitat de
vida que els ha suposat per a les seves
vides aquestes importants obres que,
sens dubte, marcaran beneficiosament
el futur al nostre poble.

L’Ajuntament salva “in extremis”
la parada de bus de la barceloneta
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, a través de les negociacions establertes per
l’alcalde, ha pogut salvar la parada de
bus situada al passeig de la Generalitat
i que cobria tot el sector del barri de la
barceloneta.
La proposta inicial de la companyia
Hife per donar el vist-i-plau al Departament de Ports i Transports de la Generalitat era l’eliminació de la 2a parada de bus a Santa Bàrbara, en base a la
pèrdua de temps que es produïa a l’entrada en el nucli urbà del poble i en
base també a què la majoria de poblacions tan sols tenen una parada. El mateix Alcalde i el Director General de
l’Empresa Hife, Jordi Boronat i J.M. Chavarria respectivament, van acordar la
no eliminació de la parada, tan impor-

tant per a Santa Bàrbara, i el trasllat de
la mateixa uns metres més a baix del
passeig, a la rotonda nova que dóna accés al nucli urbà del municipi, així com
l’acondicionament
de tot el sector.

teix l’alta qualitat del servei que presta
l’empresa arreu de les Terres de
l’Ebre.

Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, va agrair l’esforç
a Hife en la figura
de Josep Maria Chavarría, per mantenir aquesta segona
parada, que sens
dubte seguirà beneficiant al barri de
la barceloneta i
mantindrà tanma7
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El 2011 s’arreglaran camins
per mitjà de la Taula del Sénia

J

a feia uns mesos que el regidor
d’Agricultura comentava que encara no estaven enllestits els camins
del 2010 i ja s’estava treballant per al
2011. La diferència més important és la
disminució de la subvenció dels camins, per tant se’n podran arreglar
molts menys.
Els que sí que s’arreglaran durant el
2011 són els tres següents:
· Camí 9008, de 600 metres, actualment
està en zahorres i es realitzarà un DTS.
· Camí de Solsó (partició amb la Galera), de 500 metres, està amb DTS, però

amb molt mal estat i es realitzarà un
aglomerat en calent.
· Camí de Potret, de 2.200 metres, actualment està amb DTS amb molt mal
estat i es realitzarà un aglomerat en
calent.
La retallada pressupostària ha estat
notable en relació a l’any anterior, comentava el regidor d’Agricultura, Jordi
Roé, al mateix temps deia que s’havia
estirat fins l’últim cèntim d’euro per
fer el màxim possible.

La PAC més enllà del 2013

E

l dijous 14 d’octubre a les 17:45
hores i al centre cultural tindrà
lloc una important jornada tècnica sobre la PAC.
La Política Agrícola Comú (PAC) ha
constituït, en el darrer mig segle, un
dels instruments de cohesió de la Unió
Europea, un mecanisme de suport al
sector agrari i per la construcció d’un
mercat únic.
L’esforç dels pagesos i ramaders de
manera callada i sacrificada que lluiten per aconseguir aliments més segurs i sans, és poc reconegut pels consumidors.
Avui es discuteixen quines seran les
politiques a partir del 2013 i com afectaran als nostres agricultors i ramaders.
Aquesta Jornada intentarà donar respostes a les inquietuds que avui té

plantejades el nostre sector.
La jornada consta de dos parts:
· La D.O.P. oli del Baix Ebre – Montsià a
càrrec de la Sra. Marina Soler Vilaroya,
secretària de la D.O.P. oli del Baix Ebre
– Montsià
· La PAC més enllà del 2013. Propostes i
perspectives a càrrec del Sr. Oriol Anson Fradera, cap de l’oficina de relaci-

ons sectorials i exterior del DAR.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, comentava que aquesta jornada és fruit
de l’èxit de la jornada que es va celebrar l’any passat i que a més, en els últims mesos, els agricultors estan parlant del que passarà en la PAC, per
això, aquestes jornades estan pensades per informar als agricultors.

Vols estar al dia de les notícies del teu municipi?
Visita la web de
l’Ajuntament!
www.santabarbara.cat
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La piscina municipal participa en la campanya
mulla’t per l’esclerosi múltiple

L

a Fundació Esclerosi Múltiple és
una entitat privada sense afany
de lucre nascuda a Barcelona
l’any 1989, amb la missió de millorar la
qualitat de vida de les persones afectades d’esclerosi múltiple i destinar recursos a la investigació.
El Patronat
de la Fundació Esclerosi Múltiple és el seu
òrgan rector
i està format per un
conjunt de
persones
compromeses en la
lluita con-

tra l’esclerosi múltiple i les seves conseqüències, que han impulsat i promogut la FEM en el seu afany d’ajudar a
les persones afectades per aquesta
malaltia.
El diumenge 11 de juliol més de 700
piscines d’arreu del nostre país es van
adherir a la campanya contra l’esclerosi múltiple Mulla’t. Com des de fa diversos anys, la nostra piscina municipal de Santa Bàrbara es va voler també
afegir a la campanya “Mulla’t, per l’esclerosi múltiple”, que convida a tothom
a participar en aquest acte solidari envers a les persones que pateixen aquesta malaltia.
Com tots els anys, el dia va resultar ser
una festa, ja que a més de les piscines
nadades pels participants en la iniciativa, tothom va poder fer el seu donatiu

en una guardiola instal·lada per a tal
efecte així com comprar material divers relacionat amb la campanya: tovalloles, gorres, bosses...
Com a valoració podem dir que el material posat a la venda es va exhaurir
tot i a la guardiola també s’hi va recollir una bona quantitat. Aquests diners
s’envien íntegrament a la fundació que
treballa i investiga sobre aquesta malaltia.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, a través de les regidories d’Esports i de Serveis Socials, pensa continuar participant en aquesta campanya, ja que és
una de les que desperta certa simpatia
entre els/les banyistes de la nostra piscina municipal i mostren molt bona
predisposició envers aquestes iniciatives solidàries.

Concentració motera a Santa Bàrbara

E

l darrer cap de setmana del mes
de juliol, Santa Bàrbara va acollir
la VIII 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.
L’esdeveniment, que va començar divendres 23, es va desenvolupar al camp
de terra i pista coberta del poliesportiu
municipal. Aquest primer dia van ferse les inscripcions i la instal·lació dels
participants a diferents llocs de la nostra població. Es va completar el dia
amb un sopar de germanor i música
per ballar.
Tant el dissabte 24, com el diumenge
25, els participants van poder sortir
tots en grup (més de 100 motos de tot
tipus) per 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
(recordem que va ser el cap de setmana de la Festa del Renaixement a Tortosa). Després de fer les diferents sortides sempre es tornava al lloc de parti-

da on tenien el seu “camp base” instal·
lat. Així mateix el dissabte a la tarda
vam fer una petita ruta per alguns carrers del nostre poble, on tothom va poder veure veritables “joies de dos rodes”.
La mateixa tarda, també es van fer diferents proves d’habilitat amb les motocicletes pel camp de terra.
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 participació planera,
i que un dels màxims responsables de

l’organització i del motoclub també és
un planer, l’Agustí. Així mateix el regidor va agrair el civisme i el respecte per
les instal·lacions mostrat pels organitzadors, i en general, per tots els 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/Concentra2010#
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Festa aquàtica amb molta participació
a les piscines municipals

C

om a tancament de temporada
d’estiu 2010 de les piscines municipals, el passat divendres dia
3 de setembre es va fer una festa aquàtica amb inflables per a totes les edats.
Aquesta consistia en un total de 3 tipus
diferents d’atraccions, dos situats a la
piscina de competició i l’altre a la zona
de platja per als més petits.
A la piscina de competició s’hi van
instal·lar les dues més voluminoses:
l’inflable multiactivitats, amb una llargada de 15 metres, consistent en diferents obstacles com ara palmeres,
pops, peixos... que s’havien d’anar superant per arribar al final del recorregut on hi havia un tobogan de 2’5 metres d’alçada. L’altre inflable consistia
com en una ziga-zaga en vertical on
cada baixada era un petit tobogan per
acabar al darrer, dins l’aigua.

La mateixa tarda es va aprofitar per fer
l’entrega de diplomes a tots aquells/es
que han participat en els cursets de
natació organitzats durant els mesos
de juliol i agost. Gairebé un centenar
van ser els inscrits enguany, superant
lleugerament les xifres d’altres estius.
El regidor d’Esports feia una valoració
molt positiva del resultat de la festa i
comentava que en alguns moments de

la tarda es va rondar les 400 persones a
les instal·lacions de les piscines, i que
això era un signe de la bona acollida i
acceptació de la festa, tot i que potser
la temperatura ja no era la més adient.
També volia agrair a l’empresa de gestió dels socorristes la bona predisposició mostrada per tal de reforçar el servei aquesta tarda per causa d’aquest
esdeveniment especial.

L’escola de tecnificació del Barça torna a
entrenar a Santa Bàrbara

T

al i com va fer la temporada anterior, l’Escola de Tecnificació
del Futbol Club Barcelona a les
Terres de l’Ebre, ha triat com a seu dels
seus entrenaments setmanals a les
Terres de l’Ebre, les instal·lacions esportives de Santa Bàrbara.
Enguany el tret de sortida es donarà el
proper dilluns dia 27 de setembre amb
la presentació dels nous components i
la formació dels diferents grups de treball, començant els entrenaments regulars la setmana següent, el dia 4
d’octubre de les 19 fins les 20.30 hores.
La FCBEscola ofereix mitjançant
aquests centres de tecnificació distribuïts per tot Catalunya, una nova fórmula, amb l’objectiu de transmetre la
seva metodologia de treball arreu; més
específicament treballar la formació
integral del nen dins del món del futbol, millorant la tècnica individual dels
joves jugadors.
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Aquest treball es realitza un cop per
setmana, de manera que no impliqui
cap impediment per al jugador el fet de
què sigui compatible el treball amb el
del seu club, ja que el que es pretén és
la millora individual del jugador i el
seu creixement en l’aplicació de la lectura del joc real.
Els cursos de perfeccionament de la
tècnica individual de futbol són impartits per entrenadors nacionals, entrenadors vinculats al FCBarcelona i FCBEscola, llicenciats en educació física i
entrenadors específics per a porters.
Van dirigits a nens i nenes d’edats
compreses entre els 6 i els 14 anys.
La regidoria d’Esports es va mostrar
oberta en tot moment a què aquesta
iniciativa continués a Santa Bàrbara, ja
que creu que és una forma de promocionar l’esport del futbol, a més de rendibilitzar i activar una mica més tot el
que són les instal·lacions esportives
municipals.

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació

Més de 18.000 entrades a les piscines municipals
tanquen la temporada d’estiu 2010

L

es piscines municipals de Santa
Bàrbara, que darrerament han
estat referent a les nostres terres,
han tancat la temporada d’estiu amb
un total de més de 18.000 usuaris.
Enguany la temporada, per calendari,
s’ha allargat fins als primers dies de setembre, estant un total de 72 dies en
funcionament, del 24 de juny fins al 3
de setembre. Una temporada marcada
per la fidelització dels usuaris amb
abonaments i la consolidació del nivell
de venda d’entrades; especialment de
cap de setmana, on es veu més clarament l’ús que en fan persones d’altres
localitats veïnes.
Cal dir que enguany les condicions meteorològiques han estat molt favorables per poder registrar aquestes xifres
de visitants. Tot i això la xifra és un pèl

inferior a la de l’any anterior on es va
arribar a la xifra de 20.000 banyistes
durant la temporada.
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.
La base del funcionament dels anys
anteriors s’ha mantingut; disposant de
5 socorristes, 2 monitors de natació, 2
responsables de l’entrada, 1 netejadora
i 1 de manteniment.
Puntualment, amb accions concretes
com la bibliopiscina o les activitats esportives aquàtiques dirigides, el personal augmenta considerablement.
Enguany, com a final de temporada, es
va fer una festa aquàtica infantil i una
festa disco per a gent més jove.

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.
També vol donar les gràcies a totes
aquelles persones que any rere any es
treuen el seu abonament; ja que són la
base per al bon funcionament de la
instal·lació.

A Santa Bàrbara volem
l’ampliació de l’escola. Ja ens toca!

D

es de l’anterior legislatura,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, està treballant i reivindicant
l’ampliació més que necessària de l’escola Jaume Balmes.
Després de comprar i cedir els terrenys
annexos al centre en la legislatura passada, a principis d’aquesta, l’any 2007,
l’equip de govern actual ja es va posar
en marxa per tal d’aconseguir fer realitat allò que llargament es venia demanant.
Una de les primeres accions empreses
fou una reunió als Serveis Territorials
d’Educació a Tortosa, on l’alcalde i el
regidor d’Educació van poder intercanviar informacions amb la Sra. Maria
Àngels Rojas, la Sra. Rosa Vandellòs i el
Sr. Jordi Beltran. D’aquesta reunió se
n’extreu la conclusió que en un parell
d’anys podria estar el projecte fet, entrar al pressupost de l’any següent i
execució de l’obra un cop aprovat el
mateix.
Aquest primer període de temps ja s’ha

acabat i encara no s’ha començat
l’obra ni se sap quan serà.
Durant tot aquest temps l’Ajuntament,
el propi centre, el membres de l’AMPA,
han anat recordant al departament en
qüestió el tema, sense obtenir-ne cap
resposta clara ni precisa. A la delegació
de Terres de l’Ebre ens han enganyat i ens
han passat en raons.
El que sí va aconseguir l’Ajuntament
va ser la redacció del projecte, quan
ara fa aproximadament 2 anys van
aparèixer uns senyors sense saber-ne
res del món ningú dient que venien a
prendre mides per fer el projecte de
l’ampliació de l’escola. Descoordinació
total.
Aquest pas va anar prou ràpid, tot i que
no es va tindre gaire en compte el parer
dels professionals que allí hi han de
treballar: Tot i això ens sembla un projecte sobredimensionat i on es malbaraten els diners, ja que el que es demana és una ampliació, no una reforma
total de tot l’edifici existent; però bé, si

es du a terme quedarà molt bé. Això ho
dic perquè, pot ser si no fos tanta la inversió a fer, poder podríem haver començat l’obra. Qui sap.
El darrer pas donat per aquest Ajuntament ha estat una carta al conseller
d’educació, el Sr. Ernest Maragall, explicant-li la problemàtica que es presenta per al curs vinent, el temps d’espera, el menjador escolar... Cap resposta (a 30 de setembre) i gairebé ens atreviríem a dir que aquesta carta el senyor
conseller l’haurà posat a la carpeta
dels temes pendents per al proper conseller que vindrà després del 28 de novembre.
Ens dóna la sensació que aquells que
prediquen la igualtat, són els primers
en què sembren la desigualtat, el sectarisme i la discòrdia; ja que cada dia
surten adjudicades obres per a reformes o ampliacions d’escoles i nosaltres
continuem estant a la llista d’espera
sense avançar gaires posicions.
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Inici dels plans d’ocupació 2010

E

l mes de juliol va iniciar-se el Projecte Impuls-Treball, conegut
també com Plans d’Ocupació,
projecte engegat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya en col·laboració amb els
diferents Ajuntaments de Catalunya. El
projecte que va sol·licitar l’Ajuntament
de Santa Bàrbara estava lligat a l’ocupació de personal laboral per a realitzar
tasques de suport a les diferents obres
que s’estan portant a terme al poble.
El Projecte Impuls-Treball s’emmarca
en un paquet de mesures que ha engegat el Servei d’Ocupació de Catalunya
per donar feina a treballadors en situació d’atur, segons la població i les ne-

cessitats que el SOC determina per a
cada municipi; en el cas de Santa Bàrbara, s’han contractat a sis treballadors.
El projecte té una durada de sis mesos i
no només contempla ocupació laboral
sinó també formació complementària,
a fi de millorar el currículum dels treballadors. Segons l’Alcalde, Jordi Boronat, aquests projectes són fonamentals
per a municipis com Santa Bàrbara, ja
que permet disposar de mà d’obra durant un temps determinat i amb l’avantatge que els costos de contractació
corren quasi exclusivament a càrrec
del Servei d’Ocupació de Catalunya. A

Projecte impuls TIC Montsià

E

l dilluns dia 2 d’agost va iniciar al
Punt TIC de Santa Bàrbara la formació que durant 5 mesos acollirà la nostra població dins el marc del
Projecte Impuls TIC Montsià del Consell Comarcal del Montsià.
Gràcies a la iniciativa del Consell Comarcal del Montsià, els Ajuntaments
de la comarca poden oferir a la ciutadania la possibilitat de participar en els
cursos d’iniciació i aproximació a les
tecnologies de la informació i de la comunicació.
Aquesta acció formativa està especialment dirigida als col·lectius de la societat que pateixen d’un major risc d’exclusió digital, generacions i grups socials que tenen necessitats especials da-

banda, diu també, és una oportunitat
perquè planers i planeres en situació
d’atur puguin tenir una ocupació, en
uns moments tan delicats com els que
actualment s’estan vivint

vant la seva integració en l’ús de les
TIC i en l’aprenentatge de les mateixes.
Un total de 26 alumnes assistiran setmanalment durant una hora mitjà a
les classes iniciades el 2 d’agost i que
finalitzaran al mes de desembre. Durant aquests mesos podran aprendre a
fer ús d’Internet, del correu electrònic,
també aprendran a realitzar tràmits de
l’administració a través de la xarxa i a
fer ús de les principals eines d’ofimàtica. La formació tindrà lloc a les instal·
lacions del Punt TIC de la nostra població, l’Infocentre, que compta amb
l’equipament necessari per realitzar
l’activitat.
El regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, Jordi Llorens,

es mostra molt satisfet de la bona acollida de l’activitat entre planeres i planers, així mateix realça la importància
d’aquest tipus d’iniciatives del Consell
Comarcal i els beneficis que suposen
per a la dinamització i promoció de la
comarca i de la seva ciutadania.

d’ocupació i desenvolupament local de
tot el territori català, amb una voluntat
expressa de crear una xarxa dinàmica
que congregui tots els tècnics de desenvolupament local de Catalunya.
L’any 2004, els Ajuntaments de Santa
Bàrbara, Masdenverge, la Galera i Godall van signar un conveni de col·
laboració per a la realització d’accions
conjuntes que fomentessin la promoció econòmica del territori. Amb un
projecte finalitzat i un altre que està a
la meitat del seu recorregut, el conveni

entre municipis segueix treballant per
tal de portar a terme actuacions de foment del desenvolupament local i regional al territori, un fet que es pot veure
accelerat i millorat amb la creació
d’aquesta futura xarxa de desenvolupament local a Catalunya on Santa
Bàrbara també hi formarà part.

Fem xarxa: jornada sobre
desenvolupament econòmic local a Catalunya

E

l dimecres 22 de setembre es va
celebrar a l’Auditori de l’Àgora
Jordi Rubió i Balaguer de la UPF de
Barcelona una jornada sobre desenvolupament local, amb la participació de
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Organitzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya la Universitat Autònoma de Barcelona, la jornada tenia
com a objectiu fomentar la col·
laboració entre els diferents agents
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Formació continua a l’infocentre

L

’Infocentre de Santa Bàrbara inicia la seva activitat formativa, un
total de 15 dones participen en el
curs de formació continua que va iniciar el mes de setembre i durarà fins al
mes de maig del 2011.
Un grup de dones planeres, la majoria
d’elles pensionistes, han trobat en les
noves tecnologies una afició i distracció
que els ofereix la possibilitat d’aprendre moltes coses noves i de poder accedir a recursos, eines i activitats relacionades en les noves tecnologies.
Aquest grup de dones va començar
participant en els cursos de formació i
iniciació que periòdicament es realitzen a l’Infocentre, la majoria d’elles no
havien realitzat cap tipus d’activitat relacionada amb les TIC, a poc a poc i
amb constància, han aconseguit aprendre a utilitzar les eines i aplicacions
que les noves tecnologies posen al nostre abast.
Donades les ganes que tenen de treba-

llar i de continuar aprenent i practicant
tot allò que ja saben, van sol·licitar a
l’Ajuntament poder realitzar formació
continua. Aquesta activitat consisteix
en realitzar classes setmanalment de
noves tecnologies, des del mes de setembre fins al mes de maig de l’any següent.
Aquest, ja és el segon any que es dur a
terme aquesta formació, donada la
bona acollida i que durant l’edició passada es van anar incorporant dones a
les classes. Aquest any, s’ha decidit fer
dos grups per poder oferir una bona
qualitat formativa.
Les alumnes aprendran a utilitzar eines
d’Internet, correu electrònic, imatge digital i ofimàtica, així com practicar tot
allò que ja han après en cursos anteriors i resoldre els problemes i dubtes
que es troben com a usuaris.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi
Llorens, es mostra molt satisfet de la
bona acollida i de la bona integració de

planeres i planers amb l’ús de les TIC,
així mateix afirma que des de l’Infocentre es continuarà treballant per poder oferir formació i activitats relaciones amb les noves tecnologies i seguir
sent una població pionera en la nostra
zona oferint aquest tipus de serveis a
tots els seus usuaris i a tota la població
en general. També aprofita per encoratjar i felicitar a aquestes dones planeres
que han tingut la iniciativa de realitzar
aquesta activitat i demostrar que utilitzar les TIC no és qüestió d’edat.

Taller d’ocupació “Terra d’Encontres III”

L

es dues darreres setmanes de setembre, novament, el taller d’ocupació “Terra d’encontres” de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia va
realitzar la formació teòrica a l’espai
Santa Bàrbara Activa, ubicat als baixos
del Centre Cultural.
El taller d’ocupació impartit per la professora Araceli Fabregat, que ha estat
subvencionat amb 519.700€ i compta

amb 24 alumnes, segueix els mòduls
del taller d’ocupació dedicat a l’atenció
domiciliària, que tant bona acollida ha
tingut entre les alumnes dels 25 municipis integrats a la Mancomunitat Taula del Sénia. L’objectiu és la formació
teòrica i pràctica perquè les alumnes es
converteixin, en el futur, en treballadores preparades per a l’atenció domiciliària.

Cal tenir present que l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ha participat activament
en aquests tallers. No només en la cessió dels espais, sinó
també en la formació
complementària i en
la possibilitat de realitzar les pràctiques
del mateix curs.

Activitats extraescolars a l’infocentre

U

n any mes, l’Infocentre de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
en conveni amb l’APA de l’Escola Jaume Balmes, organitzem les activitats extraescolars relacionades amb
l’ús de les TIC i les noves tecnologies.
Aquestes activitats es realitzen a l’Infocentre, que està ubicat a l’edifici del
Centre Cultural.
El principal objectiu d’aquesta activitat
extraescolar és l’aprenentatge de l’ús
de les noves tecnologies per part dels
alumnes i ensenyar, als nens i nenes
que hi participen, a fer un bon ús de les
TIC. Les aplicacions informàtiques uti-

litzades per a la realització de les activitats són de programari lliure, tots els
programes utilitzats són de llicència
lliure i els usuaris poden descarregar-se
aquestes aplicacions a través d’Internet
de manera totalment lliure i gratuïta.
Alumnes d’entre 7 i 12 anys participen
tots els anys d’aquesta activitat. Els
nens i nenes comencen cada cop més
aviat a necessitar les TIC per realitzar
les seves tasques escolars i quotidianes,
per això, amb aquesta activitat, s’intenta facilitar aquest ús i ensenyar-los les
possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies.

Per aquest curs 2010-2011, 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.
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Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica

Resum de l’Àrea de Promoció Econòmica

D

urant aquest trimestre, l’Àrea
de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies ha treballat en diferents àmbits de treball. Per una banda,
seguint amb el pla anual de treball Inicia, s’ha continuat amb el suport a la
creació d’empreses (durant l’any 2010
ja s’han assessorat més de 30 projectes)
per tal de fomentar l’autoocupació i el
desenvolupament empresarial. Paral·
lelament, s’ha millorat la plataforma
web d’Inicia, per la creació d’empreses
(www.inicia.cat) per tal que els emprenedors i les emprenedores tinguin facilitat d’accés a tots els serveis que la
plataforma ofereix. Finalment, s’ha realitzat el Pla unificat Inicia- Montsià,
conjuntament amb els Ajuntaments
d’Amposta i Ulldecona i el Consell Comarcal del Montsià, a fi de començar
activitats unificades dedicades al suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses.
A nivell de desenvolupament local, s’ha
redactat el nou pla anual 2010-2011

que marcarà les línies estratègiques de
treball per aquest període, juntament
amb els Ajuntaments de Godall, la Galera i Masdenverge, en el marc del conveni signat l’any 2004 de col·laboració
entre els quatre Ajuntaments per engegar actuacions conjuntes de promoció
econòmica i desenvolupament local.
L’objectiu és seguir amb el pla iniciat
l’any 2008 i que té com a finalització el
desembre de l’any 2012.
S’ha treballat també en el Projecte Impuls, del Servei d’Ocupació de Catalunya. Per una banda, al mes de juliol es
va sol·licitar el projecte de plans extraordinaris d’ocupació locals, amb una
resolució favorable per al nostre municipi de 6 treballadors i un impacte global de 48.582,54€; aquest projecte ha
estat clau per a la finalització de les
obres del passeig de la Generalitat i les
carreteres de Barcelona i Madrid. El
mes de setembre, també, es va engegar
el Projecte Impuls 2010-2011, amb una
sol·licitud al Servei d’Ocupació de Cata-

lunya de 133.577,55€ per la realització
de diferents projectes amb un impacte
previ de 21 treballadors/es. Actualment, aquest darrer projecte està en
fase de valoració.
A nivell comercial, s’ha treballat per reprendre la Unió de Comerciants de
Santa Bàrbara com a entitat conductora del comerç local, amb la redacció
d’un nou pla estratègic de dinamització
comercial o la reestructuració de l’associació. També, en aquest marc, s’està
treballant per a la realització de la IV
Jornada de desenvolupament local de
Santa Bàrbara, dedicada aquest any al
comerç local. També, en l’àmbit comercial, s’ha aconseguit un ajut per part
del Consorci del Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya de 7.000 euros per
la XIV Fira de l’Oli Novell, Cítrics i Comerç, esdeveniment que, des de l’Àrea
de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies ja s’està treballant per aquesta
edició de 2010.

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

Preus
m
econòolt
mics

977 704 422

Joventut, Serveis Socials i Salut

Gairebé 400 persones participen
a la V cursa enigmàtica

U

n total de 380 persones, distribuïdes en 48 grups van participar a la V Cursa Enigmàtica que
la regidoria de Joventut va organitzar
en el marc de les Festes Majors de Santa Bàrbara, concretament el dia 12 de
juliol. Sota el títol PREMIS FRIKIS MTSB,
a les 24 hores, es donava inici a la cursa
enigmàtica en la qual hi col·laboraven
63 joves del Grup Joventut.
El poble de Santa Bàrbara acollia l’entrega dels premis frikis de la música i
televisió de Santa Bàrbara. Els guardons
feien entrada a la plaça Cid i Cid amb
els portadors dalt d’una carrossa, però
la presentadora en detectar la falta de
tres guardons, degut a què el jurat dels
premis encara no s’havia decidit en
premiar a les tres categories més frikis
(millor grup musical, millor imitació
i millor interpretació) va proposar als
participants de la cursa que si esbrinaven on s’estaven gravant els tres guar-

dons que mancaven podrien gravar el
nom del seu grup al premi i aconseguir
un dels tres premis existents.
A partir d’aquí els diferents grups havien de passar un seguit de proves dividides en tres circuits (música, imitació i
interpretació) a les quals i depenent de
la traça a l’hora de realitzar-les aconseguien uns punts que es podien canviar,
a la discogràfica, per CD. Una entrevista
a la regidora de Joventut, Montse Rodríguez, que s’emetia a la Plana Ràdio
donava la pista als participants que a
nou dels CD hi havia informació dels
llocs on s’estaven gravant els guardons
i que eren al carrer Indústria, carrer de
la Rosa i carrer Travessia Vallès. Finalment, tres van ser els grups que van
aconseguir passar per baix la porta el
full d’inscripció tal i com s’indica al CD.
L’entrega de premis va poder portar-se
a terme amb tots els guardons gravats,
on es va realitzar un ball conjunt de

tots els participants a la cursa, aprés
durant la realització de les proves i on
també els tres guanyadors van imitar i
interpretar, a l’hora de recollir els premis, el que se’ls demanava a la gravació
del CD.
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.

Joventut, Serveis Socials i Salut

III cursa de tronomòbils

E

l dijous 15 de juliol, dins de les
Festes Majors del municipi, el
Grup Joventut va organitzar la III
cursa de tronomòbils. En aquesta edició
van participar un total de 3 tronomòbils: Aulivera mòbil, pitufos frikis i obre
els ulls.
El desenvolupament de la cursa va ser
el següent:
14 h. DESFILADA DE TRONOMÒBILS,
al poliesportiu municipal. En aquesta
desfilada el jurat va valorar com a tronomòbil més original a aulivera mòbil
i es va fer entrega d’un premi de 150 €
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 i els guanyadors eren

els que aconseguien menys temps. El
primer premi de 125 €, amb un temps
total de 5 minuts i 62 segons, va ser per
a pitufos frikis, el segon premi de 90 €,
amb un temps total de 6 minuts i 7 segons, va ser per a obre els ulls i el tercer
premi de 40 €, amb un temps total de 9
minuts i 40 segons, va ser per a aulivera
mòbil.
Aquest any, la Cursa de Tronomòbils no

va ser l’èxit que s’esperava ni en relació
al nombre de tronomòbils participants,
ni en quant a la temàtica i muntatge
dels mateixos, per això la regidora de
Joventut, Montse Rodríguez, i els membres del Grup Joventut, tot i que valoraven l’esforç dels participants també
comentaven que s’haurà de replantejar
la continuïtat de la mateixa després
d’haver fet l’avaluació de l’activitat.

Colònies infantils 2010

U

n grup de 13 xiquets i xiquetes i
3 monitores han participat
aquest any a les colònies infantils que el Grup Joventut de la regidoria
de Joventut de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara organitza des de fa 3 anys.
El participants s’han desplaçat fins a
Prat de Comte, a la comarca de la Ribera d’Ebre, a la casa de colònies Ca la
Jepa, que es troba situada al centre de
la població, des del dijous 22 fins al diumenge 25 de juliol. Les edats dels participants han estat de 6 a 9 anys.
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
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fou L’abecedari. La història tractava
d’una mestra que els va demanar ajuda a ells perquè, a l’escola de Prat de
Comte hi havia anat una bruixa, que es
deia Analfabeta, i els havia pres totes
les lletres de l’escola. I ara els xiquets
i xiquetes del poble no podien aprendre ni a llegir ni a escriure. Per tant la
mestra els demanava a ells i elles que
recuperessin les lletres,
tant les minúscules com
les majúscules... Al final
de les colònies, com ho van
fer molt bé, van aconseguir
tenir l’abecedari complert.
Les activitats que es van
dur a terme, tot i seguir
l’estructura bàsica que any
rere any es manté, tant a
les colònies infantils com a
les d’estiu, foren de variades comptant amb gimcanes, activitats plàstiques,
excursió, descoberta de la

zona, búsqueda del tresor, piscina, nomenaments de les miss i els místers,
esport, dinàmiques de grup... A més de
gaudir d’un matí a una granja escola,
amb contacte directe amb els animals i
fer dos tallers; un de pauma i l’altre de
sabó natural. A més de treballar els hàbits bàsics tenint en compte l’edat dels
participants.

Joventut, Serveis Socials i Salut

Colònies d’estiu 2010
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n total de 49 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
tretze anys i que sempre es duu a terme
en territori català. Aquest any, el grup
s’ha desplaçat fins al municipi de les
Piles de Gaià, a la comarca de la Conca
de Barberà, a la casa de colònies Món
Serè, des del dilluns 26 de juliol fins al
diumenge 1 d’agost.
Aquest any el centre d’interès escollit
fou “els valors” que els menors anaven
descobrint arran de l’aparició de
diferents personatges que abandonaven
al Rei de la casa perquè havia perdut
els seus valors. Finalment, amb l’ajuda
d’un savi i de la cooperació entre tots
es va aconseguir que el Rei retrobés
els valors perduts i que els xiquets i
xiquetes aprenguessin i treballessin els

valors com la reflexió, la prudència, la
confiança, la creativitat, l’ecologia, la
llibertat, el respecte, l’alegria, l’amistat
i la cooperació.
Els xiquets i xiquetes van realitzar
activitats tals com gimcanes, activitats
plàstiques, excursions, descoberta de la
zona, búsqueda del tresor, nit de terror,
piscina, vetllada amb el nomenaments
dels millors personatges del Rei, esport,
dinàmiques de grup... Les activitats més
novedoses foren l’activitat d’orientació,

visita a la cova de la Font Major, taller
de prehistòria i BTT,
Montse Rodríguez, regidora de Joventut,
valora positivament la tasca que s’ha
realitzat per part de l’equip de monitors
i monitores 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.

Joventut, Serveis Socials i Salut

Bons resultats dels exàmens de català

U

n 83% dels alumnes que van realitzar les proves de català han
aprovat. La durada del curs va
ser de l’octubre fins al maig, aproximadament. Els alumnes es van matricular
a la prova pel seu compte i van assistir
a les classes que organitza l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
La majoria dels alumnes es van presentar al certificat de coneixements
elementals orals i escrits de la llengua
catalana (certificat B) de la Junta Permanent de Català.

Aquests certificats de català permeten
acreditar el grau de coneixement de la
llengua catalana a efectes d’aprenentatge de llengua, treball, estudis o interès personal.
Tant la professora, com la regidora de
Serveis Socials, Montse Rodríguez, es
mostren molt satisfetes dels resultats
obtinguts i encoratgen als qui no ho
han aconseguit a continuar treballant.
També destaquen que les proves són
una mostra d’assoliment dels coneixements treballats durant el curs.

El Centre Obert l’Oliveta inicia el període
d’inscripció per al nou curs 2010 / 2011

D

esprés d’un estiu de relax, platja i vacances va arribar el mes
de setembre, i amb això l’hora
de tornar a la rutina i l’arribada del
curs escolar. La regidoria de Serveis Socials i Joventut tornava a posar en mar-

xa 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,
i aquest any també estava obert per
aquells infants que cursen P5, tots els
dies lectius, de les 17 fins a les 19.30
hores.
En aquest curs 2010 / 2011 es treballaran tallers diversos com puguin ser: coeducació, creació de jocs i celebracions
especials, taller de drets i deures dels
infants, taller de dinàmiques, taller de

bibliocursa, taller Thao, taller de teatre
i reforç escolar. 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.
De la mateixa manera que aquests últims anys, per accedir-hi es van tenir en
compte una sèrie de criteris on s’adjudicava 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.

Inscripcions dels cursos de català per a adults

D

esprés de l’estiu i com cada any,
es torna a iniciar el curs escolar
engegant d’aquesta manera les
diferents activitat que es van realitzant
durant el curs. Juntament amb l’inici
del Centre Obert l’Oliveta, també s’inicien les inscripcions dels cursos de català per a persones adultes. Les classes
s’estructuren a partir del nombre d’inscrits, els quals realitzen una prova de
nivell bàsica per veure el coneixement
que es té de la llengua catalana, tant a
nivell oral com escrit. Habitualment es
realitza un nivell de llenguatge oral on
18

s’intenta que els alumnes vagin adquirint vocabulari bàsic amb l’objectiu
d’establir un primer contacte amb la
llengua catalana. I un altre dirigit a
persones que entenen i parlen el català,
i que poden seguir una classe, intercanviar opinions, converses, etc. Aquests
nivells van adreçats a persones amb ganes d’aprendre i millorar, tant autòctons com estrangers. Amb l’objectiu de
continuar potenciant una eina bàsica,
com és la llengua, per tal de fer-ne un
ús correcte en les diferents situacions
de la vida diària.

La durada dels cursos de català és del
mes de setembre fins al mes de maig,
seguint el calendari escolar 2010-2011.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, valora positivament la realització d’aquests cursos ja que considera bàsic i necessari l’aprenentatge
i comprensió de la llengua catalana
al nostre territori. I que la realització
d’aquests cursos augmenta l’oferta
formativa, que des de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, va duent a terme des de
fa uns anys.

Joventut, Serveis Socials i Salut

Clausura del casal d’estiu els ballarics 2010
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l dia 3 de setembre va tenir lloc, a
la piscina municipal, la clausura
del Casal d’estiu Els Ballarics, que
va comptar amb un total de 42 nens i
nenes dirigits per 7 monitores i monitors.
El casal es va dur a terme al llarg dels
mesos de juny, juliol i setembre. Les activitats que es van realitzar van estar
sota el centre d’interès Santa Bàrbara,
el nostre poble, amb activitats diverses i variades com puguin ser: cuina,
esports, piscina, dinàmiques, manualitats, cinema, sortides...
A més a més, gràcies al conveni que té
signat el Museu del Montsià amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara es va realitzar
un taller de jocs tradicionals. Caldria
agrair la participació de les mestresses
de casa que molt gustosament ens van
preparar el dinar el dia que s’iniciaven
les Festes Majors, aquest dia també vam
tenir l’actuació d’un grup anomenat
Rovell d’ou, que van presentar l’obra “la
bona alimentació és una bona solució”.
També a través del programa THAO els
infants del Casal van poder gaudir del

taller anomenat “Ciència divertida”.
Tot i que no ha estat un dels anys que
més participació ha tingut aquesta activitat, Montse Rodríguez encoratja a les
professionals encarregades de l’orga-

nització d’aquest servei i a les famílies
en general a continuar treballant i fer
ús del Casal d’Estiu, ja que és un servei
lúdic on els nens i nenes poden gaudir
de l’estiu fent moltes activitats.

Materials Roé

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

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

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

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

Festes, Fires i Turisme

Les festes majors en imatges

L

a valoració de les Festes Majors
d’enguany, després de veure la
gran participació dels planeres i
les planeres als actes organitzats, es pot
qualificar de molt positiva. Tot i l’ajust
pressupostari que s’ha anat fent
aquests darrers anys, les festes continuen complint els seus objectius. Cal
destacar la gran acceptació que ha tingut entre la gent el nou model de festa
de la nit del sopar del bou estofat, on
més públic va poder gaudir del mateix
espectacle, per tant ha estat una decisió
molt encertada. A continuació, us fem
un breu resum de les festes en
imatges.

21

Festes, Fires i Turisme

23

Festes, Fires i Turisme

Festes, Fires i Turisme
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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
3r TRIMESTRE 2010
• AGRÍCOLA DEL CAMP a primers de setembre a liquidad les Garrofes de
la Campanya 2009/10.
• Es poden entrar Garrofes Campanya 2010/11.
• DAAR (Agricultura), pagarà a mitjans d’octubre el 50 % de l’ajut a la PAC
2010.
• 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

RAP A LA MARINERA
Persones: 4
Temps de preparació: 15 min.

Valle Forner Peraire

Preparació:
1.

Per començar, prepararem el brou de peix: posarem el peix en
una olla mitjana juntament amb l’aigua, la tomata i la ceba.
Deixarem bullir durant mitja hora a temperatura mitjana.

2.

Un cop ha passat la mitja hora cal que colem el brou i el
reservem.

3.

En una cassola de terra afegim l’oli de Santa Bàrbara, la picada,
la tomata pelada i trossejada. Posem el vi blanc. A continuació,
ho sofregirem tot durant 5 minuts aproximadament.

4.

A continuació, afegir el brou de peix que havíem reservat,
quan bulli cal posar-hi les dues patates tallades en forma de
rodanxa.

5.

Un cop la patata ja està pre-cuita cal afegir el rap, que
prèviament haurem salat i el deixarem coure durant 10
minuts aproximadament.

6.

Per decorar o acompanyar el plat hi podem afegir al final,
marisc del terreny com la tallarina, catxels o grumol.
Finalment, deixar reposar i ja es pot servir.

Temps de cocció: 1h
Aportació calòrica: alta
Elaboració: fàcil
Ingredients:
- 1 kg. de cues de rap de les Terres
de l’Ebre.
- 2 patates.
- ½ kg. de tomata.
- Vi blanc (got de cafè).
- Nous i 2 alls per fer la picada.
- Oli de Santa Bàrbara.
- Sal.
- Safrà.
Brou de peix:
Caps del rap, peix de bullir .
(2 galeres, 3 betes i 4 crancs per
exemple), 1 tomata, 1 ceba, 1 l. i
mig d’aigua i sal
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SOPA DE GALETS I CARN D’OLLA
Persones: 4
Temps de preparació: 30 min

Preparació:
1.

En una olla gran hi abocarem els 3 litres d’aigua. A
continuació, un cop l’aigua arrenqui el bull, hi afegirem
tots els ingredients menys la pasta.

2.

A continuació, deixarem bullir a foc mig durant 2 hores i
mitja els aliments fins que estiguin ben cuits.

3.

Un cop tots els aliments estiguin cuits es retiren i es
posen en una safata, preparats per servir de segon plat.

4.

En una altra olla hi afegirem el brou després d’haverlo colat. Un cop arrenqui el bull, s’afegeix la pasta
de galet i el deixem coure a foc alt durant 10 minuts
aproximadament.

5.

Finalment, servir en un plat fons ben calent la sopa
de galets (opcionalment hi ha cuiners que li afegeixen
petites pilotes de carn picada a la sopa), i treure la safata
amb la carn i la verdura per al segon plat.

Temps de cocció: 3 hores
Aportació calòrica: alta
Elaboració: fàcil
Ingredients:
- 1 tros de cansalada.
- 1 tros de pernil salat.
- 4 trossos de costella de bou.
- 3 trossos d’os del corpó
(carcanada del porc).
- 1 carcanada de pollastre.
- 2 baldanes d’arròs.
- 1 Àpit, 1 xurubia, 2 carlotes, 2
patates, 1 ceba, 1 all porro, ½ kg
de cigrons.
- 1 pilota de carn picada.
- 3 l. d’aigua.
- 200 gr. de pasta de galet.
- Oli de Santa Bàrbara.
- Sal.

Olga Boronat Ferré
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COC DE MEL
Persones: 24
Temps de preparació: 12 h

Preparació:
1.

Es posa l’aigua a bullir en una cassola, fem una infusió amb la
matafaluga i deixem que es refredi. Amb les mans es desfà la
pastilla i el creixent, que costa una mica, a un ribell on hi hem
posat l’aigua, passada per un colador, en què hem fet la infusió
de matafaluga. Remenant, hi anem afegint els ous, el sucre,
l’oli, la llimona ratllada i finalment, poc a poc, la farina fins que
veureu que no es pot continuar al ribell. En aquest moment s’ha
de passar la massa damunt la taula enfarinada per acabar de
posar-hi la farina que hi entri. Aneu posant-vos farina a les mans
i treballeu la massa fins que queda amb una textura semblant a
la pasta de pa però més enganxosa i tova.

2.

Poseu la pasta a un ribell més gran (penseu que augmentarà 2
o 3 cops de volum), tapeu-la amb un drap de cuina i poseu-la a
un lloc calentet (abans es deixava tota la nit al forn però si teniu
calefacció a casa ja valdrà) perquè faci la fermentació. Al cap
d’entre 8 i 12 hores, depenent de la caldoreta i la pastilla que heu
posat, veureu que la pasta s’ha inflat molt i abans que comenci
a desinflar-se heu d’agafar uns 700 gr. de pasta i cobrir el cul
d’una llauna. S’ha d’anar estenent a poc a poc sense trencar-la
gaire fins que queda el cul cobert per una capa molt fina de pasta
sense forats.

3.

Es deixa 1 o 2 hores més al lloc calent perquè faci la segona
pujada. Un cop l’ha feta punxem tota la pasta amb una forquilla
i es posa al forn fins una mica abans que comenci a fer rossa.

4.

Mentrestant barregem tots els ingredients de la lletada. Traiem
la llauna del forn, hi posem la lletada i la tornem a posar al forn
fins que està ben cuita (va a gustos però si l’heu fet ben prima us
recomano que quedi cruixent).

5.

Finalment, es rega tota la coca amb la mel i ja ho tenim fet. Si sou
llépols ja sabeu el que diuen: com més sucre (en aquest cas mel)
més dolç. Comproveu també que si us dura uns quants dies cada
vegada és més bona.

Temps de cocció: 30 minuts
Aportació calòrica: alta
Elaboració: complexa
Ingredients de la pasta de
mona de 12 hores

(de pasta de mona se’n pot fer de més
ràpida posant-hi més llevat, jo us poso la
recepta de la que feia ma iaia Elisa)

- 2 ous
- 200 gr de sucre
- 20 gr de pastilla (llevat per fer pa)
- 100 gr. de creixent (pasta mare de pa)
- 125 ml d’oli
- 20 gr de matafaluga (granets d’anís)
- ½ d’aigua per bullir la matafaluga
- la pell de ½ llimona ratllada
- 800 gr de farina
Ingredients de la lletada:
½ litre d’oli
150 gr. de farina d’ametla

(si us agrada que es noti l’ametla no cal que sigui
molt fina)

300 gr. de farina de blat
300 ml. de mel

(si està molt dura l’haureu d’escalfar una mica al
microones o a una cassola petita)
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FLORS DE CARABASSERA
Persones: 4
Temps de preparació: 30 minuts

Preparació:

Salomé Barberà Martí

1.

Es bat l’ou i es tira el mig got de sifó.

2.

Es va afegint farina fins que la pasta es fa una mica més densa.

Elaboració: fàcil

3.

Es netegen les flors.

Ingredients:

4.

S’arrebossen les flors amb la pasta que hem preparat
prèviament.

5.

Un cop arrebossades, es posen a fregir amb abundant oli fins
que estiguin daurades per les dues bandes.

6.

Finalment, s’ensucren i es posa canella per sobre. S’han de
menjar ben calentes.

Temps de cocció: ?? minuts
Aportació calòrica: mitjana

- 1 ou
- Mig got de sifó
- Farina
- Sucre
- Canella
- Oli
- Flors de carabassera
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RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL
DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2010
••Sessió ordinària, realitzada per la
Junta de Govern Local el dia 22 de
juny de 2010. En la que, entre d’altres, es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per
la Diputació de Tarragona, per import
de 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
45.000,00 €, pel concepte Arranjament
del Cementiri Municipal.
Acceptar la subvenció que ens ha estat concedida en l’expedient núm.
EL-64/10, per dur a terme: Els Projectes o programes inclosos en un Pla de
polítiques de dones per un import de
9.000,00 euros.
Aprovar la contractació dels serveis,
consistents en la contractació de l’actuació “Disco Zona de Baile + DJ” del dia
9 de juliol de 2010 de les Festes Majors
2010, amb l’empresa GERMANS BARCELÓ ORGANITZACIONS, SL, d’acord
amb el contracte presentat , per un import de 2.900,00 € més la quota corresponent de l’IVA.
Aprovar la contractació dels serveis,
consistents en la contractació de l’actuació “Piece of Maiden (Iron Maiden
grup tribut)del dia 9 de juliol de 2010
de les Festes Majors 2010, amb l’empresa GERMANS BARCELÓ ORGANITZACIONS, SL, d’acord amb el contracte
presentat, per un import de 3.100,00 €
més la quota corresponent de l’IVA.
Aprovar la contractació dels serveis,
consistents en la contractació de l’actuació a dur a terme durant el sopar
popular del bou estofat del dia 14 de
juliol de 2010 de les Festes Majors 2010,
amb l’empresa GERMANS BARCELÓ
ORGANITZACIONS, SL, d’acord amb el
contracte presentat, per un import de
6.850,00 € més la quota corresponent
de l’IVA.
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra
“Dotació de serveis del Passeig de la
Generalitat i adjacents – segona fase
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A”, per un import de 64.370,10 €.
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra
“Dotació de serveis del Passeig de la
Generalitat i adjacents – segona fase
B”, per un import de 28.987,66 €.
Aprovar el programa d’actes per a la
realització de les Jornades Esportives a
celebrar els propers dies 19 de juny al
8 de juliol.
Aprovar el programa d’activitats a realitzar a les Piscines Municipals, per a
l’estiu 2010.
Aprovar els premis per a les Festes Majors 2010.
••Sessió ordinària, realitzada per la
Junta de Govern Local el dia 8 de juliol de 2010. En la que, entre d’altres,
es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per la
Diputació de Tarragona, per import de
12.300,00 €, pel concepte “XIV Fira de
l’oli novell, dels cítrics i del comerç.
Acceptar la subvenció concedida per la
Diputació de Tarragona, per import de
3.700,00 €, pel concepte “XIII Jornades
gastronòmiques de l’oli d’oliva”.
Acceptar la subvenció concedida per la
Diputació de Tarragona, per import de
800,00 €, pel concepte “Jornades tècniques de desenvolupament local 2010.
Acceptar la subvenció concedida per
la Diputació de Tarragona, per import
de 16.000,00 €, pel concepte “Treballs
previs a la rehabilitació de la Masada
de Martí.
Aprovar l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació
del sector Pla parcial DR-1.2 de Santa
Bàrbara
Acceptar la subvenció concedida per
un import de 7.000,00 €, concedida pel
Departament d’Innovació Universitats
i Empresa, per la sol.licitud d’incentiu
del programa singularització, del consorci de comerç, artesania i moda de
Catalunya.
Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra
“Dotació de serveis del Passeig de la
Generalitat i adjacents – segona fase
A”, per un import de 171.446,14 €.
Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra
“Dotació de serveis del Passeig de la
Generalitat i adjacents – segona fase
B”, per un import de 129.865,98 €.
••Sessió ordinària, realitzada per la
Junta de Govern Local el dia 22 de juliol de 2010. En la que, entre d’altres,

es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per
la Diputació de Tarragona, per import
de 9.100,00 €, pel concepte “Activitats
Culturals”.
Acceptar la subvenció concedida per la
Diputació de Tarragona, per import de
1.732,95 €, per a reduir la proliferació
d’animals peridomèstics.
Acceptar la subvenció concedida per
la Diputació de Tarragona, per import
de 3.000,00 €, pel concepte “Renovació
d’equipament informàtic.
Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra
“Centre de Dia Municipal”, per un import de 29.263,00 €.
Acollir-nos a les Bases que han de regir
la concessió d’ajuts a l’ensenyament
d’adults durant el curs 2010-2011, i sol·
licitar al Consell Comarcal del Montsià
la concessió d’una subvenció per import del 50% de les despeses que l’ajuntament realitzarà per aquest concepte.
Acollir-nos a les Bases que han de regir
la concessió d’ajuts a l’ensenyament
d’arts plàstiques a les escoles i instituts
durant el curs 2010-2011, i sol·licitar al
Consell Comarcal del Montsià la concessió d’una subvenció per import del
50% de les despeses que l’ajuntament
realitzarà per aquest concepte.
Aprovar el Conveni de col·laboració
entre la Fundació Privada Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en el
marc de la Borsa d’Habitatge Jove del
Montsià 2010.
Aprovar l’aportació de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara a la Fundació Privada
Montsià per a la contribució a l’establiment i manteniment del programa
Borsa Jove d’Habitatge de 1.000,00 €
anuals.
••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 19
d’agost de 2010. En la que, entre
d’altres, es van adoptar els acords
següents:
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra
“Centre de Dia Municipal”, per un import de 101.363,78 €.
Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra
“ Rehabilitació Masada Martí”, per un
import de 35.412,10 €.
Aprovar la facturació corresponent a la
gestió del servei municipal d´aigua del
2n trimestre de 2010, per un import de
39.310,68 €.
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••Sessió ordinària, realitzada per
la Junta de Govern Local el dia 2 de
setembre de 2010. En la que, entre
d’altres, es van adoptar els acords
següents:
Aprovar el programa d’actes en motiu
de la celebració de la Diada nacional
de Catalunya, proposat per la regidoria
de festes.
Aprovar l’aportació econòmica de 320
eruros per a la Campanya Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple. Duta a terme el
passat dia 10 de juliol a les Piscines
Municipals.
••Sessió ordinària, realitzada per la
Junta de Govern Local el dia 16 de
setembre de 2010. En la que, entre
d’altres, es van adoptar els acords
següents:
Aprovar inicialment el Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació
número 5B de les previstes a les Normes Subsidiàries del municipi, redactat per l’Arquitecte, Mireia Cid Roble-

do.
Acceptar la subvenció concedida per
la Diputació de Tarragona, per import
de 2.725,00 €, pel concepte “Adequació
Aula Infocentre” de Santa Bàrbara”.
Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra
“Dotació de serveis del Passeig de la
Generalitat i adjacents – segona fase
A”, per un import de 85.645,71 €.
Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra
“Dotació de serveis del Passeig de la
Generalitat i adjacents – segona fase
B”, per un import de 15.234,22 €.
Acceptar la subvenció de 75.600,00 €
concedida pel Departament d’Educació per a l’escolarització corresponent
al curs escolar 2009-2010 de la llar
d’infants municipal “Les Beceroles”.
Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any 2011,
les següents:
Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori
patró del municipi.
Dia 31 d’octubre.
Aprovar l’aportació econòmica al Pre-

mi Beca IES “Les Planes” de l’ajuntament de Santa Bàrbara per a l’any
2010 de 300,00€.
Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra
“Centre de Dia Municipal”, per un import de 81.724,99€.
Aprovar les memòries per la realització de l’actuació Projecte Impuls per
als anys 2010 i 2011, per un import de
133.577,55 €.
Aprovar el Conveni de col·laboració
entre la Fundació Privada Montsià,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
en el marc del curs Cuidador/a de discapacitats/des físics i psíquics.
Aprovar la interposició de recurs d’alçada contra l’acord adoptat per la Comissió d’urbanisme de les Terres de
l’Ebre, en sessió del dia 29 de juliol de
2010, pel qual es denegà l’aprovació
definitiva de la modificació puntual de
les Normes subsidiàries, pel que fa a
la zona d’edificació específica, UA2, de
Santa Bàrbara.

Breus de La Plana Ràdio
Excel·lent concert del grup “Contracop” en l’acte de
presentació de la nova programació de La Plana
Ràdio.
Gairebé un parell de centenars de persones van acudir el passat divendres 10 de Setembre a la nit a la
Plaça Major del poble per gaudir del concert del grup
ebrenc “Contracop”, concert que servia de colofó als
actes de celebració del 15é aniversari que La Plana
Ràdio compleix aquest 2010.
Els músics i tenint en compte la tipologia de públic
que assistia a l’acte, van començar el seu concert
amb una sessió acústica per oferir unes versions dels
temes del seu cd “Junts aixecant el puny ben alt” més
apropiades per a l’ocasió i que va aixecar els aplaudiments dels presents. A la meitat del la sessió, els musics van voler lliurar unes còpies del seu CD al director de l’emissora per a que aquest els regalés posteriorment als seus oients . Un cop creat l’ambient adequat, els músics van continuar l’actuació amb la
seua força i energia habitual per oferir un concert de
gairebé dues hores de durada, que va fer moure als
més joves dels assistents fins al darrer moment del
concert. Acabat aquest, les i els fans van encerclar els
membres de grup demanant-los-hi autògrafs i altres
productes de promoció.
El concert del grup “Contracop” s’ ha de subratllar un
cop més, va ser una aportació desinteressada dels
músics que volien participar així en la festa d’aniversari de l’emissora planera.
Previ al concert, es va aprofitar per presentar en directe i davant el públic assistent, la nova programació i els col·laboradors de La Plana Ràdio per a la tem-

porada 2010-2011 que comença avui mateix. Un sistema de presentació de cara al públic que va resultar
ser tota una experiència, perquè els responsables i
presentadors de cada programa (presents la majoria)
van pujar dalt l’escenari quant es nombrava el seu
programa. Ells mateixos van fer una breu explicació
dels continguts, canvis o novetats dels seus programes, en un acte que va comptar amb la simpatia i
atenció dels nombrosos oients presents a la plaça per
poder veure, i en alguns casos, conèixer quina cara hi
ha darrera les veus que escolten per la ràdio. L’emissora va repartir diversos regals entre el públic.
Dilluns comença a La Plana Ràdio la programació
de la nova temporada
El dilluns 13 de Setembre és la data que ha escollit La
Plana Ràdio per donar inici a la programació de la
temporada 2010-2011, programació que va estar debatuda i aprovada a la darrera reunió de col·
laboradors de l’emissora que va tenir lloc el passat
dimarts.
Una de les principals novetats d’ aquesta temporada
és l’explicada en la noticia anterior: l’ampliació de la
programació conjunta amb Emute i el que, desprès
de set anys, Tere i jo mateix en deixem de coordinar
l’informatiu Emute.
A banda d’això i parlant ja pròpiament de la nostra
programació autònoma, destacaria l’implicació, un
cop més, del nostre equip de col·laboradors que supera de nou les 30 persones.
Ells s’encarregaran de donar la dinàmica de veus i
continguts necessaris en una emissora de poble per
la poble com és la nostra.
No concretaré cap dels espais o programes que pre-

sentaran perquè ja o podreu veure detallat a l’annex
de “Graella de programació”.
Si que puc sintetitzar dient que la programació l’he
dividit en tres franges definides per l’informació, l’entreteniment i la musica.
Les primeres aniran de les 8:30 fins les 10 i de les
12:45 a les 14h. pel matí i de les 19 a 20h. per la tarda.
La franja d’entreteniment començarà a les 10 del
matí fins les 12:45h. pel matí i de les 17 a les 18h. per
les tardes.
La resta de graella es destinarà a la música des de les
més diverses temàtiques i sempre segons els criteris
i preferències dels seus presentadors anant del folk
al pop/rock o del country al català o la música dels 80
entre altres.
Subratllar que, dintre d’aquesta nova programació,
he volgut també que els més joves experimenten
amb la seua ràdio i desprès de l’èxit obtingut aquest
estiu els divendres per la nit amb el programa juvenil
que utilitza xarxes de comunicació social per al seu
desenvolupament, aquesta nova temporada l’he inclòs també a la graella
Els caps de setmana, com en la temporada anterior,
serviran per a repetir alguns dels programes emesos
els darrers dies. El diumenges cal destacar, però, que
tenim emissió en directe des de les 10 a les 13h.
Finalment recordar que aquesta nit, 10 de Setembre i
a partir de les 10 de la nit, La Plana Ràdio, amb col·
laboració de l’ajuntament, organitzem un concert a
la Plaça Major amb l’actuació desinteressada del
grup ebrenc “Contracop”. Festa que servirà també per
posar final als actes de celebració dels 15é aniversari
de l’emissora i per presentar aquesta nova programació.
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2010
ADRIAN MONCAYO MARTÍN 30/06/2010
Juan Antonio Moncayo Clavijo
Gloria Maria Martín Cid
NOAH VAQUERO BELTRAN 16/07/2010
Miguel Àngel Vaquero Turón
Verònica Cinta Beltran Solà
KAWTHAR MAHAL LAMLILI 15/08/2010
Chaib Mahal Hammoudi
Yamina Lamlili
MARINA FORNELL ADELL 30/08/2010
David Fornell Arasa
Josefina Adell Gavaldà

11/092010
DAVID PANISELLO BARBERÀ
ISABEL FARNÓS ADELL
18/09/2010
JOAN JORDI BORONAT FERRÉ
MARIA DEL VALLE CAMPO FORNER-PERAIRE
19/09/2010
CELEDONIO DÍAZ MARÍN
CLAUDIA LIANA MANDRU
DEFUNCIONS 3r TRMIESTRE 2010
PILAR CAVALLÉ VALLÉS 12/07/2010
ANTONIO MARTÍ MARTÍ 13/07/2010
LUIS MARIANO RODRÍGUEZ ARASA 13/07/2010
FRANCISCA ALBIOL NOFRE 18/07/2010
JOSÉ FANDOS ROIG 27/07/2010
INES SUESTA GIL 29/07/2010
GABINO MARTÍN GARCIA 01/08/2010
JOSÉ LLORENS LLEIXÀ 02/08/2010
ROSARIO ARASA VEGUÉ 16/08/2010
JOSE JARDÍ ROYO 01/09/2010
Mª CINTA REVERTER VIDAL 05/09/2010
RAFAEL SERRANO MARÍN 12/09/2010
JOSE MONTESÓ BALAGUÉ 15/09/2010

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2010
03/07/2010
JOAN FORNÓS PLANELLES
ROSA MARIA JIMÉNEZ
03/07/2010
MARC PUYOL MONTEVERDE
MARIA PILAR IBÁÑEZ MARTÍ
10/07/2010
DANIEL GIL SOLES
VANESA MENGUAL PANISELLO

Pompas Fúnebres

Domingo, s.l.

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

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

L’entrevista

Entrevista a la planera absent…

Laura Torres Arasa
Em dic Laura Torres Arasa i sóc filla
de Joaquín Torres (Tino o Barrina)
i Pepita Arasa (la blava) i tinc un
germà, Andrés.
He viscut la meitat, exacta, de la
meva vida al poble i l’altra meitat
he hagut de compartir Santa
Bàrbara amb una altra població. Tot
i això, durant els últims divuit anys
en cap moment m’he considerat
“absent”, sempre m’he quedat amb
la part de “planera”, ja que si a
final d’any faig comptes sobre els
dies passats a cadascun dels dos
llocs, jo crec que podrien donar un
empat.
Dels primers divuit anys al poble
en recordo moltíssimes coses,
de l’infantesa, l’escola vella i el
canvi a la nova (i la transició a la
granja de Borda), el poder anar a
jugar al carrer amb les amigues
sense cap preocupació, els llargs
estius a la masada amb els iaios
Cinta i Joaquín, les Festes Majors,
les excursions amb tota la colla
de pares i crios que anàvem, els
Reis Mags passant per casa la
iaia Querubina i Pepe a deixar
capses enormes de regals. De
l’adolescència, les amigues, les
escapades amb les motos, els
viatges per anar Amposta a La Lira
i a Parròquia, l’Institut a Tortosa...
Passada aquesta primera meitat de
la meva vida vaig acabar d’estudiar
a Tortosa i va tocar prendre la
decisió de marxar, vaig anar cap
a Barcelona on vaig estudiar
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Enginyeria
Tècnica
Química
Industrial. Després les decisions
m’han anat portant cap a fer un
curs de pedagogia a la tecnologia i
directament cap a l’ensenyament,
on segueixo encara treballant, a
l’escola Laia a Sant Andreu des de
fa 11 anys.

pisos d’estudiants, també vaig
deixar de viure a Barcelona, i em
vaig traslladar a viure a Montgat,
al costadet mateix de Barcelona,
però més tranquils i amb platja. A
Montgat ja em vaig casar amb Toni
i també hi han nascut les meves
dues filles, Alba i Emma.

Durant aquest temps, i després
de transitar residència i diversos

Des de la distància
La meva visió del poble, i fent la

L’entrevista

inevitable comparació amb la
població on vivim, és la d’un poble
amb unes infraestructures, tant
esportives, socials, com sanitàries,
molt per sobre de la majoria dels
pobles de la seva dimensió. Tot i que
sempre he tingut la visió de Santa
Bàrbara com un poble en evolució,
és potser en aquests últims anys
que no hi resideixo quan he vist
una gran explosió de projectes
tant d’obres públiques, com de
projectes socials i culturals. Potser
la millor opinió sobre el poble seria
la dels amics que a vegades venen
a passar uns dies, i es queden
al·lucinats amb les instal·lacions
esportives que hi tenim.

Durant l’any seguim baixant cada
quinze dies com a molt de temps
i les vacances les fem totalment
planeres, això fa que seguim
comprant majoritàriament a les
botigues del poble, que puguem
estar totes les festes majors, que
la meva filla gran vagi cada any al
casal dels Ballarics i que segueixi
al·lucinada amb els Reis Mags
planers.

Retorn al poble
El retorn al poble sembla molt
difícil en un futur pròxim, les
feines de tots dos són, bàsicament,
el principal inconvenient. Encara
que també hi ha altres afegits
com amics, les xiquetes, la part
badalonina de Toni… Tot i això,
algun dia ens agradaria poder
passar més temps, encara més, a
Santa Bàrbara.

Contacte amb el poble
Tot i estar empadronats a Mongat,
sempre hem estat convivint entre
els dos pobles, i entre les dues
cases, la de Montgat i la Masada,
encara que la preferència de les
meves filles està clara, la masada!!!
Per nosaltres el principal lligam
amb el poble i la família és la
masada de Barrina, allí és on
vivim quan venim al poble, on fem
qualsevol trobada familiar i on fins
i tot tenim el nostre hortet.
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L’èxit de
Motorland
Aragon
El passat mes de
setembre va tenir lloc un esdeveniment
històric per a la ciutat d’Alcañiz amb la
celebració del Gran Premi del Mundial
de Motociclisme al nou circuit de
Motorland-Aragón.
Més de 70.000
persones van acudir a la cita, omplint
totes les places hoteleres en molts
quilòmetres a la redona. L’organització
va ser un èxit, i tot el món va poder
veure per televisió com els pilots de
les diferents cilindrades competien per
primera vegada en aquest magnífic
circuit dissenyat per Hermann Tilke. Va
ser un somni fet realitat, pel qual molta

Club Bitlles Santa
Bàrbara
Després d’haver superat un estiu molt
atabalat amb les Festes Majors dels
pobles del nostre entorn, ja que el Club
de Bitlles Santa Bàrbara va participar a
totes les tirades de bitlles celebrades a
les seves Festes Majors, arriba l’hora de
començar el Campionat de Lliga amb
la seva primera jornada el dia 12 de
setembre de 2010.
En aquest mes de setembre, amb el
començament de la lliga, arriba també
el 2n Gran Premi de Catalunya i Súper
Copa 2010 de Bitlles Catalanes que es va
celebrar a Anglesola (Lleida) el dia 18 de
setembre de 2010. Els equips participants
van ser els següents: Club de Bitlles La
Galera, campió de la Lliga Nacional i
campió de Catalunya; Club de Bitlles

Club de
Futbol Santa
Bàrbara
INICI
DE
LA
TEMPORADA
DEL
FUTBOL BASE DEL CF
SANTA BÀRBARA
El dijous 9 de setembre es va donar el
tret de sortida a la temporada 2010-2011
del futbol base del CF Santa Bàrbara, en
una reunió celebrada al centre cultural.
En aquesta reunió es va presentar el
nou organigrama tècnic del futbol base,
es van plantejar els principals objectius
per a cada categoria i es van ressaltar
els aspectes esportius amb els quals

gent ha lluitat des de fa molts anys.
En certa manera, les comarques del
Bajo Aragón i Matarranya tenen una
idiosincràsia semblant a la de les
Terres de l’Ebre: allunyades de les grans
poblacions, “oblidades” pels centres
de poder de les capitals, mancades
d’inversions i infraestructures...

consolidarà com un dels més atractius
del Mundial, al mateix temps que
aportarà beneficis per a tota la zona en
forma d’ingressos pels visitants, millores
a les carreteres, possible instal·lació de
noves indústries i serveis, etc.

Els alcañizanos han treballat dur per
aconseguir fer realitat el seu projecte, per
això és molt important que prenguem
bona nota, i ens adonem que treballant
junts, a Les Terres de l’Ebre també
podem aconseguir fites importants.
Recentment,
s’ha
confirmat
que
Motorland tornarà a acollir una prova
del Mundial de Motociclisme al 2011.
Això donarà continuïtat al projecte i el

Ivars, campió de la Copa Generalitat;
Club de Bitlles Anglesola, organitzador
del campionat i la Selecció Catalana de
Bitlles.
La Selecció Catalana de Bitlles la
van formar els 3 primers classificats
masculins i les 3 primeres classificades
femenines del campionat individual
de Catalunya 2009-2010, que van ser:
José Maria Martí del Club Bitlles Santa
Bàrbara, Pere Muixí Luria del Club de
Bitlles Palou, Cristobal Lao Martínez del
Club Bitlles Fusta i Ferro, Gemma Lloreta
Gabarró del Club Bitlles Lloreta Kin,
Joana Garcia Martínez del Club Bitlles
Liuzanenc d’Horta i Roser Cherta Mateu
del Club Bitlles La Galera.
La classificació va ser la següent:
1r classificat: Club de Bitlles La Galera
2n classificat: Selecció Catalana de
Bitlles

3r classificat: Club de Bitlles Ivars
4t classificat: Club de Bitlles Anglesola
Hem de felicitar al Club de Bitlles La
Galera perquè, aquest any, ha aconseguit
guanyar el Campionat de Catalunya per
equips, el Campionat de Lliga Territorial,
el 2n Gran Premi de Catalunya i el 2n
Súper Copa 2010 de Bitlles.

l’equip tècnic treballarà durant tota la
temporada.
Tot i això, un dels objectius de la reunió
era presentar els nous entrenadors
per la propera temporada, així com els
responsables coordinatius del futbol
base, i que els pares i mares dels
jugadors/es participessin en primera
persona en el desenvolupament de tot el
funcionament del futbol base local. Un
dels punts de major convergència entre
familiars i club era la presentació d’un
codi disciplinari a fi d’homogeneïtzar un
únic sistema que té com a objectiu el
bon funcionament intern del futbol base
del CF Santa Bàrbara.
Per aquesta temporada, la principal
novetat és que tots els responsables
de cada categoria estan titulats amb el

nivell de monitor de futbol, fet que dóna
majors garanties de formació a tots els
xiquets i xiquetes. A més, la coordinació
ha elaborat un pla estratègic anual per
a cada categoria per tal d’adaptar els
principals aspectes físics, tècnics i tàctics
a cada edat, mitjançant el qual s’hauran
de presentar informes periòdics per tal
de comprovar el rendiment de l’equip a
nivell esportiu i extra-esportiu.
L’objectiu del futbol base del CF Santa
Bàrbara és iniciar una nova etapa amb
les màximes garanties per a jugadors/
es i familiars, on la formació esportiva
i social del jugador/a és el principal
objectiu, per damunt dels resultats. Un
primer pas per a una correcta formació
esportiva.

Rogelio Roé Romeu
President
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EL DEBUT A CASA DEL
CLUB DE FUTBOL SANTA
BARBARA FEMENI
No sé si sabreu que aquest any podem
gaudir en el nostre estimat poble d’un
equip de futbol femení.
I, us preguntareu, com va sorgir la idea
de fer un equip de futbol femení al nostre poble? Doncs molt fàcil. L’entrenadora de l’equip, Maite Arasa (jo mateixa),
tenia moltes, moltes, moltes ganes de
tornar a jugar a futbol i vaig decidir de
tirar endavant aquest projecte. Ja sabeu
tots els que us agrada el futbol, que això
es porta a la sang, la passió pel futbol, la
màgia de jugar en aquest esport tan simple i alhora tan complicat, sincerament,
a mi em té robat el cor des de molt petita
i he pogut comprovar, que no sóc l’única.
Al nostre equip tenim 25 noies fitxades,
tot un èxit, la veritat, jo no m´ho esperava, per això estic molt il·lusionada i
espero que vagi tot bé i puguem obtenir
molts triomfs.
El mes de setembre ha estat molt dur
per la feinada que m’ha suposat muntar
l’equip, però amb l’ajuda de Noèlia Ontañón i César Roig, ho hem pogut tirar
endavant.
Estic molt agraïda als nostres patrocinadors (HOTEL DIEGO, RESTAURANT COM

TU, OSCAR MARCO I la botiga NENS), ja
que gràcies a ells tenim uns equipatges
com cal, ja ho veieu a la foto que estem
molt guapes i molt orgulloses de portar
l’escut del nostre poble al damunt del
cor.
A més a més, els farem una bona publicitat, ja que farem 14 desplaçaments
per anar a jugar fora de casa a: Gandesa, Móra d’Ebre, Arnes, Móra la Nova,
Amposta, Camarles, Tortosa, L’Aldea,
La Cava, Jesús i Maria, Sant Carles de la
Ràpita, Ulldecona, Masdenverge i Benifallet.
Com veieu, és una Lliga que es dur a
terme a les nostres terres, les Terres de
l’Ebre. L’edat de les jugadores ha de ser
major de 14 anys, tot i que en el nostre
equip en tenim una que té 13 anys, Laura Matamoros de La Galera i una altra
que té 11 anys, Jenifer Garcia de La Sénia. La Sènia, en un principi també formaven un equip, però eren poques jugadores i al final no l’han pogut fer. Això
ha estat bo per a nosaltres, ja que hem
fitxat 6 jugadores de la Sénia que ens
han reforçat molt l’equip: Marta Munuera (portera veteraníssima del Tortosa),
Mireia Cortés, Ylenia Fibla, Paula Abella,
Raquel Garcia i Jennifer Garcia.
També tenim un fitxatge estrella: Sandra Duran, de Vinallop (Llicenciada en

INEFC i exjugadora del Tortosa), dos jugadores d’Amposta: Ingrid Valldeperez i
Andrea Morales i una jugadora de Salou,
Sara Lacambra.
La resta de jugadores som totes del poble, Noelia Ontañon, Ana Marco, Montse
Roé, Montse Fornell, Maria Roiget, Nuria
Torres, Begoña Aixendri, Miriam Vallés,
Anna Miravet, Rut Roé, Ona Ruiz, Sarai
Muria, Vanesa Catalan i Maite Arasa.
Hem jugat 2 partits, un contra el Tortosa que vam perdre 4-1 i l’altre contra
les de La Cava, Campiones de Lliga l’any
passat, que també ens han guanyat 0-2,
però estic molt contenta amb les jugadores, ja que hem sabut aguantar el tipus i defensar-nos donant-t’ho tot en el
camp, i sobretot, ens ho hem passat bé,
que d’això es tracta. Dir també que hem
tingut un debut una mica accidentat, les
nostres jugadores Ona Ruiz, Montse Roé
i Sandra Duran s’han lesionat, però per
sort no ha estat res molt greu, esquinços
i elongacions musculars, però espero poder comptar amb elles en 15 dies.
Per últim, dir que s’està promocionant
molt el futbol femení a les nostres Terres, i penso que és una cosa molt positiva. Gràcies a tothom i a veure si us animeu i veniu a l’Estadi a veure’ns jugar
els dissabtes a les 16 hores.
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CLUB TWIRLING
SANTA BÀRBARA
Ja s’ha acabat l’estiu, han passat les
vacances, ha començat el curs escolar
i a la vegada també un altre cop les
activitats del club. En primer lloc
vam participar en la Diada de l’11 de
setembre, amb la desfilada el divendres
per la nit, des de la Plaça de l’Estació fins
a la Plaça Cid i Cid, i amb la hissada de
la bandera a l’Ajuntament. També una
representació de la Junta va participar
amb les ofrenes florals el dia de la festa
als monuments de la nostra població.
Ara ja han començat els entrenaments
al Pavelló Municipal, de cara a anar
preparant els exercicis que s’exhibiran
als campionats a realitzar a primers
d’any, comptem també amb monitors
externs per preparar els equips o els
exercicis individuals.
Volem informar als lectors de Santa
Bàrbara Magazín que a l’anterior revista,
quan es va parlar de l’equip júnior que
va participar a la final del Campionat
de Catalunya que es va celebrar a
Lleida, per un error humà, quan vaig
enumerar a les components del grup,
me vaig deixar de nombrar a l’atleta
Mercè Codorniu. A la vegada tot el club li
desitja que es recupere aviat, que pugue
anar a veure a totes les seves companyes
als campionats i qui sap si algun dia pot

UNIÓ MUSICAL
JAUME BALMES
La junta directiva de la Unió Musical
Jaume Balmes vol desitjar a tots els
alumnes i professors de l’escola un feliç
curs 2010 – 2011 i agrair als pares l’esforç
que fan per que els seus fills puguen
gaudir de l’aprenentatge d’una de les
arts culturals mes antigues com és la
música.
Durant les Jornades Culturals va tenir
lloc la representació de Pere i el Llop
amb un gran èxit, cal destacar la gran
implicació de la banda als assajos i que
no hagués estat possible tampoc sense
la participació dels solistes invitats en
instruments com la flauta (el moixó),
l’oboè (el pato), el fagot (l’avi d’en Pere)
i el llop (3 trompes) i com no el grup de
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tornar a ser una twirler. Ànims de tot cor
i endavant...
Com que hi han poques notícies a l’estiu,
aprofito per explicar que la Federació
Catalana de Twirling va participar, a
primers d’agost, al Campionat del Món
que es va disputar a la ciutat noruega de
Bergen. Dels 18 esportistes de la selecció
catalana, destacar que 15 eren de les
Terres de l’Ebre, de vàries poblacions
veïnes. Tot i no aconseguir cap medalla
en aquest mundial, van assolir molt
bones posicions a cada exercici en què
van participar.
I, per últim, animar a les xiquetes/
xiquets (fins als 25 anys no hi ha límit
d’edat), que es vulguen iniciar en aquest
món de les majorettes, que poden passar
totes les tardes (de dilluns a divendres,
o dissabte matí), pel Pavelló Municipal
i preguntar per Judith Lleixà i els hi
donarà tota la informació que vulguen
saber.

Teatre de la SERC de l’Ametlla de Mar
i el grup de Teatre de Santa Bàrbara
col·laborant amb la il·luminació.
Com es habitual el passat 12 de juny
va tenir lloc a Sant Carles de la Ràpita
la Trobada anual d’escoles de Música
del Montsià, al matí van participar els
grups de cambra, que aquest any han
representat a la Unió Musical Jaume

Balmes, amb l’aula de saxos i la de
clarinet. I per la tarda a les 17 hores es
va fer el concert de les bandes joves de
les escoles de música de la comarca.
Aquest estiu, al juliol, la Unió Musical
Jaume Balmes va organitzar el popular
concert de Festes Majors juntament
amb la banda invitada Agrupació
Musical Rasquerana i la banda jove de
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l’Escola de Música. La banda de música
també ha participat en tots els actes ja
habituals de les festes majors, el pregó,
la ofrena, les carrosses i també amb la
inauguració de la placeta i el monument
de Regina Pla dedicat al poble de Santa
Bàrbara. Durant el mes d’agost es va
realitzar una sortida/intercanvi amb la
banda municipal de música de Paüls
col·laborant amb la festa major de Sant
Roc i celebrant la IV Trobada de Bandes
de Paüls. El dia 20 d’agost, la banda Unió
Musical Jaume Balmes, va tancar el cicle
de concerts a la població de l’Ametlla de
Mar oferint un concert a la plaça Joan
Miró.
La Caixa de Tarragona mitjançant el
programa Tu Ajudes 2010 ha fet possible
que la Unió Musical Jaume Balmes hagi
pogut comprar els instruments que
il·lustren aquest escrit. Com sabeu vam
participar amb el projecte Instruments
solidaris i d’integració. Des d’aquí volem
agrair a la Caixa de Tarragona i a tots els
que heu participat donant suport, de l’1

de març al 15 d’abril, amb els Vots Tu
Ajudes de la Llibreta Preferent.
Finalment, dir que gràcies a l’interès i a
les ganes posades pel Director Sr. Agustí
Roé Juan, es va poder formar un conjunt
musical denominat “Los Tremendos de
l’Ebre”, format per músics no massa

joves de les poblacions de Deltebre i
de Santa Bàrbara que varen fer dos
actuacions, una al Centre Cultural
d’aquí del poble al mes de maig i l’altra a
la Sala Ramón Calvo de Deltebre al mes
de juliol i segons les cròniques totes dos
actuacions van tenir molt èxit.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta que és la imatge 1 i qui són els personatges 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.

Busca, a la sopa de lletres, 10 carrers de
Santa Bàrbara
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Embarbussaments
· Tinc una son, una gana i una · Quin fum fa? Fa un fum fi.
set, que no dormo, ni menjo, ni · Papa, la Pepa era a la popa i
bec; si dormia, menjava i be- s’ha fet pupa amb una pipa.
via, no tindria ni son, ni gana
ni set.

Solucions
Sopa de lletres
Mandarina,
oli, pastisset,
arròs, borraina,
panoli, anguila,
baldana i
punyetes.

Sudoku
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Qui i què?
Imatge 1: Escola de Música
Germans Arasa “Los Flarets”
(Antic escorxador)
Imatge 2: Maribel Cid

Aquí teniu les solucions als jocs de la revista núm. 11:

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa

Un any més, durant l’estiu, la biblioteca es va desplaçar a les piscines municipals per donar servei de bibliopiscina
als seus usuaris. Tot i això, aquest any,
la bibliopiscina ha comptat amb la col·
laboració de quatre monitores (Sandra
Cuadrad, Benilde Domingo, Laia Gisbert i Laura Làzaro) que a més d’oferir llibres de diferents matèries, tant
infantils com per a adults, i revistes
per satisfer les necessitats dels lectors
que volen seguir gaudint de la lectura
durant l’estiu, han organitzat activitats
variades per acabar d’animar a la gent
a posar-se en contacte amb la lectura.
La resposta va ser molt bona i positiva
i des de la biblioteca es va valorar satisfactòriament tant el treball de les monitores com la participació de la gent.
De cara a aquest proper trimestre, una
de les activitats més importants que
cada any organitza la biblioteca és
l’anomenada bibliocursa. Durant els
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mesos d’octubre, novembre i desembre la biblioteca José Escudé de Santa
Bàrbara realitza l’activitat bibliocursa 2010. Fins ara i a totes les edicions
que s’havia realitzat aquesta activitat,
durant els tres mesos que durava la
bibliocursa, els participants havien de
llegir 20 contes i omplir una fitxa de
cada conte que llegien. Aquest any, hi
ha hagut una sèrie de modificacions
que, tot i mantenir l’estructura bàsica
de les edicions anteriors amb la lectura
de contes, han aportat innovacions a la
cursa per tal de fer-la més atractiva i
engrescadora. Entre les novetats hi ha
la incorporació de material audiovisual
a la cursa.
Cada participant de la cursa té una fitxa de concursant amb 20 números que
ha d’omplir obligatòriament per tal de
superar-la. Els números porten un dibuix a la seva casella que els participants han de mirar a les normes per

saber que significa i després fer el que
els indiquen.
A la majoria de caselles s’ha d’agafar
un llibre i després de llegir-lo omplir
una fitxa que conté preguntes sobre
el llibre llegit, però hi ha caselles a les
quals els participants han de preguntar al taulell de préstec quin llibre han
d’agafar i quina activitat han de fer, llegir un llibre que porti al llom un gomet
de color roig, sigui quina sigui la seva
edat, llegir un llibre que porti al llom
un gomet de color blau, sigui quina
sigui la seva edat, llegir un llibre, dels
seleccionats per a la bibliocursa, juntament amb una altra persona (pare,
mare, germà, monitor/a, company/a,
etc.) o emportar-se un DVD a casa i
omplir la fitxa que se’ls donarà quan
l’agafin en préstec.
També, aquest any, enlloc d’escollir
un llibre a l’atzar, els participants han
d’escollir els llibres dels seleccionats
per a la bibliocursa.
Finalment, cada vegada que retornin
una fitxa omplerta se’ls dóna una enganxina per posar-la a la seva fitxa de
concursant que quan l’hagin completat veuran la imatge que sortirà. El termini per completar la fitxa és fins el 31
de desembre i a partir d’aleshores s’escollirà un dia per entregar els diplomes
i obsequis a tots els lectors que hagin
superat amb èxit la bibliocursa.
Aquesta és una activitat dirigida a tothom, ja que l’únic requisit és que cadascú esculli els llibres en relació a la
seva edat. Tot i així, els més menuts
són els més participatius i els que gaudeixen de l’activitat.
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Centre Obert l’Oliveta

Nou Curs 2010-2011
El dilluns 13 de setembre, el Centre
Obert l’Oliveta va iniciar el nou curs
2010-2011.
El Centre Obert és un espai de caràcter
educatiu, fora de l’horari escolar, on es
donen eines i es potencien l’adquisició
d’aprenentatges bàsics, valors, etc.
perquè els xiquets i xiquetes es puguin
desenvolupar de forma autònoma.
Aquest any, degut a la gran afluència
de xiquets i xiquetes, s’han omplert les
trenta places ofertades pel centre.
Durant el primer trimestre, al Centre
Obert l’Oliveta es realitzaran aquests
tallers:
En aquest espai els propis protagonistes
del Centre Obert l’Oliveta explicaran
un dels tallers que es realitza al centre,
aquest és el de Creació de jocs.

En aquest taller, els xiquets i xiquetes
experimenten i gaudeixen manipulant
els materials i desenvolupant les
seves habilitats amb les eines (tisores,
pinzells, pintura...).
Al primer trimestre, al centre realitzem
un taller molt divertit que s’anomena
Creació de jocs. En aquest taller,
estem realitzant un dòmino de grans
dimensions amb “porexpan”.
Primer, hem pintat les fitxes amb diferents
pintures de colors. A continuació, hem
confeccionat els punts de cada fitxa del
dòmino amb cartolina negra per després
poder-los pegar a les fitxes. Finalment, el
folrarem perquè es conservi durant molt
de temps i així, poder-hi jugar sempre que
vulguem.

Quan ho necessitem les educadores ens
ajuden en el procés d’elaboració del joc,
perquè als menys hàbils ens costa més i
ens diuen que hem de tenir una mica de
paciència perquè surtin les coses bé.
És una satisfacció per a nosaltres veure
que en les pròpies mans hem estat capaços
de construir un joc deixant anar la nostra
imaginació i creativitat.
Per últim, volem remarcar que el més
important dels tallers és passar una
estona agradable entre tots els companys
i companyes i donar tanta importància al
procés que estem realitzant cada setmana
com al resultat final.
Ara ja tenim ganes de poder jugar amb
el dòmino i properament començar a
confeccionar un altre joc!

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Creació de jocs i
celebracions especials

Teatre
I reforç escolar

Drets i deures dels
infants

Dinàmiques

Bibliocursa i reforç escolar
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Infocentre

V concurs d’imatge digital
Un any més la regidoria de Noves Tecnologies i Promoció
Econòmica convocava el concurs d’imatge digital de Santa
Bàrbara. El concurs pretenia apropar i donar a conèixer la
nostra població, tan per la riquesa natural, arquitectònica
com personal. El tema de la V Edició del concurs de fotografia digital va estar: Gastronomia planera.
Al concurs és podien aportar imatges de qualsevol àmbit relacionat en la gastronomia planera, plats cuinats, menjades
populars, estris curiosos o antics, la matança del porc, fer la
tomata en conserva, paraments per a una menjada especial,
rostides, calçotades,... qualsevol imatge relacionada d’una o
altra manera amb l’activitat gastronòmica del poble.
La participació era gratuïta i oberta a tothom. Podia presentar imatges al concurs qualsevol persona, excepte els organitzadors i les persones que col·laboraven en la puntuació.
Cada participant podia presentar un màxim de tres imatges, les quals havien de ser inèdites i no guardonades en
altres concursos. Es podien presentar fotografies en paper,
o imatges en format digital, amb una resolució mínima de
1280x1024 ppp (càmera 3 Mpix mínim). S’acceptaven per a
concursar collages, muntatges, fotografies pintades o manipulades digitalment de manera que s’alterés el contingut de
les imatges.
En cas de presentar fotografies manipulades digitalment els
participants podien presentar la foto original perquè el jurat
pogués valorar el treball realitzat.
En la cinquena edició d’aquest concurs cal destacar l’alta
participació i el gran nombre d’imatges que hi van participar, van estar un total de 10 concursants i 30 imatges. Totes
les imatges tenen la seva curiositat i el seu encant, la veritat
és que la tasca del jurat alhora de triar les guanyadores no
va estar fàcil.
Com es pot comprovar en les imatges, Santa Bàrbara pot
presumir d’una àmplia, sana i variada gastronomia digna
dels paladars més exigents. Així com el bon saber fer de les
mans que prèviament han cuinat i preparat els diferents
menjars i paraments que apareixen en les diferents fotos.
La mescla d’una tradició com és la cuina i les eines que ens
ofereixen les noves tecnologies per captar, reflectir i manipular les imatges han estat un atractiu per als concursants
d’aquesta edició.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi Llorens, es mostrava
molt satisfet de la consolidació d’aquest concurs i de l’augment de participants en el mateix. El concurs és una manera d’apropar i fomentar l’ús de les TIC entre la nostra ciutadania, a més el concurs ajuda a què moltes persones aficionades al món de la imatge donin a conèixer els seus treballs
i que tots els planers i les planeres puguem gaudir de les
seves obres. Tanmateix aprofita per felicitar a tots els concursants pels seus treballs
i sobretot per la seva participació. També encoratja
i convida a tota la població
en general a participar en
les activitats del Punt TIC
de la nostra població.
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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 2010-2011.
L’horari de la llar és pel matí de 8.30h fins les 13.15h i per la
tarda de 14.15h fins les 18h. L’entrada pel matí és fins les 10h
i la sortida a partir de les 12h. Per la tarda l’entrada és fins
les 16h i la sortida a partir de les 17h.
Les educadores, un cop més, comencem el curs amb moltes
ganes i il·lusió, acollint als nous infants i, com no, als que ja
estaven amb nosaltres el curs passat.
Relació de les educadores:
AULA EDUCADORES
De les Tortugues (P-0)
Gemma Duran Ferré
Dels Conills (P-1)
Estela Marín Gila
Dels Pollets (P-1) Rosana Fort Rodríguez
Dels Lleons (P-2) Amaya Pla Arasa
Dels Elefants (P-2)
Yolanda Espuny Guillén
PERIODE 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.
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:
-Fruits de la tardor: els nens/es portaran aliments d’aquesta
època de l’any
-La castanyada: on farem panellets i vindrà la castanyera a
visitar-nos.
-Caga tió: vindrà el caga tió i el farem cagar.
-Fotos de Nadal
-Parc de Nadal: els nens/es aniran al parc de Nadal
-Festa de Nadal: farem una festa amb els pares/mares i
vindrà el pare noel a veure’ns.
-Anem al teatre: els nens/es de P2 aniran a veure l’obra
“Ploramiques” a la lira ampostina.
-Dijous Llarder
-Carnestoltes: ens disfressarem infants i familiars i farem
una petita rua pels carrers del nostre poble.
-Festa de la Primavera: organitzarem una festa relacionada
amb l’entrada de la primavera
-Fotos de l’orla
-Excursió fi de curs
-Festival final de curs
-Aniversaris
-Berenar de comiat
-Festes dels colors
Recordem que encara hi ha places de totes les edats (P-0,
P-1 i 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
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i gratificants, on els objectius més importants són crear i
afavorir un ambient relaxat i segur, on els infants se sentin
estimats i respectats, i treballar el desenvolupament de
cada infant de manera individualitzada en tots els àmbits:
l’afectiu, el d’aprenentatge, el psicomotriu i el social.

El Club de Lectura
planer reprèn les seves
activitats
Després del parèntesi de l’estiu, el Club
de Lectura de Santa Bàrbara ha iniciat de nou les seves trobades mensuals,
coordinat com fins ara per Daniel Gil
Solés. Així, el passat dia 27 de setembre
d’enguany, com sempre a la Biblioteca José Escudé Albesa, va tenir lloc la
trobada per a parlar, debatre i posar en
comú les experiències i les sensacions
de la lectura del llibre La cuarentena,
una novel·la de l’any 1995 de l’escriptor
francès JMG Le Clézio. Amb l’assistència de 7 persones, es van posar sobre
la taula les principals característiques
del llibre, com ara la recerca dels orígens, els lligams familiars, la memòria
i l’oblit, l’amor, la recerca de la identi-

EL DEPARTAMENT
D’INTERIOR MULTA AMB
3.500 EUROS A LA SAL
La denuncia de la Generalitat és per
no respectar els horaris i es va imposar durant les passades Festes Majors
del poble.
La mateixa setmana en que el Pub La
Sal de Santa Bàrbara organitza un acte
festiu i solidari per recaptar fons per
assumir el cost de la possible sanció
que esperaven, s’ha conegut l’import
de la mateixa, tres mil cinc-cents euros.
Els fets que han provocat aquesta sanció es remunten a les passades Festes
Majors, quan el cos policial de la Generalitat va presentar-se a La Sal, cap a
les cinc de la matinada, fora ja de l’horari autoritzat d’obertura del local, que
era fins les quatre, per la qual cosa es
va fer la corresponent denúncia de la
qual ara s’ha conegut l’import.
Marisín Accensi, una de les gestores
del local, admetia que estaven fora de
l‘horari regulat, però afegia que també
s’havia de tenir en consideració altres
aspectes excepcionals i circumstancials, com el fet de què eren Festes Majors o que aquell dia, al poble, no es
feia cap altre acte festiu. Era dilluns i
solament havien fet la Cursa Enigmàtica que havia acabat un parell d’hores
abans.

tat pròpia, la mort, el viatge com experiència vital, entre molts altres.
Les reunions mensuals del Club de
Lectura ja estan plenament consolidades dins la oferta cultural planera,
i són ja uns dels principals esdeveniments en l’àmbit de la literatura i els
llibres que tenen lloc a Santa Bàrbara.
No obstant això, i segons paraules del
seu coordinador: “Som encara un Club
relativament jove, si ens comparem
amb altres clubs de la comarca. Encara tenim molt de camí per a recórrer, i
també per millorar. El Club encara s’ha
de consolidar encara més, i cal també
estendre’l i fer-lo arribar a més població, especialment als infants i als joves.
Aquests seran els dos objectius principals que s’intentaran assolir durant tot
aquest curs”.
El Club disposa a més d’un grup
propi a la xarxa social Facebook

http://www.facebook.com/group.
php?gid=143989738675, des d’on es coordinen totes les activitats del mateix.
Des del Club, finalment, volem agrair el
suport que hem rebut des del primer
moment per part de l’Ajuntament, que
ens ha ajudat en tot el que fes falta; i
també volem donar les gràcies a la Biblioteca José Escudé Albesa, per cedirnos els seus espais per a les trobades
mensuals del Club.

Els arrendataris del pub entenen i admeten que aquests horaris poden causar molèsties al veïnat, però reclamen
un poc més de tolerància per aquests
dies especials, tenint en compte que el
fet d‘estar ells oberts, evita que molts
joves del poble, surtin
fora amb els riscos que
això comporta.
Per fer front a aquesta
multa, l‘establiment va
organitzar, per al dissabte 25 de setembre
una marató de DJ’s que
començà a les 4 de la
tarda i es perllongarà
fins les 4 del matí. Dotze hores de música de
diversos estils, punxada per 12 disc-jockeys
que van col·laborar desinteressadament
en
aquesta festa en la que
s‘esperava la solidaritat
de la clientela habitual
i també del poble i comarca en general, per
una causa que consideren desmesurada i
injusta.
Marisín Accensi agraïa
la col·laboració i el suport rebut, sense el qual
els hi seria impossible
fer front a l’import de la
sanció imposada, ja que

no fa ni un any que porten el local i els
pocs beneficis que han pogut obtenir
els han invertit en fer-hi millores, entre
elles insonoritzar el pub per evitar molèsties als veïns.
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Opinió dels Partits Polítics
Números clars i fàcils de recordar: 20,
30 i 40. El 20% de
catalans per sota
del llindar de la pobresa, 30% de fracàs escolar
a les aules i un 40% d’atur
juvenil... això és una petita
mostra de les moltes esgarrifoses estadístiques negatives en què s’ha situat el
nostre país, Catalunya, avui
dia.
Molts arguments negatius
podríem acumular, però
sens dubte, el més sagnant
i el que estan sofrint moltes
de les famílies catalanes i
planeres és la desaparició
constant de petites i mitjanes empreses, la destrucció
de milers i milers de llocs
de treball que han suposat multitud de DRAMES
PERSONALS al llarg de tot
el nostre territori... És cert
que el context mundial no
hi ajuda, però quan hi ha
instal·lada la mediocritat
(PSOE-Zapatero a Espanya i
PSOE-ERC-IC Montilla a Catalunya), a l’administració que
ha de regular, dinamitzar,
estimular, DONAR CONFIANÇA, ésser rigorós, promocionar valors, etc. en quatre
dies es destrossa la credibilitat i lideratge d’un país i
això és el que ens ha passat
a Catalunya.
Necessitem esperança, necessitem recuperar aquells
VALORS que ens havien
situat al capdavant com a
país, necessitem ja la recuperació econòmica, necessitem una administració
amb sentit comú, necessitem una racionalització del
dèficit públic, necessitem
avançar, necessitem CANVI... I aquest canvi té nom
i cognoms: ARTUR MAS i
els homes i dones que volen situar Catalunya al lloc
que es mereix. A Santa Bàrbara, històricament, amb
CiU ens ha anat bé i a Catalunya anys enrera també,
ara és l’hora de canviar i el
28 DE NOVEMBRE és una
bona data. NO ET QUEDES A
CASA!!!

Des de fa ja un temps,
a Santa Bàrbara s’està
parlant de l’obertura
del nou mercat del peix,
que, a part de millorar les
condicions de venta dels paradistes,
ajudaria a la població a gaudir d’un
lloc més adequat per a les seves
compres.
Però hem de tenir en compte també,
aquells paradistes que es colquen a
la zona actual de mercat.
De tots és ben sabut, que avui
dia, qualsevol persona amb un
establiment o que vulgui oferir uns
articles a la venta, necessita una
serie de llicències i permisos.
No cal anar molt lluny per veure que
tots els establiments d’aquest poble
estan pagant les seves llicències
fiscals, al igual que seguretat social,
per a poder oferir uns serveis als
convilatans.
En el cas del mercat del dissabte
pel matí, és totalment lícit que un
comerciant firaire pugui col·locar
la seva parada d’articles i vendre’ls.
però estem segurs que tots
compleixen les obligacions legals?
Es controla?
Al igual que en els establiments
del nostre poble es donen les
inspeccions per a verificar que tot
està en regla, això també es verifica
els dissabtes matí?
La resposta és no. Sabem que cada
dissabte, l’Ajuntament passa per
totes les parades del mercat a cobrar
la plaça de venta, però, perquè
no verifica la legalitat d’aquestes
parades? Tant costa demanar
simplement, al moment que passa a
cobrar, la llicència fiscal i seguretat
social obligatoris per a tots?
En cap moment estem en contra
d’un mercat al aire lliure, tot ben
al contrari, voldríem que fos 15
vegades més gran, però sempre
garantint a la persona que va a
comprar la legalitat dels articles i de
les persones que ho estant venent.
Per a això no necessitem cap policia,
ja tenim els mitjans. Però si que la
policia en aquest cas és totalment
necessària en els robatoris que
s’estan succeint tant a l’horta
del nostre poble com dels postres
establiments comercials.
Tot este petit control també serviria
per a que no es colessin productes
provinents de possibles robatoris,
amb la qual cosa, al no trobar espai
de comercialització, evitaríem casos
de furts on poden donar sortida a
l’acte delictiu.
Per això, el PSC de Santa Bàrbara
proposarà que es portin a terme
estes mesures preventives de
control, i garantir així una major
seguretat dels productes que solem
adquirir.

Gairebé tots els que
llegim el magatzin som
planers, molts de natros
també catalans i moltes
vegades pensem que una
cosa és el món municipal i un
altre la política nacional, moltes
coses del dia a dia és veritat però el
esdeveniments que estan passant
en els darrers mesos ens fan
reflexionar sobre el fet i la relació
entre Santa Bàrbara i Catalunya.
No podem defugir que tot allò que
passa a Barcelona, a Madrid o a
Brussel·les ens afecta, la majoria
dels diners que té el nostre
ajuntament i que gestionem les
polítiques municipals no venen
dels impostos que paguem com
a ciutadans a l’ajuntament sinó
que venen amb aportacions de la
Generalitat, de l’estat, subvencions
d’Europa etc.., si haguéssem només
de gestionar els nostres impostos
no tendríem, ni un CAP, ni una
pavelló poliesportiu i podríem
arreglar cap carrer del nostre poble.
La sentència desfavorable del
tribunal constitucional en contra
de l’Estatut de Catalunya també ens
afecta i molt, per això creiem que
és necessari donar a conèixer el fet
que, encara que ens semble llunyà,
de la sentència del constitucional,
fa que Esquerra reivindique el dret
a decidir, el dret de un municipi,
de un poble de una nació a poder
decidir, democràticament, el
esdevenir d’ell mateix sense que
ens vulguin imposar res més que
allò que hem pactat.
Esquerra mai s’amagat creiem
que Catalunya com a Nació tenim
un fi¡utur, bò i prometedor dins la
Unió Europea i creiem que amb la
sentència de l’estatut és el punt i
final de la relació amb Espanya i
lluitarem, amb les eines que ens
dona la democràcia, per aconseguir
la plena sobirania dins d’Europa.
Darrerament s’han sentit parlar
de qui ha de liderar el procés de
separació amb l’estat Espanyol si
des de dalt, es a dir des del món
polític o des de baix, es a dir des de
la ciutadania, amb els referèndums
que la societat civil està realitzant
a moltes poblacions del nostre país,
creiem que cal ajuntar esforços i
treballar tots plegat,mirant a un
horitzó no gaire llunyà i reclamant
allò que tot país democràtic té dret.
El dret a decidir sobre el seu futur.
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