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

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

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

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

07.35 h ........................................... 07.55 h.
15.40 h.  ......................................... 16.00 h. 

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

13.05 h. .......................................... 13.20 h.
19.05 h. .......................................... 19.20 h. 

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

07.35 h. .......................................... 08.00 h.
07.55 h. .......... 08.15 h. (Només dissabtes)
15.40 h. .......................................... 16.00 h. 
17.50 h. ..... 18.10 h. (Diumenges i festius)

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

13.00 h.  ......................................... 13.20 h.
14.45 h.  ......................................... 15.10 h.
19.00 h.  ......................................... 19.20 h. 
23.10 h. ..... 23.30 h. (Diumenges i festius)

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

07.40 h. .......................................... 10.40 h.
07.55 h.  ......... 10.45 h. (Només dissabtes)
15.40 h.  ......................................... 18.15 h.
17.50 h.  .... 20.45 h. (Diumenges i festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada

10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. ..... 00.05 h. (Diumenges i festius)
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La societat evoluciona, els temps canvien i els planers 
també. Aquesta evolució de benestar és possible, 
però no debades, tots hem de contribuir amb petits 
gestos com reciclar i ser més cívics. Un pilar molt 
important per aconseguir-ho és simplement el sentit 
comú, el sentit més bàsic de tots, com el d’apartar 
la mà quan ens cremem, el que ens fa fregar-nos les 
mans quan tenim fred, el de tirar la brossa dins el 
contenidor, el de no llançar les deixalles pels racons 
del nostre terme municipal, deixar els excrements de 
les nostres mascotes als solars i portals dels veïns… 
en fi, accions i decisions que moltes vegades es fan 
sense pensar en les conseqüències, tals com qui ho 
solucionarà, qui ho recollirà, qui ho pagarà i si ho 
pagarà el mateix que ho ha fet. Sobretot no voldria 
que em mal interpreteu, no estic generalitzant, ni 
molt menys, però també us vull assegurar que no 
estic exagerant, ja que un bon grapat de fotografies 
en aquest Magazín ho posen de manifest. Per sort, la 
gran majoria dels planers tenim molt clar què és el 
civisme i el sentit comú.

Des de la Regidoria de Medi Ambient del nostre 
Ajuntament i amb la col·laboració de la Diputació 
de Tarragona, aquest mes d’octubre arranca la 
campanya Santa Bàrbara vol ser + neta. Una 
campanya que pretén fer arribar als planers 
missatges de com fer una bona gestió dels residus o 
que reciclar és cosa de tots. 

Quan al principi parlava d’evolució feia referència 
a la gran tasca que es porta fent des de fa anys, 
referent a la gestió dels residus i les tècniques que 
s’usen per reaprofitar matèries com el vidre, el 
paper, etc. per tal de crear cada cop una societat més 
sostenible. Hem de pensar que nosaltres generem 
molta més quantitat de residus que els nostres avis 
o els nostres avantpassats, per això cada vegada 
hem de ser més sostenibles. Ser sostenible és un 
terme una mica complex i comprèn molts aspectes, 
però un dels punts més importants per ser una mica 
més sostenibles és separar la brossa a casa i usar 
correctament els contenidors. Adquirir aquesta 
pràctica cada vegada és més habitual a les nostres 
llars. Tenint en compte que a Santa Bàrbara tenim la 
infraestructura i eines necessàries per fer una bona 
gestió dels residus urbans, com els contenidors 
selectius i la deixalleria municipal, cap planer o 
planera, sigui petit o gran, no hauria de tenir cap 
dubte de com reciclar. 

Per acabar, el que no hem de fer mai és tirar brossa 
no classificada en contenidors de brossa classificada 
(com el del paper, vidre, envasos o orgànic) perquè 
si es fa, s’està perjudicant a la majoria de gent que 
recicla. Tots junts podem fer una Santa Bàrbara més 
sostenible. 

Tu tries! 

Quina Santa Bàrbara vols?

Editorial

Èric Bel Gisbert
Regidor de Medi Ambient

3



Alcaldia i Urbanisme

El divendres, dia 29 de juliol, el re-
elegit nou president de la Dipu-
tació de Tarragona, Josep Poblet, 

va venir a Santa Bàrbara per fer-hi una 
reunió de treball amb tots els alcaldes 
de la comarca del Montsià.
La trobada respon a tot un seguit de 
trobades, engegades des de l’ens pro-
vincial, per tal de donar a conèixer el 
pla de govern per als propers anys i re-
collir les inquietuds del món local de 
primera mà.
El mateix Poblet, en aquesta trobada, 
avançava als alcaldes presents el seu 
compromís a favor de l’austeritat, la 
bona gestió i el suport als municipis; 
anunciant el manteniment sense dis-
minució dels dos programes principals 
d’ajut als municipis; el PAM i el PEIM. 
Aquest darrer, tot i ser extraordinari, 
es continuarà mantenint degut a les 
greus necessitats econòmiques que ac-
tualment pateixen molts municipis.
També va voler expressar que l’ens 
que presideix, la Diputació de Tarrago-

na, no rebrà més fons externs d’altres 
administracions; la qual cosa fa que 
s’hagi de reorganitzar per tal de satis-
fer millor les necessitats del territori en 
l’actual context de crisi. De fet, una de 
les primeres mesures preses ha estat la 
de reduir els organismes autònoms de 
la Diputació; passant de 6 a 3.
L’alcalde en funcions, en aquesta re-
unió, Alfred Blanch, va voler reivindi-
car el bon treball que fa la Diputació 
de Tarragona envers els municipis, 

primordial en aquests temps difícils; 
agraint-ho personalment, i en nom de 
l’alcalde Jordi Boronat, al seu president.
D’altra banda, també va voler expres-
sar la seva satisfacció per haver triat 
Santa Bàrbara per tal de fer aques-
ta trobada amb els diferents alcaldes 
montsianencs; un signe més de la vo-
luntat d’ajut de la Diputació per a la 
promoció i dinamització dels pobles de 
la demarcació amb menys població. 

El marc de les Festes Majors 2011 
va servir al consistori planer per 
invitar al Conseller de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, l’Hble. Lluís Recoder, per inau-
gurar l’obra d’urbanització del passeig 
de les Quatre Carreteres.
La col·laboració establerta entre la Ge-
neralitat de Catalunya, el Departament 
de Carreteres, en la figura de Lluís La-
cruz i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
arran de la remodelació de la carretera 
T-331 entre Ulldecona i Vinallop (Torto-
sa) i la creació de la variant de Santa 
Bàrbara, va permetre la creació del re-
batejat en quan a nomenclàtor passeig 
de les Quatre Carreteres, nom popu-
lar com és conegut entre els planers 
aquest passeig, per l’antiga confluència 
de vàries carreteres que donaven pas a 
diversos municipis de les nostres con-
trades.

El conseller en la seva intervenció va 
agrair la invitació del consistori i l’al-
calde de Santa Bàrbara, alhora que va 
felicitar la iniciativa de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara per generar més qua-
litat de vida als veïns de Santa Bàrbara, 
tot reconeixent la bona tasca en aquest 
sentit desenvolupada pel seu predeces-
sor en el càrrec, Joaquim Nadal.
L’Alcalde de Santa Bàrbara, per la seva 
banda, felicitava a tot el veïnat de les 
quatre carreteres per la millora que 
ha suposat el passeig a les seves llars, 
sense cap cos econòmic per a les seves 
economies familiars, degut a la bona 
entesa entre l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara i la Generalitat de Catalunya.
La creació del passeig dóna, a més a 
més, dignitat a l’entrada de Santa Bàr-
bara, alhora que elimina el pas de 5.000 
vehicles diaris, un 10% dels quals eren 
vehicles pesants.

També la visita del conseller va servir 
a l’alcalde del consistori, Jordi Boronat, 
per reivindicar en primer lloc l’arranja-
ment del tram de carretera que uneix 
Santa Bàrbara i Masdenverge, de dos 
quilòmetres aproximadament i en se-
gon lloc per posar fil a l’agulla al pro-
jecte de nova depuradora, com a una 
inversió de futur que no s’ha de perdre 
de vista al municipi. 

El president de la Diputació de Tarragona es reuneix 
a Santa Bàrbara amb tots els alcaldes de la comarca

El conseller Recoder inaugura el nou passeig
de les Quatre Carreteres
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Benestar Social, Joventut i Salut

Colònies infantils
Un grup de 12 xiquets i xiquetes 

i 3 monitores van participar, 
aquest any, a les Colònies In-

fantils que el Grup Joventut de la Re-
gidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara organitza des de fa 4 
anys.
Els participants es van desplaçar fins 
Sant Carles de la Ràpita, aquí al Mont-
sià, a la casa de colònies l’Alberg, des 
del dijous 30 de juny fins el diumenge 3 
de juliol. Les edats dels participants era 
de 6 a 9 anys.
Amb aquesta activitat es pretenia es-
tablir vincles de relació, cooperació i 
convivència entre els menors, entre 
aquests i els monitors i monitores i en-

tre aquests i la resta del personal im-
plicat en la realització de les mateixes. 
És a partir del treball al voltant d’un 
centre d’interès concret que les colò-
nies esdevenen una eina educativa en 
el lleure.
Els menors van endinsar-se en el món 
de Lazy Town. Van anar apareixent di-
ferents personatges al llarg de les colò-
nies que els van conduir per realitzar 
les activitats amb l’objectiu de trobar 
les peces d’un puzle. 
Tot i seguir l’estructura bàsica que any 
rere any es manté, tant a les colònies 
infantils com a les d’estiu, foren va-
riades comptant amb gimcanes, ma-
nualitats, excursió, descoberta de l’en-

torn, búsqueda del tresor, piscina, miss 
i misters, dinàmiques de grup, etc. A 
més de treballar els hàbits bàsics te-
nint en compte l’edat dels participants.
La regidora de Joventut, Montse Rodrí-
guez, apunta la importància que tenen 
aquest tipus d’activitats tant per als 
infants com per a les seves famílies.

352 persones participen a la VI cursa enigmàtica

Un total de 352 persones, distri-
buïdes en 41 grups van parti-
cipar a la VI Cursa Enigmàtica 

que la regidoria de Joventut va organit-
zar en el marc de les Festes Majors de 
Santa Bàrbara, concretament el dia 11 
de juliol. Sota el títol ERRORS DEL PAS-
SAT, a les 24.30 hores, es donava inici a 
la cursa enigmàtica en la qual hi col-
laboraven 60 joves del Grup Joventut.
Abans de començar la cursa, es va fer 
la presentació de la gravació del lipdub 
“Santa Bàrbara i la seva gent“, on es 
va nombrar i agrair a totes les entitats 
participants la seva col·laboració amb 
la gravació.
La trama de la cursa enigmàtica aquest 
any estava relacionada amb les cinc 
curses anteriors: L’enigma de la Plana, 
La fusió del temps, El món dels còmics, 
Sopar de gala i Premis frikis MTSB.
A l’inici es va projectar un vídeo, on 
sortien 5 personatges, un de cada cursa 
enigmàtica, que s’havien quedat a la 
Masada de Martí, quan de sobte se’ls hi 
va presentar el seu pròcer, una persona 
constituïda en alta dignitat i distinció 
per a ells. Una conversa que tenien els 
5 personatges amb el pròcer els deia 
que venia a buscar-los perquè un error 
del passat va deixar a un personatge de 
cada any de la cursa enigmàtica i que 

a més ara ja no es poden amagar més 
perquè la masada s’havia convertit en 
un museu i molta gent passarà per 
allí i els podria descobrir. Ells no volen 
marxar i li demanen uns dies més per 
acabar d’acomiadar-se del present. 
Finalment acorden 7 dies més i que a 
partir de llavors marxaran amb ell per 
sempre més.
A continuació, es presenta el lipdub 
on es veu als 5 personatges gaudint de 
tota la celebració. En acabar el pròcer 
torna i els fa veure el perill que corren. 
Acte seguit entren unes marfantes, els 
ataquen i roben els 5 vestits. 
L’objectiu de la cursa era trobar els 
vestits i posar-los-hi als personatges 
que hi havia als pedestals.
Finalment, van ser cinc grups que 
van aconseguir trobar els vestits 

dels personatges, però la cursa no 
finalitzava aquí, ja que havien de vestir 
als 5 personatges i, per això, un de 
cada grup va haver de respondre unes 
preguntes relacionades amb les curses 
anteriors, i cada cop que encertaven 
una pregunta podien posar una peça 
de roba al personatge, fins que fossin 
3 els grups que finalment vestien als 
personatges i eren els guanyadors de 
la cursa. 
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 i el gran paper que havien fet 
els col·laboradors i membres del Grup 
Joventut. 
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Clausura del casal d’estiu Ballagym

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
durant els mesos d’estiu va re-
alitzar un casal que, aquest any, 

va fer conjuntament el Gimnàs Muni-
cipal de Santa Bàrbara i la Regidoria 
de Serveis Socials de l’Ajuntament del 
municipi.
El casal va comptar amb 62 xiquets i 
xiquetes d’edats compreses entre els 
3 i 13 anys que, cada matí, realitzaven 
tallers diversos com el de cuina, on 
han pogut confeccionar plats variats, 
el d’experiments amb materials de la 
vida quotidiana i altres més curiosos. 
També van gaudir de la piscina 
municipal, van fer esports variats i 
adaptats a les seves edats, manualitats 
relacionades i sortides per conèixer 
diferents indrets del municipi que 
els monitors i monitores encarregats 
havien programat molt gustosament.

El casal d’estiu estava dividit amb 
activitats organitzades per la Regidoria 
de Serveis Socials que es realitzaven 
a la primera part del matí i activitats 
organitzades pel Gimnàs Municipal 
que es realitzaven a la segona part del 
matí. La valoració general d’aquest 
casal ha estat molt bona, els xiquets 

i xiquetes van poder gaudir d’unes 
activitats creades i dissenyades per a 
les edats i necessitats dels infants.
La regidora de Serveis Socials, Montse 
Rodríguez, es mostra molt contenta de 
la feina feta i encoratja a tots a seguir 
participant dels propers casal d’estiu.

Benestar Social, Joventut i Salut

Colònies d’estiu 2011
Un total de 35 xiquets i xiquetes i 

7 monitors i monitores van par-
ticipar aquest any a les colònies 

d’estiu que el Grup Joventut de la Re-
gidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara organitza des de fa ca-
torze anys i que sempre es duu a terme 
en territori català. Aquest any, el grup 
es va desplaçar al municipi de Sant 
Pere de Torelló a la comarca d’Osona, a 
la casa de colònies Molí de la Riera, des 
del dia 25 fins al 31 de juliol.
Des del Grup Joventut, amb aquesta 
activitat es pretenen establir vincles 
de relació, cooperació i convivència 
entre els menors, entre aquests i els 
monitors i monitores i entre aquests i 
la resta de personal que està implicat 
en la realització de les mateixes. És a 
partir del treball al voltant d’un centre 
d’interès concret que les colònies 
esdevenen una eina educativa en el 
lleure.
Aquest any, el centre d’interès escollit 
fou els pirates on els menors anaven 
descobrint la trama a través del 
diferents personatges que anaven 
sortint. La trama es desenvolupava 

a través de la Lina, que era una dona 
fornera, que el seu somni era ser una 
pirata, però el seu home l’Honorato no 
li feia cas. Finalment, i amb l’ajuda dels 
participants, Lina va poder complir el 
seu somni i tots els personatges es van 
convertir en pirates i així poder formar 
la tripulació per anar a navegar pels 
mars.
Les activitats que es van dur a terme, 
tot i el mal temps que durant l’estada 
vàrem tenir, foren de caire variat 
comptant amb gimcanes, activitats 
plàstiques, excursions, descoberta de 
l’entorn i del poble, búsqueda del tresor 
pirata, nit del terror, piscina, vetllada 

pirata amb els nomenaments del 
carnet pirata, gimnàstica, dinàmiques... 
Tot i això, l’activitat més novedosa va 
ser l’activitat de la selva de l’aventura 
al Coll de Revell (Arbúcies), on els 
participants van poder gaudir de tot un 
circuit de ponts, tirolines i passarel·les 
per dalt dels arbres.
La regidora de Joventut, Montse Rodrí-
guez, valora positivament la tasca rea-
litzada per part de l’equip de monitors 
i monitores i la forta motivació i parti-
cipació per part dels participants, que 
han sabut gaudir al màxim les activi-
tats proposades. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

El català també comença el curs

Amb l’arribada de la tardor, el 
dissabte 24 de setembre es va 
realitzar al Centre Obert l’Oli-

veta el primer taller d’aquest cicle, que 
finalitzaran al mes de desembre amb el 
Parc Infantil i Juvenil de Nadal.  Aquest 
mes, els xiquets i xiquetes que van as-
sistir al taller van poder escoltar un 
conte titulat Anem a buscar bolets. Se-
guidament, van realitzar un bonic bo-
let de la tardor, construït amb diferents 
materials, sempre tenint en compte el 
medi ambient i s’intenten utilitzar ma-
terials reciclats.   
Aquesta sessió, com la resta, va estar 
programada i la van dinamitzar 
diferents monitores del Grup Joventut.

Com a conclusió, cal destacar la 
importància que tenen aquest tipus 
d’activitats per tal de fomentar la 
participació, tant de menors com de 

monitoratge, tal i com comentava 
Montse Rodríguez, regidora de 
Joventut, que al mateix temps agraïa la 
col·laboració de tothom. 

En acabar l’estiu i arribar al se-
tembre, s’inicien les classes per 
adults de la Regidoria de Serveis 

Socials, després d’haver realitzat les 
inscripcions amb una cinquantena 
d’inscrits, ja que les classes s’estructu-
ren a partir del nombre que hi ha d’ins-
crits. Aquest any, es realitzaran quatre 
nivells: dos grups són bàsicament de 
llenguatge oral, on s’intenta que els 
alumnes vagin adquirint vocabulari 
bàsic amb l’objectiu d’establir un pri-
mer contacte amb la llengua catalana. 
Un altre dirigit a persones autòctones 
que ja entenen i parlen el català, però 

els falta poder comunicar-se per escrit 
de manera correcta. I l’últim nivell és 
per a persones que entenen, parlen i 
escriuen en català però els falta acabar 
de perfeccionar.
Tots quatre nivells van adreçats a 
persones amb ganes d’aprendre i 
millorar, tant per als autòctons com per 
a estrangers. Amb un objectiu comú de 
potenciar la llengua com a eina bàsica 
i fer-ne un ús correcte.
La durada d’aquests cursos de català 
és del mes de setembre fins al mes 
de maig, seguint el calendari escolar 
2011-2012.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, agraeix la gran acceptació que 
van tenint aquests cursos i destaca 
l’interès que tenen els alumnes per 
millorar en l’aprenentatge, en tots els 
nivells, de la llengua catalana. 

Inici del Centre Obert l’Oliveta

El dilluns 19 de setembre, es va ini-
ciar un nou curs al Centre Obert 
l’Oliveta, aquest servei és un lloc 

on fora de l’horari escolar s’afavoreix 

als infants a què es puguin desenvolu-
par d’una forma autònoma i els facili-
tem aprenentatges relacionats amb el 
treball en equip i una sèrie de valors.
Aquest any, el Centre ha omplert les 
30 places que s’oferien, ja que hi ha 
hagut un elevat nombre d’inscripcions. 
El Centre Obert l’Oliveta és un servei 
gratuït que s’ofereix als infants del 
municipi que estiguin cursant primària 
i P5. L’horari d’atenció directa als 
infants a l’igual que anava sent fins ara 
és de les 17 h fins les 19.30 h. 
Al Centre es realitzen tallers diversos 

com ara: creació de jocs i celebracions 
especials, posa’t a prova, coeducació, 
biblioteca, taller de salut i reforç 
escolar. Són tallers adaptats a les 
edats i programats basant-nos en 
les necessitats que puguen tenir els 
diferents infants i que a part d’això 
siguin atractius per a ells.
Després del gran nombre de persones 
inscrites, agraïm la confiança que se’ns 
ha dipositat i esperem que sigui un 
gran curs on puguem gaudir de moltes 
experiències i grans vincles afectius. 

Iniciem els tallers infantils amb el canvi d’estació
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Cultura i Ensenyament

El Museu de la Vida a la Plana, ja està inaugurat

La presència de la vicepresidenta 
del govern de la Generalitat de 
Catalunya, l’Hble. Joana Ortega, 

el passat mes de juliol, va servir per in-
augurar el nou Museu de la Vida a la 
Plana. La infraestructura, que a través 

de l’exposició permanent en planta 
baixa, retrata els orígens de la plana 
del Montsià, amb la importància que 
ha desenvolupat el cultiu de l’olivera 
a Santa Bàrbara ha estat dissenyada i 
creada amb l’assessorament del Mu-
seu del Montsià i el Centre d’Estudis 
Planers, que juntament amb l’exposi-
ció permanent Josep Antoni Valls, que 
mostra al visitant la important col-
lecció de fòssils i minerals, situen San-
ta Bàrbara en un potencial museístic 
molt important a la comarca.
La infraestructura també ha de consti-
tuir, en un futur, un important centre 
de desenvolupament turístic i econò-
mic, a través de la seva dinamització.
La vicepresidenta del govern, Joana 
Ortega va lloar durant l’acte d’inaugu-

ració aquest tipus d’iniciatives al país i 
sobretot a Santa Bàrbara, perquè amb 
aquesta infraestructura projecta a la 
població del Montsià com un poble di-
nàmic, amb molta activitat, que busca 
desenvolupar els seus potencials i que 
sobretot treballa i projecta amb visió 
de futur.
Tanmateix, l’Alcalde de Santa Bàrba-
ra, Jordi Boronat, agraïa el bon treball 
realitzat per tota la gent que ha inter-
vingut a què el Centre d’Interpretació 
de la Vida a la Plana sigui una realitat 
i a la Generalitat essencialment per la 
important aportació econòmica que ha 
realitzat (50%) a través dels fons es-
tructurals europeus i que ens han per-
mès realitzar l’obra. 

Inici del curs a la Llar d’Infants Les Beceroles

El passat dia 1 de setembre es va 
donar el tret de sortida al nou 
curs escolar de la llar d’infants 

municipal Les Beceroles sense haver 
de destacar cap incident ni cap ano-
malia, tret dels que ja són habituals en 
infants d’aquestes edats.
El curs, que comença el primer dia de 
setembre, es donarà per finalitzat el 
31 de juliol de 2012, intercalant els 
períodes ja habituals de vacances: 
Nadal, Setmana Santa i  Festa Major.
Actualment, la llar d’infants comp-
ta amb 5 educadores, així com nom-
brosos serveis externs per a casos 
més concrets i per a problemàtiques 
específiques.
El primer dia de curs 2011-2012 la 
matrícula rondava les xifres dels 
darrers cursos, essent la següent: 
d’alumnes de P0 n’hi ha un total de 
2, de P1 en són 12 i de P2 n’hi ha ins-
crits 26. Cal recordar que està ober-
ta durant tot el curs i que, a mesura 
que avança el mateix, es van cobrint 
les places que encara queden va-
cants.
L’horari continua sent l’habitual: de 
8’45 a 13’15 h als matins i de 14’45 a 
18 h a les tardes.

El regidor d’Ensenyament de l’ajunta-
ment, Alfred Blanch, es mostra satisfet 
per poder mantenir el nombre d’alum-
nes matriculats, ja que el darrer curs 
van marxar cap a l’escola un nombre 
molt important d’alumnes i no se sa-
bia com podria resultar la matrícula 
per a l’actual curs. També vol recordar 
que la llar d’Infants Les Beceroles està 

reconeguda pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Cata-
lunya, estant subjecta a tota la seva 
normativa; essent una de les llars de 
les nostres terres més ben considera-
da des d’aquest departament, per tota 
l’activitat que s’hi genera amb objectiu 
de socialitzar i millorar el rendiment 
intel·lectual dels infants. 
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Cultura i Ensenyament

Bibliocursa 2011

El divendres 23 de setembre va 
començar una activitat a la bi-
blioteca José Escudé de Santa 

Bàrbara que es realitzarà fins al 23 de 
desembre. Es tracta de la ja tradicional 
bibliocursa. En l’edició de l’any 2010 hi 
van haver una sèrie de modificacions, 
en aquesta activitat, que degut a l’èxit 
que va tenir per part dels participants 
es continuaran aquest any i a més s’in-
clouran noves aportacions. La biblio-
cursa mantindrà l’estructura bàsica de 
les edicions anteriors amb la lectura de 
contes. Entre les novetats hi ha la in-
corporació de publicacions periòdiques 
a la cursa. Cada participant de la cursa 
té una fitxa de concursant amb 20 nú-
meros que ha d’omplir obligatòriament 
per tal de superar-la. Els números por-
ten 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 pregun-
tar al taulell de préstec quin llibre han 
d’agafar i quina activitat han de fer, lle-
gir 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, jun-
tament amb una altra persona (pare, 
mare, germà, monitor/a, company/a, 
etc.), cercar la revista Caracola i dir qui 
són i que fan els personatges, o empor-
tar-se un DVD a casa i omplir la fitxa 
que se’ls dóna quan l’agafen en prés-
tec. 
També, aquest any, enlloc d’escollir un 
llibre a l’atzar, els participants hauran 
d’escollir els llibres dels seleccionats 
per a la bibliocursa.
Finalment, cada vegada que retornen 
una fitxa omplerta se’ls dóna una en-
ganxina per posar-la a la seva fitxa de 
concursant. El termini per completar 
la fitxa és el 23 de desembre i a partir 

d’aleshores s’escollirà un dia per entre-
gar els diplomes i obsequis a tots els 
lectors que hagin superat amb èxit la 
bibliocursa.
Aquesta és una activitat dirigida a tots 
els usuaris de la biblioteca ja que l’únic 
requisit és que cadascú esculli els lli-
bres en relació a la seva edat. Tot i així, 
els més menuts són els més participa-
tius i els que gaudeixen de l’activitat.
Aquesta és una de les activitats d’ani-
mació i foment a la lectura que s’orga-
nitza des de la biblioteca José Escudé 
de Santa Bàrbara amb la finalitat pri-
mera de posar en contacte el llibre amb 
els infants, però sobretot per fomentar 
l’hàbit de la lectura, sobretot als més 
menuts, tal i com apuntava el regidor 
de Cultura Alfred Blanch..

TAN LLUNY COM
L’AIGUA ENS PORTI 

 

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

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

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

Tan lluny com l’aigua ens porti.

www.sorea.cat



Esports i Gestió del Medi

Balanç de les Jornades Esportives
El dia 11 de juny, es va donar el tret 

de sortida a les Jornades Esporti-
ves coincidint amb la constitució 

del nou Ajuntament. Aquestes ho feien 
al Pavelló Municipal, mostrant al pú-
blic assistent tots els exercicis que el 
Club de Twirling Santa Bàrbara havia 
realitzat al llarg de la temporada en les 
diferents competicions. 
Les Jornades Esportives 2011, com ja 
sabeu, per una banda inclouen torne-
jos i competicions com tennis, pàdel, 
futbol sala i frontó entre d’altres, amb 
unes semifinals i finals molt disputa-
des i amb molt de nivell. Però, per una 
altra banda, també podem trobar acti-
vitats relacionades amb l’esport com la 
VII caminada nocturna, pintball, acti-

vitats aquàtiques i ciclisme de munta-
nya (BTT). 
En general totes molt ben acollides, 
amb una assistència de més de mil 
participants.  Això només vol dir una 
cosa, vol dir que la gent té ganes de 
participar i practicar l’esport a Santa 

Bàrbara,  ja sigui al pavelló, a les instal-
lacions esportives, piscines... Des de la 
Regidoria d’Esports estem molt satis-
fets veient la participació i les ganes 
dels planers i planeres, ja siguin dels 
més petits fins als més grans, on també 
participen en algunes activitats.

El dimecres 31 d’agost, les piscines 
del nostre poble van donar per 
tancada la temporada d’estiu 

2011. Moltes han estat les persones que 
han pogut gaudir d’una gran varietat 
de serveis: cursets de natació, activitats 
dirigides i servei de socorrisme (oferts 
pel Gimnàs Santa Bàrbara); i el bar-
restaurant de les piscines conduït amb 
la simpatia d’Olga i Pere. 
Un dels punts forts de l’estiu, els cur-
sets de natació, han tingut una gran 
acceptació dins la població, fins a un 
total de 78 nens i nenes del nostre po-
ble i de les poblacions veïnes han par-
ticipat activament en l’aprenentatge, 
això representa un augment del 45% a 
l’any anterior. La tarda del 31 d’agost, 

com a cloenda dels cursos, es va fer la 
festa final on els mes petits van rebre 
un diploma acreditatiu per part del re-
gidor d’Esports Èric Bel, que declarava 
“estar sorprès pel gran nombre de nens 
i nenes que han participat aquest any 
i animava a la població en general per 
seguir endavant la propera tempora-
da”. Després del lliurament, es va rea-
litzar un berenar per a tots els nens i 
nenes.
Les activitats aquàtiques dirigides re-
alitzades de manera interrompuda 
tots els dimarts, dimecres i dijous han 
comptat amb una mitjana de 12 usu-
aris per classe. Segons Manel Mikaty, 
un dels monitors que ha format part 
en aquestes activitats, “ l’acceptació ha 

estat donada per dos raons: la primera 
deguda a què s’han fet classes íntegra-
ment a l’aigua, tot el contrari de l’any 
passat; i la segona, deguda a la gran va-
rietat, ja que cada dia tenien una classe 
diferent”. 

Acaba la temporada de les piscines municipals

Pedala 2011. Regala aire net
El diumenge 25 de setembre, sota 

el lema Regala aire net es va fer 
una pedalada popular, sent soli-

daris amb la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que se celebrava 
a tot Catalunya. Aquest 2011, per pri-
mer cop, Santa Bàrbara participava en 
aquesta iniciativa, fent una visita a les 
oliveres mil·lenàries de l’Arión. 
Amb una destacable participació d’uns 
100 ciclistes, es va gaudir d’un dia de 
sol, un ambient sa i amb ganes de fer 

esport, passejant entre les majestuo-
ses oliveres mil·lenàries, testimonis del 
passat que tenim molt a prop del poble 
i val la pena visitar. 
El regidor d’Esports, Èric Bel, se mostra-
va molt satisfet de com havia anat l’ac-
tivitat i volia agrair la col·laboració a la 
Unió Ciclista Santa Bàrbara per la seva 
tasca i a totes les persones que van 
participar, des dels més grans fins als 
més petits. Gràcies i fins la pròxima! 

TAN LLUNY COM
L’AIGUA ENS PORTI 
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Perquè l’aigua ens mou, ens dóna vida.
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de l’aigua per fomentar-ne un ús més racional al servei de les persones, 
les institucions, la indústria i l’agricultura, en favor del desenvolupament
de ciutats més humanes i sostenibles.

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

Tan lluny com l’aigua ens porti.
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Esports i Gestió del Medi

Campanya de sensibilització ambiental
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Esports i Gestió del Medi
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Festes i Fires

Festes Majors 2011
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La Diada Nacional de Catalunya 2011 a Santa Bàrbara

L’Onze de Setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, es 
commemora la resistència de 

la ciutat de Barcelona després de 14 
mesos de setge en 1714 davant el 
duc de Berwick durant la Guerra de 
Successió en la qual els Borbó (Felip 
V) i els Àustries (amb l’Arxiduc Carles) 
varen lluitar per tota Europa per la 
corona d’Espanya. El Parlament de 
Catalunya, l’any 1980, va declarar-
la institucionalment com a festa 
nacional de Catalunya. L’article 8.1 de 
l’Estatut d’Autonomia de 2006 declara: 
“Catalunya, definida com a nacionalitat en 
l’article 1, té com a símbols nacionals la 
bandera, la festa i l’himne”. L’article 8.3 
estableix: “La festa de Catalunya és la 
Diada de l’Onze de Setembre”.
Santa Bàrbara, des de ja fa uns anys, 
s’afegeix a aquesta DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA, amb la celebració de 
diversos actes, la majoria d’ells de caire 
institucional, en el qual hi participen 
les entitats i associacions locals i també 
planers i planeres en general.
Aquest 2011, Santa Bàrbara ha celebrat 

la Diada Nacional amb diversos actes 
protagonitzats per diverses entitats, 
com la Penya Planers pels Bous, 
que organitzava a les instal·lacions 
esportives municipals una festa de 
comiat de l’estiu, la qual va ser un èxit 
de participació. També el Grup Teatral 
Planer va representar la comèdia 
catalana al Centre Cultural “Casats per 
l’amor… a la pasta” i que va comptar 
també amb una gran afluència 
de planers i planeres. La senyera 
presidirà la façana de l’ajuntament 
tota la setmana, en un acte tradicional 
al municipi en el qual totes les 
associacions i consistori traslladen 
la gran senyera des de la plaça de 
l’Estació per penjar-la a la façana de 
l’ajuntament. Aquesta pujada de la 
bandera va estar acompanyada per la 
Unió Musical Jaume Balmes i el Grup 
de Twirling Santa Bàrbara, el dissabte 
10 de setembre.
Finalment, el diumenge 11 de setembre, 
l’alcalde i regidors del consistori, grups 
polítics de l’ajuntament i diverses 
entitats socials, culturals i esportives 

del municipi realitzaven l’ofrena 
floral al monument dels nostres 
avantpassats, els 14 magnífics, que 
demanaren la independència i també 
a la plaça dels Segadors on es troba 
situat el monument a l’heroi nacional, 
Josep Moragues i Mas. Per acabar, a la 
plaça Major, la Coral Santa Bàrbara va 
interpretar unes peces del seu repertori 
en català, i es va acabar amb l’himne 
Nacional de Catalunya Els Segadors, en 
l’acte anomenat l’onze a les dotze. 

Festes i Fires
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TIC, Promoció Econòmica i Turisme

Taula de treball Montsià Actiu

Èxit de la 4a edició de l’Ebre Lan Party,
celebrada a Santa Bàrbara

El dimarts 12 de juliol, es va 
celebrar a la seu del Consell 
Comarcal del Montsià una 

taula de treball en el marc del 
projecte Treball a les 7 comarques, 
un projecte que pretén dinamitzar 
l’activitat econòmica comarcal 
mitjançant la cooperació, impulsar la 
creació de llocs de treball i fomentar 
la creació de noves empreses, sota 
criteris de sostenibilitat per tal de 
millorar les condicions de vida de la 
població local.

Dins dels diferents projectes que 
ja s’han iniciat, aquest era de gran 
importància, ja que es tractava d’una 
jornada de treball a nivell tècnic, 

en el marc de l’estudi de definició 
estratègies i estructuració entitat 
desenvolupament local del Montsià, 
amb la participació de tots els 
tècnics comarcals, incloent l’AODL 
del nostre municipi. 

La sessió fou encapçalada 
per l’empresa Gallet i Niubó, 
encarregada de “l’Estudi de definició 
d’estratègies i estructuració d’un 
ens de desenvolupament local 
del Montsià”, que pretén fixar les 
estratègies i estructurar mitjançant 
la cooperació publico-privada un 
ens de desenvolupament local a la 
comarca del Montsià.

L’objectiu de l’estudi és definir els 
continguts pragmàtics i funcionals 
d’un ens de desenvolupament 
local del Montsià, mitjançant un 
anàlisi estratègic de la comarca 
i dels factors que condicionen el 
seu futur, proposant un model de 
desenvolupament econòmic i les 
estratègies per assolir-lo.

En aquest sentit, Santa Bàrbara, com 
la resta de municipis de la comarca, 
ha de tenir un paper fonamental 
en la definició dels eixos bàsics del 
projecte, a fi de millorar l’ocupabilitat 
i definir les línies mestres de treball 
en un futur immediat.  

Més de 50 persones van 
participar en la LAN party 
que va tenir lloc els dies 

23 i 24 de juliol al Centre Cultural 
de Santa Bàrbara, organitzada 
per l’associació ATICTES (Amics 
i Amigues de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació) i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

L’edició d’enguany va dedicar la tar-
da del dissabte als programadors i 
programadores amb un interessant 
taller per fer aplicacions per a An-
droid. Si una empresa es vol dedicar 
a la programació, el seu gran futur 
passa per les aplicacions mòbils, així 
ens ho van explicar els companys 
d’EbreAndroid i TarracoDroid.

El diumenge al matí es va parlar de 
guifi.net. Van explicar com podem 
compartir d’una forma molt innova-
dora l’internet de casa col·laborant 
en una xarxa oberta, lliure i neutral. 
Cal recordar que la xarxa guifi.net ja 
està molt estesa a la nostra població 
i que actualment ja compta amb més 
de 40 usuaris connectats que com-
parteixen serveis i recursos.

El diumenge la tarda es van dur a ter-

me diferents competicions entre els 
assistents i es van repartir els premis 
cedits per comerços del sector TIC de 
la nostra població, Infoplana Serveis 
Informàtics i Jordi Accensi Repara-
cions i venda.

Els participants de la LAN party, van 
poder gaudir durant 33 hores se-
guides de connexió a internet d’al-
ta velocitat que es van aprofitar per 
realitzar activitats, xerrades, tallers, 
competicions i sobretot per compar-
tir informació i coneixements.

Tant la regidora de Joventut, Montse 

Rodríguez, com el regidor de Promo-
ció Econòmica i Noves Tecnologies, 
Antonio Ollés, que són els més impli-
cats en l’organització d’aquesta ac-
tivitat, es van mostrar molt satisfets 
de la participació de la ciutadania i 
de l’organització d’aquesta activi-
tat. Tant mateix esperen poder col-
laborar amb els ATICTES en properes 
edicions. També agraeixen la col-
laboració dels comerços del sector 
TIC del nostre poble i de les diferents 
administracions que van col·laborar 
per poder fer possible l’organització 
d’aquest esdeveniment.   
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Cursos formatius al Punt TIC Santa Bàrbara

Com ja es ve fent durant 
els últims anys, el mes de 
setembre, el Punt TIC Santa 

Bàrbara inicia les seves activitats 
formatives.

El Punt TIC Santa Bàrbara ofereix 
cursos de formació i alfabetització 
digital, un dels objectius principals 
del nostre punt TIC és oferir un espai 
a la ciutadania on poder fer ús de les 
noves tecnologies i on poder iniciar-

se en el món de les TIC, 
és per això que al llarg de 
l’any organitzem cursos de 
formació i cursos d’iniciació 
per a tots els col·lectius i per 
a totes les edats.  

Els cursos programats per 
a aquest any i que ja s’han 
iniciat al mes de setembre 
són:

Curs d’Edició de vídeo: en 
aquest curs s’ensenya a 
utilitzar les eines per crear 
els nostres propis vídeos, té 

una durada de 20 hores.

Curs d’iniciació: dirigit a totes 
aquelles persones que volen iniciar-
se en l’ús de les noves tecnologies, no 
cal tenir cap tipus de coneixement 
previ en l’ús de l’ordinador, només 
calen ganes d’aprendre. 

Curs eines TIC: aquest curs va 
dirigit especialment al col·lectiu 
d’empresaris i comerciants de 

la nostra població. Es treballarà 
especialment en les possibilitats que 
ofereix l’ús d’Internet per millorar i 
ampliar els tràmits empresarials. 

També continuaran les activitats 
formatives de tot l’any, la formació 
contínua per a dones, les activitats 
extraescolars, els curs per a 
l’associació de mestresses de casa, 
el curs d’AFAMMER i els cursos del 
Consell Comarcal.

El regidor de Noves Tecnologies, 
Antonio Ollés, 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 del Punt TIC 
de la nostra població es continuarà 
treballant per poder oferir formació i 
activitats relacionades amb les noves 
tecnologies i seguir sent una població 
pionera en la nostra zona oferint 
aquest tipus de serveis i formació. 

9 agrobotigues del territori del Sénia reben ajuts econòmics

Dintre del Conveni de 
Desenvolupament Rural 
Sostenible signat entre el 

Ministeri i la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, a la qual pertany 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i, 
una vegada el Ministeri ja ha donat 
la conformitat, la Mancomunitat 
ha notificat les ajudes a les 
AGROBOTIGUES del Territori del 
Sénia, entre les quals es troben les 
dues cooperatives agrícoles de Santa 
Bàrbara.

De les 11 peticions presentades, 
2 s’han descartat per no complir 
algun dels requisits. Les altres 9, que 
sí reunien els requisits necessaris, 
totes tindran alguna ajuda. De les 9 
n’hi ha 4 que són de Cooperatives i 
les altres 5 d’empreses o particulars.

Les poblacions i els titulars de 
les Agrobotigues són: Benicarló 

Comestibles Senar, Morella Queseria 
Artesanal de Morella, Sant Carles 
Ràpita Benihort (Coop. S. Isidre de 
Benicarló), Santa Bàrbara Agrícola 
del Camp i Secció de Crèdit SCCL, 
Santa Bàrbara Agrícola Sant Gregori 
SCCL, La Sénia Construccions Segura 
Bonfill SL, Ulldecona Agrícola i Secció 
de Crèdit d’Ulldecona SCCL, Vall de 
Roures I.C. Los Tres Reyes SA i Vinaròs 
Conservas Artesanas Vinaròs SURL.

L’import total de les inversions 
que han estat acceptades com a 
subvencionables, sumant els 9 
projectes aprovats, ascendeix a 
418.166 € i, per tant, esta serà la 
quantitat total a invertir per a 
cobrar l’ajuda prevista. La suma 
total de les ajudes aprovades 
als 9 projectes en forma de 
subvenció a fons perdut és de 
147.398 € (el que representa de 

promig un 35% de la inversió feta).

L’Alcalde de Santa Bàrbara i 
vicepresident de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia, Jordi Boronat, 
es mostrava satisfet per la subvenció 
destinada a les dues cooperatives 
del municipi, que servirà per posar 
en valor, a través de la creació 
d’agrobotigues del producte més 
preuat de la nostra pagesia, en les 
seves diverses varietats.  
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INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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

www.laCaixa.cat

Des de sempre,  
oberts al món i  
mirant cap al futur

Esforç, afany de superació, compromís i fidelitat a les nostres arrels, però també 

obertura al món mirant cap al futur. Són valors que a ”la Caixa” hem impulsat 

des de sempre i que fan créixer l’esperit emprenedor dels nostres joves, motor 

de la societat del demà.



TIC, Promoció Econòmica i Turisme

Finalitzades les vacances, s’ha 
tornat a la normalitat a l’Àrea 
de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Tot i el descens normal de la temporada 
d’estiu, se segueix treballant amb 
la xarxa Inicia, per la creació 
d’empreses, iniciant nous projectes 
empresarials a tota la comarca del 
Montsià, assessorant a emprenedors 
i emprenedores que volen iniciar una 
nova empresa. Paral·lelament, durant 
aquest trimestre s’han aprovat els 

ajuts tramitats al Convenio Desarrollo 
Rural Sostenible de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia a emprenedors, 
per un import aproximat de 15.000€.
Un dels projectes importants que 
s’han iniciat durant aquest trimestre 
ha estat amb l’Òrgan Autònom de 
Desenvolupament Local de la Diputació 
de Tarragona, en el qual inclou sessions 
individualitzades d’inserció laboral 
per a desocupats i actuacions grupals 
de millora de feina. Aquest projecte 
durarà fins a finals de 2011.

En altres aspectes, s’ha continuat 
treballant amb el Projecte a les 7 
comarques del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Consell Comarcal del 
Montsià, i s’ha finalitzat l’informe 
de resultats de l’AODL així com la 
sol·licitud del pla de treball anual 2011- 
2012 del mateix projecte, dins del marc 
d’actuacions de Desenvolupament 
Local del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.  

L’OADL de la Diputació de Tarragona inicia un projecte 
pilot d’inserció laboral a Santa Bàrbara

Resum de l’àrea de Promoció Econòmica

Dues empreses de Santa Bàrbara reben subvenció de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia

L’Òrgan Autònom de Desenvo-
lupament Local de la Diputació 
de Tarragona va iniciar el dia 15 

de setembre un projecte pilot a dife-

rents municipis de les Terres de l’Ebre, 
entre ells Santa Bàrbara, per realitzar 
treballs personalitzats amb persones 
aturades amb l’objectiu d’inserir-les 
laboralment.
El projecte, que compta amb dos tècni-
ques d’inserció laboral de la Diputació 
de Tarragona, s’emmarca en una sèrie 
de programes encaminats a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades 
a les Terres de l’Ebre, així com disse-
nyar un currículum adaptat a les ne-
cessitats de cada perfil detectat. 
El fet que Santa Bàrbara participi en 

aquest projecte es deu, principalment, 
a la voluntat que l’Ajuntament ha tin-
gut en els darrers anys per la promoció 
de l’ocupació, amb projectes tan im-
portants com el club de feina, la bor-
sa de treball o l’acreditació d’entitat 
col·laboradora d’Inicia, per la creació 
d’empreses. 
L’objectiu, com s’ha especificat, és que 
les persones que passin per aquestes 
sessions milloren el seu currículum, 
s’adaptin a les necessitats i que, en un 
breu període de temps, puguin tornar 
al mercat laboral.   

Fruit del Conveni (CDR 2011-15) 
firmat entre el Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí i la 

Mancomunitat de la Taula del Sénia, 
en el dia d’avui es notifiquen les ajudes 
a 105 EMPRENEDORS del Territori 
del Sénia per un total de 357.087€. 
De les 122 peticions presentades a 
tot el territori, 17 s’han descartat 
per no complir algun dels requisits. 
Les altres 105, que sí reunien tots els 
requisits, tindran alguna ajuda. Els 105 
projectes subvencionats es reparteixen 
entre 15 municipis membres de la 

Mancomunitat. L’ajuda màxima és 
de 10.000€ (mentre la inversió ja 
realitzada és de 1.032.500€) i la mínima 
és 608€ (per a una inversió de 3.200€).
En el cas de Santa Bàrbara han estat 
dos projectes els que s’han aprovat, 
mentre que un ha estat desestimat 
per no complir requisits. En el cas 
dels dos projectes aprovats, l’import 
subvencionat conjunt serà d’uns 
15.000€ aproximadament, per finançar 
les despeses de constitució i inversió 
inicial.
Els requisits bàsics per adherir-se a 

aquests ajuts era la constitució de 
nous negocis al territori del Sénia 
amb una inversió mínima concreta. 
En els moments que les empreses 
estan vivint, aquestes ajudes poden 
representar una empenta per a les 
persones emprenedores.  
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Agricultura

La Mancomunitat de la Taula del Sènia inverteix 
122.657,29 € en millorar camins al nostre terme

Feia mesos que ja es coneixien 
els camins del terme municipal 
de Santa Bàrbara que, aquest 

any, s’arreglaven a través de la 
Mancomunitat de la Taula del 
Sènia, tot i que, degut a les eleccions 
municipals, es van endarrerir les 
obres.
Els camins arreglats han estat els 
següents:

•	Camí 9008 (camí que uneix el 
camí de Foguet amb el camí de 
l’Assecadora de Sansa). Té una 
llargària de 600 metres i una 
amplada de 3 metres. L’estat en 
què es trobava el camí era amb 
saorres i molt danyat per la pluja. 
L’obra realitzada ha consistit en 
aportar saorres per regularitzar 
el camí i, posteriorment, realitzar 
un doble tractament amb quitrà i 
graveta.

•	Camí de Solsó (partició amb la 
Galera). L’Ajuntament veí de la 

Galera ha col·laborat al 50 %. El 
camí té una llargària de 500 metres 
i una amplada de 3,9 metres de 
mitjana. L’estat amb el qual es 
trobava el camí era amb DTS i 
molts clots sortits per efecte de la 
pluja. A aquest camí s’ha realitzat 
un alquitranat de regularització i, 
posteriorment, s’ha enquitranat 
amb aglomerat en calent tot el 
camí amb un gruix de 5 cm.

•	Camí de Potret, de 2.200 metres de 
llargària, i 5 metres d’amplada de 
mitjana. El camí tenia molt mal 
estat per efectes de la pluja i dels 
arbres que hi ha al seu voltant i 
el DTS que hi havia aplicat estava 
molt deteriorat pel pas dels anys. La 
feina que s’ha realitzat ha consistit 
en fresar els llocs on el camí tenia 
més irregularitats, enquitranat 
de regularització i posterior 
enquitranat amb aglomerat en 
calent a tot el camí a 5 cm de 
gruix. En el traçat del camí hi ha 

un petit barranc, que per evitar 
desperfectes de l’asfalt, als dos 
vorals del camí, s’ha realitzat una 
cuneta de formigonada per evitar 
els possibles efectes de l’aigua.

•	
A tots els camins, la primera feina 
que s’ha fet és netejar els vorals i 
treure branques d’arbrat que ocupen 
el pas del camí.
El pressupost total de millora dels 3 
camins puja un total de 122.657,29 
€, però el poble planer solament 
ha pagat un 18 % que correspon a 
22.078,31 €.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, 
comentava que aquests camins són 
molt utilitzats pels pagesos planers 
i que aquest any els camins han 
quedat en un estat immillorable. 
Al mateix temps comentava que ja 
estan treballant en el projecte de 
camins de la Mancomunitat de la 
Taula del Sènia per al proper any.  
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Gastronomia
Són menjars típics 
de la regió el chilate, 
el ticuco, atol de 
elote, tamales de 
pollastre i porc, iuca 
amb chicharrón, les 
torrejas i l’orxata.

Dades històriques
Va ser fundada el 
1761, en   el recompte 
de població de 1791 
era un dels pobles que formava el curato de Tencoa. El 22 de 
setembre de 1818 es concedeix el títol de Ciutat. El 1921 s’annexa 
l’Aldea de Macholoa que pertanyia al municipi de Sant Nicolau. 
El 12 de novembre 1940 es crea el Districte Departamental de 
Santa Bàrbara, compost pel municipi de Santa Bàrbara. El 1957 
es retorna l’autonomia municipal.

Actualment, l’alcaldia de Santa Bàrbara és presidida per la 
senyora alcaldessa Thelma Iris López de Pérez i la seva Honorable 
Corporació Municipal funció compresa entre el període 2010-
2014.

Fitxa
Subdivisions = 20 llogarets i 109 caserius
Fundació = 1761
Superfície = 295.6 km ²
Altitud Mitjana = 312 msnm
Població (2001) = Total 29.283 hab.
Fus horari = -6 hores

Santa Bàrbara a 

Honduras

Santa Bàrbara és el municipi capçalera del Departament de Santa 
Bàrbara, a Hondures. Aquesta ciutat és coneguda pel cultiu de cafè 
i l’artesania, i l’economia local en major part depèn d’aquestes 
activitats tradicionals.

El terme municipal té les següents 20 aldees:

1. Santa Bárbara, 2. Agua Blanquita, 3. Cerro Grande, 4. El Diez y Ocho 
o Miraflores, 5. El Moguete, 6. Gualjoco, 7. La Ceibita, 8. La Cuesta, 

9. La Estancia, 10. La Unión del Dorado, 11. Las Crucitas, 12. Las Quebradas, 13. Los Anises, 14. Los Bancos, 15. Los 
Laureles, 16. Macholoa, 17. Río Seco, 18. San Gaspar de Tablones, 19. San Luis de Planes, 20. Santa Rita de Oriente.

El municipi limita al nord amb els municipis de Gualala, Ilama i San José de las Colinas, al sud amb els municipis de 
Ceguaca, Santa Rita i Concepción del Sur, a l’est amb els municipis de Santa Cruz de Yojoa i San Pedro de Zacapa i a 
l’oest amb els municipis d’Arada, San Vicente Centenario, San Nicolás i Nuevo Celilac.
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MONTEBRE S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2011

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes la liquidació provisional de 
la collita d’olives 2010/2011.

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes la liquidació de garrofes 
2010/2011. 

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP  preveu inaugurar AGROBOTIGA la tercera 
setmana de novembre coincidint amb la Fira de l’Oli Novell.

•	 Es preveu, a finals d’octubre, un avançament de la PAC del 50 %

•	 Situació de Mercats de l’Oli d’Oliva. Observatori de Preus. 
Gràfica Evolució. 

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



La Cuina de La Plana 

Begonya Aixendri Martí
BUNYOLS DE CERVELLETS DE CORDER

Preparació:

1. En primer lloc, cal que bullim els cervellets en una petita olla 
amb aigua, sal i oli, durant 15 minuts aproximadament. Un cop 
bullits els reservarem.

2. A continuació, en un bol, hi afegirem els ous i a poc a poc, un cop 
batuts, anirem afegint la farina de blat tot anant remenant fins 
que quedi una pasta d’una textura intermitja entre liquidesa 
i espessor. Es pot treballar el grau d’espessor amb el sifó. 
Finalment, hi afegirem les dues cullerades de llevadura en pols i 
la sal. Reservarem la pasta.

3. Tallarem els cervellets bullits a petits trossos, en solen sortir 
aproximadament 6 de cada un. Com a curiositat, cal dir que, 
normalment, cal encomanar els cervellets de corder a la vostra 
carnisseria del poble.

4. Posarem una paella al foc amb una bona quantitat d’oli verge 
de Santa Bàrbara i quan l’oli estigui roent, amb una cullera 
sopera, passarem els cervellets per la pasta, que ens servirà 
per arrebossar-los i els fregirem. Escolliu en funció de com de 
cruixent us agradi l’arrebossat quan els heu de treure.

5. Per acabar, els deixarem damunt una safata amb el fons recobert 
d’una capa de paper de cuina perquè amollen l’oli sobrant i ja els 
podem servir amb una fulleta de julivert com a decoració.

Persones: 4

Temps de preparació: 20 min.

Temps de cocció: 15 min

Aportació calòrica: mitjana

Dificultat: molt fàcil

Ingredients:
- 4 cervellets de corder o de porc.
- 3 ous.
- 200 gr. de farina de blat.
- Oli de Santa Bàrbara.
- 2 cullerades petites de llevadura.
- 3 cullerades petites de sal.
- 1 sifó.
- 2 fulles de julivert.
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La Cuina de La Plana 

Anna Tafalla Torà
PASTISSETS D’AMETLLA

Preparació:

1. Per elaborar la massa dels pastissets, hem de començar la 
tarda abans. Posarem en un bol gran l’ametlla molta, el sucre 
i la patata ratllada. Amassarem bé fins que quedi una pasta 
homogènia. A continuació, deixarem reposar 4 hores.

2. A la nit, hi afegirem els ous i pastarem bé la massa (amb una 
cullera de fusta per exemple). La massa no ha de quedar dura, 
estarà preparada quan veurem que s’amolla de la cullera. Es 
deixa reposar la massa tota la nit.

3. A primera hora del matí, banyarem amb un xic d’aigua un 
plàstic transparent, que ens servirà per donar la forma circular 
del pastisset un cop haurem aixafat al seu interior, 30 gr. de 
la massa elaborada. Cal que deixem la massa flonja després 
d’amassar-la perquè el pastisset agafi una textura més suau.

4. A continuació, cal que agafem la neula i partir-la per la meitat 
i, abans de doblar el plàstic, cal que la posem al damunt de la 
massa. Un cop fet és important no tocar el pastisset.

5.  Un cop els pastissets d’ametlla tenen la seva forma, es van 
posant un al costat de l’altre separats al damunt d’una safata 
preparats per enfornar.

6. Abans però, passarem una mica de clara d’ou amb un pinzell 
per damunt dels pastissets i, posteriorment, el sucre glacé.

7. Finalment, preescalfarem el forn a 180º i enfornarem la safata 
de pastissets per realitzar la seva cocció, 10 min. a 180º. En 
funció de la cocció canviarem de posició la safata.

Persones: 52 pastissets

Temps de preparació: 1 hora.

Temps de cocció: 10 min. aprox.

Aportació calòrica: alta

Elaboració: díficil

Ingredients:

- 4 ous (1 clara i 3 rovells).
- 100 gr. de patata ratllada (no turmix).
- 25 gr. sucre.
- 250 gr. d’ametlla.
- 55 neules.
- Sucre glacé.
- Sucre.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUMS DE LES SESSI-
ONS DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 
L’ANY 2011
Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 7 de juliol de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar definitivament el projecte  
tècnic  per a la realització de les 
obres “Ampliació d’una àrea de cinc 
contenidors i trasllat d’una àrea 
de cinc contenidors soterrats amb 
reposició de l’àrea afectada inicial”, 
redactat per l’enginyer tècnic Hèctor 
Ismael Sancho Querol.
Acollir-se a les Bases que han de re-
gir la concessió de subvencions per a 
l’arranjament i millora dels camins 
municipals del Montsià 2010-2011 i 
sol·licitar la inclusió del Camí de Lla-
sat, com a camí municipal, per qual es 
demana la subvenció.
Formular requeriment formal per tal 
que l’empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas, SA., procedeixi a 
la realització dels treballs de neteja 
viària d’aquest municipi de confor-
mitat amb el contracte formalitzat a 
l’efecte, advertint-los que de no fer-ho 
així l’Ajuntament restarà exempt de 
l’obligació de pagament del preu del 
contracte.
Aprovar com a festes locals del 
municipi de Santa Bàrbara per a l’any 
2012, les següents:

• Dia 9 de maig festivitat de Sant 
Gregori patró del municipi. 
• Dia 4 de desembre festivitat 
de Santa Bàrbara patrona del 
municipi.

Aprovar la contractació de l’espectacle 
del dia 13 de juliol de 2011 dins el 
actes del sopar popular del bou 
estofat de les Festes Majors 2011, 
amb la mercantil Germans Barceló 
Organitzacions, SL, per un import de 
6.400,00 € IVA no inclós.
Aprovar la contractació dels 
serveis, consistents en la cobertura 
informativa, amb l’empresa Televisió 
Teveon Ebre S.L, d’acord amb el 
contracte presentat.
Aprovar la contractació dels 
serveis, consistents en la cobertura 

informativa, amb l’empresa EBE 
Imatge i Comunicació SL, d’acord amb 
el contracte presentat, per un termini 
de 4 anys (2011, 2012, 2013  i 2014).
Aprovar la contractació dels 
serveis, consistents en la cobertura 
informativa, amb l’empresa La Veu 
de l’Ebre, SL, d’acord amb el contracte 
presentat, per un termini de 4 anys 
(2011, 2012, 2013  i 2014).

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia  21 de juliol de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció atorgada 
per la Diputació de Tarragona a 
l´Ajuntament de Santa Bàrbara, per la 
difusió en DVD  de “Santa Bàrbara en 
la memòria-Publicacions Locals”, im-
port:1.326,74 Euros.
Renovar i signar  el conveni de col.la-
boració, amb OASI, a fi de poder con-
tinuar oferint la formació digital als 
ciutadans de les comarques de Tarra-
gona i en concret als de Santa Bàrba-
ra.

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia  04 d´agost de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:

Concedir el pagament als diferents 
peticionaris, de la segona bestreta 
per  la realització d’una carrossa, a 
les festes majors, per un import de 
270,00 €.

Aprovar l´atorgament de targetes 
d’aparcament individual, segons in-
forme de Serveis Socials.

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 18 d’agost de 2011. En 
la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar inicialment la memòria valo-
rada per a la realització de les obres 
“Pavimentació del Camí núm. 9004”, 
redactada pels serveis Tècnic Muni-
cipals, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 16.335,00 €.

Aprovar l’esborrany de conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i el centre educatiu 
FORUMEDUCANS, per tal que els 
alumnes de l’esmentat centre pu-
guin realitzar pràctiques al nostre 
municipi.

Acceptar el nou repartiment subven-
ció per arranjament i millora de ca-
mins municipals del Montsià 2010-
2011, per part del Consell Comarcal 
del Montsià, per un import total de 
8.117,61 €. Així com sol·licitar al Con-
sell Comarcal del Montsià una sub-
venció per import de 8.117,61 €, per a 
la realització de les obres “Pavimen-
tació del Camí núm. 9004” del terme 
municipal de Santa Bàrbara.
Aprovar la facturació corresponent a la 
gestió del servei municipal d’aigua del 
2n. trimestre del 2011.
Aprovar la variació de línia aèria a so-
terrada a l’antiga carretera d’Ulldeco-
na–Tortosa.
Aprovar el Conveni de Col·laboració 
entre la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia i l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra per a la realització d’accions per a 
l’ocupació, dins del marc del Projecte 
Impuls per a l’any 2011.

Sessió ordinària, realitzada 
per la Junta de Govern Local 
el dia 8 de setembre de 2011. 
En la que, entre d’altres, es 
van adoptar els acords se-
güents:
No hi ha acords destacables.

RESUM DE LES SES-
SIONS PLENÀRIES DEL 
TERCER TRIMESTRE 
DEL 2011
Sessió Extraordinària, realitzada pel 
Ple de la Corporació el dia 22 de juny 
de 2011. En el desenvolupament de 
la qual es van adoptar els següents 
acords:
Determinar la periodicitat de les 
sessions plenàries d’aquest ajuntament 
que serà una sessió ordinària de ple 
un cop cada dos mesos, fixant-se el 
darrer dijous del mes, en primera 
convocatòria a les 19,30 hores i en 
segona convocatòria 48 hores després 
de l’assenyalada per la primera.
Crear la Comissió Especial de Comp-
tes, que restarà integrada pels Regi-
dors següents: Àngela Pla Pujol, Mont-
serrat Rodríguez Arasa, Alfred Blanch 
Farnós, Fernando Llombart Romeu i 
Javier Boqué Piñol.
Nomenar els representants de la Cor-
poració en òrgans col·legiats.
Nomenar la Regidora Sra. Àngela 
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Pla Pujol, regidora dipositària, amb 
signatura per cobraments i pagaments 
en base al que demana la Llei.
Donar compte de les Resolucions de 
l’Alcaldia de nomenament de Tinents 
d’Alcalde i Regidors delegats.
Donar compte del Decret de l’Alcaldia 
de nomenament de membres de la 
Junta de Govern Local, de delegació de 
competències en la Junta de Govern 
Local i règim de funcionament de la 
mateixa.
Donar compte de la creació dels Grups 
polítics municipals: 
Aprovar la proposta de fixació de re-
tribucions i indemnitzacions dels 
membres de la Corporació.
Aprovar la Proposta de fixació de do-
tacions econòmiques als grups polí-
tics municipals.

Sessió Extraordinària, realit-
zada pel Ple de la Corporació 
el dia 11 d´agost de 2011.
En el desenvolupament de la 
qual es van adoptar els se-
güents acords:
Concertar una operació de crèdit, en 
la modalitat de préstec a llarg termi-
ni, amb Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, S.A. (BBVA), per un import de 
430.100,00 €, per finançar les despeses 
d’inversió següents:

Partida Concepte Descripció de la 
inversió Import €

155-609000
Dotació Passeig 
Generalitat 2ª fase

Arranjament 
Ps.Generalitat

817.944,08

333-622001
Rehabilitació 
Masada Martí

Arranjament 
Masada com a 
Museu

530.493,24

Garantir el pagament de les 
obligacions derivades d’aquesta 
operació de crèdit amb la subvenció 
de capital procedent de fons de la 
Unió Europea (FEDER), la qual té 
una relació directa amb la despesa 
finançada amb l’operació de crèdit, 
per import de 265.246,62 €.
Aprovar  l’expedient de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari número 
3/2011, per import de 464.210,00 €, que 
cal finançar mitjançant el romanent 
de tresoreria per a despeses generals i 

majors ingressos.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2011
SHEILA FLUIXA LAZUTKAITE 21/06/2011
Fernando Fluixa Margalef
Asta Lazutkaite
ZOE MONTERO GIMENO 01/07/2011
Jordi Montero Aura
Maria Mercè Gimeno Aixendri
ADRIÀ VALLÉS CARDONA 01/07/2011
Agustín Miguel Vallés Cabellos
Ana Maria Cardona Cid
JÚLIA QUERAL ROYO 05/07/2011
Andreu  Queral Moliné
Núria Royo Figuera
EDGAR SERNA ARASA 29/07/2011
Raul Serna Alabernia
Rosa Ana Arasa Albesa
ELIEL SCHNEIDER RIVAS MEJIA 02/08/2011
Norbey Esneider Rivas Vasquez
Litza Sarahi Mejia Orellana
NAOUFAL ZDEG 04/08/2011
Khalid Zdeg
Ahlam Bouchaqor
LLUC CABALLÉ MARTÍ 05/08/2011
Jordi Agustí Caballé Campos
Anna Martí Sala
PATRICIA PLA MESEGUÉ 07/08/2011
Josep Pla Arasa
Patricia Mesegué Martínez

DAVID LÓPEZ MARTORELL 10/08/2011
Juan Francisco López Rodríguez
Vanesa Martorell Roca
AINARA RAMOS MARMOL 21/09/2011
Francisco Ramos Malagón
Ingrid Mármol Arasa

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2011
ISAAC CASANOVAS VILAR
ROSER BONFILL BENEÏT 10/09/2011
MIGUEL ANGEL NIETO CORONADO
LAIA ONTAÑÓN VENTURA 17/09/2011
JOSÉ CARLOS LORENZO MENDEZ
OLGA BORONAT FERRÉ 18/09/2011
MANUEL ALONSO RODRÍGUEZ
MARIA ISABEL ROYO PLA 24/09/2011

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2011
JULIO BLANCH BOU 29/06/2011
JUAN VILLALBA MADOLELL 06/07/2011
CARMEN SOFIA DOMÉNECH ACCENSI 03/08/2011
ALVARO GARCIA BARBERÀ 12/08/2011
PLACIDO BEL CLUA 31/08/2011
JOSÉ CASTELLS LLEIXÁ 02/09/2011
JAVIER FRANCISCO MURIA BUERA 13/09/2011
FRANCISCA GRIFOLL CASES 14/09/2011
RAMÓN MONTESO SUBIRATS 25/09/2011
JUAN JOSÉ SOLÀ MONTAÑES 28/09/2011



L’entrevista

Hola a tothom! Em dic Immacu-
lada Roig Pont, tot i que la meva 
estimada família, les meves entra-
nyables amigues i planers propers 
o molt propers a mi em diuen Ada.

La meva vida comença un 8 de 
juny de l’any 1966 i des d’aquest 
moment, tot i néixer com era habi-
tual a Tortosa, ja vaig ser planera. 

Sóc la filla gran de Pepe “Magaló” 
(E.P.D.) i d’Immaculada. Els meus 
iaios materns eren Narcís de “Sa-
marra” i Paca (la de casa les “Mú-
ries”); el iaio patern duia el mateix 
nom que mon pare i la iaia era Pepa 
la “Figueta”. Els meus dos germans, 
Mª José i Jordi, viuen al poble.

Recordo de manera molt nostàlgica 
la meva infantesa al poble: el poder 
sortir a jugar al carrer a pilota, als 
“4 cantons” ... Anar amb bicicleta 
per tots els seus carrers empedrats, 
que si quèiem ens aguantàvem i no 
ploràvem gaire (no estàvem tan so-
breprotegits). Anar a jugar –lluny 
de casa– al magatzem de la iaia de 
les meues amigues Luisa i Pili.  Els 
diumenges al matí a missa de 10 h 
amb mossèn Josep, catequesi fins 
les 12, sortir esvalotats a comprar 
només una o dues “xuxes” al quiosc 
de Paca i després anar al cinema. I 
per la tarda carrer Major amunt i 
carrer Major avall.

Ara bé, un dels records que no no-
més a mi, sinó que gairebé a tots 
ens ha marcat més és l’època esco-
lar. Quan tinc al davant dels meus 
ulls aquella imatge tan bonica de 
les antigues escoles els tanco un 
moment i m’imagino que sóc allí 
amb els meus companys de lle-
va, amb Dña. Mercedes, amb la 

resta de Dons ... tan apreciats per 
mi que per damunt de tot volien 
ensenyar-nos a llegir, a escriure i 
a comptar, fent servir de vegades 
una mica de mà dura i no diguessis 
a casa que t’havien pegat o castigat 
perquè ... però que també ja inten-
tàvem transmetre’ns uns valors i 
unes actituds que ens ajudessin a 
desenvolupar de manera harmò-
nica la nostra pròpia personalitat. 
Recordo anar-hi contenta, a peu 
amb la meva germana, amb unes 
trenques de quadres que vam fer-
les durar molts anys i amb la meua 
amiga Mª Jesús que ens esperava a 
l’alçada del seu carrer.

Em vaig graduar al juny de 1980 i 
vaig començar a estudiar 1r de BUP 
a Amposta (els meus pares prefe-
rien aquesta ciutat a la de Tortosa 
perquè a l’institut no hi havia tanta 
gent). Hi anàvem amb la “gua-gua” 
i també amb el germà gran de la 

meua amiga Marisa. També tinc 
enyorament en recordar aquests 
quatre anys d’adolescència: majo-
rettes; pub “Charli’s”; anar a reco-
llir olives amb els meus pares tots 
els dissabtes i en arribar posar-me 
a estudiar; les intenses festes ma-
jors, en especial les que vaig ser 
pubilla al 1983; primeres escapa-
des amb amics que tenien cotxe a 
fora del poble ...

En acabar aquests estudis secun-
daris tenia clar que volia continuar 
estudiant perquè de fer el contrari 
hauria anat a plegar olives i la veri-
tat la idea no m’apassionava. Cur-
sant COU encara no tenia clar què 
estudiaria perquè m’agradaven 
una mica totes les assignatures i 
m’agradava la decoració, però ma 
mare això de decorar m’ho va fer 
treure del cap i em va dir que pro-
vés d’estudiar magisteri, que era la 
segona opció. Així que a l’octubre 

Entrevista a la planera absent…

Immaculada Roig Pont 

Amb les meues: mare, padrina i germana. Estiu 1968. 
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de 1984 vaig marxar a Tarragona a 
estudiar la carrera de mestra de la 
qual avui en dia n’estic encantada 
i m’entusiasma dedicar-me a la do-
cència malgrat l’època tan diferent 
que estem vivint.

L’estiu que vaig acabar magiste-
ri, uns amics dels meus pares em 
van dir si volia anar a ajudar-los a 
l’oficina d’assegurances que teni-
en a Tarragona, la qual cosa em va 
satisfer molt perquè jo ja tenia ga-
nes de començar a treballar. Aquell 
mateix estiu vaig conèixer a Josep, 
el meu marit i ja tenia clar que vo-
lia quedar-me a treballar i a viu-

re fora del poble. També impartia 
classes de repàs, estudiava anglès, 
les primeres nocions d’informàti-
ca, ... i un any abans de casar-me 
vaig treballar d’administrativa al 
Col·legi de Periodistes de la demar-
cació de Tarragona. 

Al setembre de 1990 em caso pel 
civil al poble donant una mica que 
parlar ...  Tres mesos més tard faig 
la primera substitució com a mes-
tra a l’escola de Creixell. Continuo 
vivint a Tarragona fins el febrer 
de 1993, que el meu marit i jo ens 
comprem un pis a Reus perquè ell 
sempre hi ha treballat tot i ser tar-
ragoní.

L’any següent és un any molt im-
portant per a mi: neix el meu pri-
mer fill Sergi i aprovo les oposici-
ons a magisteri especialitat Educa-
ció Infantil (la que havia estudiat). 
L’Eulàlia, la meva filla neix el 2000 
i des de fa 10 cursos treballo, en 
segona definitiva, a l’escola pú-
blica “Sant Bernat Calbó” de Reus 
(aquest curs sóc tutora de P-5). 

Com he dit al començament vaig 
néixer sent planera, sóc planera 
i així moriré. Allí on he estat i on 
he anat he intentat no oblidar mai 
les meves arrels i no m’ha impor-
tat que algú pensés o pensi que 
“sóc de poble”. Estic molt orgullosa 
de parlar el meu català occidental, 
evitant això sí algun que altre bar-

barisme, i contestant a la segona 
pregunta que em feien o em fan 
que sóc de Santa Bàrbara, un poble 
del Montsià, que ha sabut prospe-
rar, crear riquesa, disposar d’unes 
infraestructures necessàries per-
què els planers gaudeixin d’un mi-
llor benestar en el present i en el 
futur i estic convençuda que així es 
continuarà fent.

Al poble, tots quatre anem venint 
un cap de setmana o dos al mes, 
però ens quedem a casa dels meus 
pares i estem amb la resta de la fa-
mília. També intentem quedar amb 
els amics i fer alguna menjada. 
M’agrada molt que m’expliquen 
“coses” del poble que han passat 
siguin bones o dolentes, tot i que la 
lectura d’aquest magazín m’ajuda 
molt per estar al dia. Pràcticament 
me’n recordo del nom de molta 
gent més gran que jo, evidentment 
dels més joves i dels jovenets no i 
és aquest fet el que sempre m’ha 
fet estar en alerta, “uf! com passen 
els anys, ja no conec a ningú”, no?

Encara falten un grapat d’anys 
perquè em jubili i no vull pensar 
en l’edat que tindré ... el que sí sé 
és que tant si em quedo a viure al 
poble com si no, la gent que sou de 
tota la vida i hi viviu i la gent de 
nou empadronament me l’intenta-
reu cuidar i mimar des de dintre del 
vostre cor perquè SANTA BÀRBARA 
sigui el millor poble del món!!!

Amb la meua família. Actualment.

Amb mon pare. Agost 1982. 

Amb el meu fill i el meu marit. Juny 1996. 
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ASSOCIACIÓ ARAGONESSA PLANERA
II Trobada d’ara-
gonesos
El passat 17 de ju-
liol, dins del marc 
de les Festes Ma-
jors vàrem orga-

nitzar, com estava previst, la II Trobada 
d’aragonesos del Montsià, Baix Ebre 
i Baix Maestrat amb un dinar de ger-
manor per a més de 180 persones i un 
festival de Jota a càrrec del Grup AIRES 
del MATARRAÑA de Valderrobres. 
Cal recordar que aquesta trobada es 

va poder fer gràcies al suport rebut per 
part dels clients de Catalunya Caixa, 
dins dels seu programa Tu ajudes.

Viatge a Teruel
El passat 18 de setembre, l’Associació 
Aragonesa Planera va organitzar un 
viatge d’un dia a Teruel. Vam arribar a 
la ciutat aragonesa a les 11 del matí, 
i vam poder fer una visita guiada pels 
monuments més interessants del cen-
tre històric, com la plaça del Torico, 
l’església de San Pedro, el Mausoleo 

de los Amantes, la Catedral, les quatre 
torres mudèjars o l’Escalinata. 
Després, els 38 viatgers vam anar a 
gaudir d’un bon dinar al Mesón El Óva-
lo i, per la tarda, vam pensar que era 
bona idea fer el viatge de tornada per 
la carretera de l’interior passant per 
pobles com Cedrillas, Allepuz, Villarro-
ya de los Pinares, Fortanete o Cantavi-
eja, pobles que van veure nàixer a un 
bon grapat de planers i planeres, i que 
actualment fan funció de segona resi-
dència per un bon nombre d’ells.

Comencem un nou curs i, com sempre, 
amb canvis d’horaris, ja que aquest 
any ja no es farà la 6a hora.
L’horari escolar serà de les 9 a les 12 
h del matí i de les 15 a les 17 h de la 
tarda.
Degut a aquest nou horari, l’APA, per 
demanda d’alguns pares, farà l’horari 
d’acollida pel matí de les 8.30 a les 9 h 
i de les 12 a les 13 h.
També es duen a terme els tallers 
lúdics de les 17 a les 19 h de la tarda.

També fem saber que el servei de 
menjador es realitza de les 12 a les 15 
h.
El preu del tiquet no ha variat, és el 
mateix de l’any passat i cal fer l’ingrés 
a Catalunya-caixa o bé a La Caixa. Un 
cop fet l’ingrés, amb el comprovant 
se’ls hi lliuraran els tiquets a la sala 
polivalent de l’escola (per l’encarregada 
del servei).
Aquest any, hi ha una novetat, ja que 
al comprar 15 tiquets a la vegada se’n 
donarà un de regal.

Sabem que aquests temps són difícils, 
a veure si així podem ajudar un poc als 
pares que han d’utilitzar aquest servei.
Ja sabeu, si necessiteu alguna cosa 
estem per ajudar. Que tingueu un bon 
curs i ja us anirem informant del que 
farem.
Adjuntem fotos del repartiment de 
polos a l’escola i de la diada de Festes 
Majors.

Bon curs 2011-1012

APA ESCOLA JAUME BALMES
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CLUB DE BITLLES SANTA BÀRBARA
El passat dia 10 de setembre, es va 
celebrar a Viladecans el Gran Premi 
de Catalunya i la Súper Copa. Van 
participar els equips de CBC Alls Secs 
Piquen, CB Viladecans, CB la Galera, la 
Selecció Catalana sènior, la Selecció 
Femenina de Bowling Six i la Selecció 
Masculina de Bowling Six. A les 
seleccions de Bowling Six participen 
jugadors de menys de 25 anys.
Els jugadors Ramon Saez de Vinaròs 
i Gerard Albiol de la Galera van 
participar amb les seleccions sènior i 
Bowling Six respectivament.
La classificació va ser la següent: 
SUPERCOPA
1r classificat: CB la Galera
2n classificat: CBC Alls Secs Piquen

En aquesta competició va destacar 
Roser Cherta de la Galera a l’obtenir 90 
punts en 9 tirades, o sigui la màxima 
puntuació. Felicitats tant a ella com al 
seu equip.
GRAN PREMI DE CATALUN YA
1r classificat: CB Viladecans
2n classificat: CB la Galera
3r classificat: Selecció Catalana sènior
4t classificat: CBC Alls Secs Piquen
5è classificat: Selecció Masculina de 
Bowling Six
6è classificat: Selecció Femenina de 
Bowling Six

En quant al CB Santa Bàrbara, solament 
podem dir que ha començat la disputa 
del Campionat de la Lliga de les Terres 

de l’Ebre i que hem disputat el primer 
partit guanyant els 4 punts que es 
disputaven. 
Ja veurem al final del campionat com 
ens va la sort.
Fins la propera.

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GERMANS ARASA LOS FLARETS
L’Escola Municipal de Música Germans Arasa Los Flarets 
va començar el nou curs el passat 12 de setembre com la 
majoria d’escoles de música i col·legis de tot Catalunya.  
Aquest any no hi ha hagut tantes altes de nous alumnes com 
l’any passat, però si que han superat el nombre d’alumnes 
que formaven part de l’escola passant d’uns 70 a més de 80. 
En aquest curs 2011/12 els professors que estan en plantilla 
són: Joan Marc Subirats, com a professor d’instruments de 
vent metall, música i moviment  (alumnes de 4 i 5 anys) 
i iniciació, Miquel Àngel, professor de llenguatge i piano, 
Agustí Roé, professor de saxo, David Maimó, professor de 
percussió, Imma Pérez, professora de clarinet, Déborah 
Tomàs, professora de flauta i Laura Villar, professora d’oboè 
i piano. 
Cal destacar que la banda de l’escola s’ha incrementat 
amb 10 membres més i la Unió Musical Jaume Balmes amb 
4 incorporacions a destacar, el president de la banda Paco 
Casadó com a trompeta, el vicepresident Emeterio Domingo 

com a tuba, Marc Avante com a trompa i Xavier Gas com a 
trompeta. Des d’aquí volem donar-los la nostra felicitació i 
enhorabona.
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CLUB FUTBOL SANTA 
BÀRBARA

Acabada la Temporada 2010-11, és 
el moment de fer balanç (Esportiu i 
Econòmic).

Balanç Esportiu
Segona Territorial. L’equip Campió va ser 
l’Olímpic Móra d’Ebre amb 81 punts, 
la propera temp. 2011-12, hi haurà  
reestructuració de categories, això va 
afectar al nombre d’equips que van 
baixar de categoria (7): Masdenverge, 
Flix, Roquetenc “B”, Amposta ”B”, 
Alcanar ”B”, Benifallet i Batea. El 
SANTA –entrenador: Jordi Roca– es va 
classificar 3r amb un balanç de:
PJ     PG     PE     PP     GF     GC     Punts
34    20       6       8      87      49        66

Juvenil 1a Divisió. Campió l’Ametlla de 
Mar amb 50 punts, el SANTA –entre-
nador: Juan Barceló /Carlos Ivern– des-
prés d’un any sense poder fer equip 
per manca de jugadors, va tenir una 
discreta actuació classificant-se en 10a 
posició.

PJ     PG     PE     PP     GF     GC     Punts
20     3       2      15      18      64        11

Per manca de jugadors no es va poder 
fer equip en les categories de Cadet i 
Infantil. 
Aleví 3a Divisió: Campió La Sénia amb 74 
punts, el SANTA - entrenador: Eduardo 
Roldan -va ocupar la 3a posició amb un 
balanç de:
PJ     PG     PE     PP     GF     GC     Punts
20    13      3        4      87      46        62

Benjamí: En aquesta categoria el SAN-
TA va poder inscriure dos equips, un 
format per jugadors de 2n any –entre-
nador: Ernest Arasa/Ernesto Arasa– i 
l’altre per jugadors de 1r any i preben-
jamins –entrenador Aitor Tomàs– els 
resultats en aquesta categoria van ser 
excel·lents. El Benjamí de segon any
–Benjamí Blanc– va quedar campió i el 
Benjamí de primer any –Benjamí Roig– 
va  aconseguir una molt meritori 10a 
posició en la classificació final.

Prebenjamí: Campió La Ràpita Blau, el 
SANTA –entrenador: Juan Barceló– va 
ocupar la 8a posició.

Aquesta temporada ha participat per 
primera vegada en competició oficial 
un equip femení que han jugat en la 
competició de futbol 7 de les Terres 
de l’Ebre. La seva classificació ha estat 
excel·lent –8a posició– si considerem 
que era la primera vegada que 
competien a nivell federat –entrenador: 
Miguel Ferré–

Balanç Econòmic
Ingressos Despeses
Subv. Ajuntament. 13.750’00 €.
Plantilla -2a Regional 29.113’00 €
Socis i F.Base 16.247’00 €
Futbol Base 2.410’00 €.
Taquilles/Rifes 2.316’00 €.
Arbitratges(2a R - F.Base) 4.213’50 €.
Publicitat 4.572’00 €.         
Desp. Federació(2a R- FB) 3.203’00 €.
Barra Bous 2010 5.487’60 €.
Material Esportiu(2a R -FB). 3.353’00 €.
Altres 1.051’84 €.         
Altres 1.157’36 €.

Total Ingressos:  43.424’44 €.
Total Despeses: 43.449’86 €.

Diferència Ingressos
Despeses:... –25’42 €.

La Junta vol donar les GRÀCIES a 
Ajuntament, Socis, Col·laboradors i 
Aficionats pel suport que ens han 
donat, que ens ha permès representar 
dignament al nostre poble i portar el 
nom del C. de F. Santa Bàrbara, tal com 
es mereix arreu de les Terres de l’Ebre.

L’objectiu per a la temporada  2011-12:  
Confiar una temporada més amb la 
col·laboració com fins ara hem tingut 
de TOTS, ja que solament així podrem 
mantenir viva la flama del futbol a Santa 
Bàrbara..



Entitats Planeres

CLUB TWIRLING SANTA 
BÀRBARA

Comencem dient que ja van passar les 
Festes Majors, on les nostres xiquetes 
van participar en la majoria d’actes: 
canvi de pubilles, dia del pregó de 
festes, ofrena de fruits en honor a 
Sant Isidre i l’últim dia a la desfilada 
amb les pubilles i les carrosses, (les 
podeu veure a una de les fotos que 
hem posat). A la vegada els membres 
de la Junta també van participar a la 
majoria d’actes institucionals que va 
organitzar l’Ajuntament durant les 
festes del passat juliol.
Seguint amb les activitats que 
organitza el nostre Ajuntament, el club 
va participar en la Diada Nacional de 
l’11 de setembre, el dissabte per la nit, 
les xiquetes van pujar desfilant des de 
la Plaça de l’Estació fins a la Plaça Cid 
i Cid, acompanyats tots de la Senyera 
de Catalunya, on la Junta va col·laborar 
amb la portada i posterior hissament 
de la bandera a l’Ajuntament, de la 

qual també hem posat una foto. El 
diumenge, una representació de la 
Junta va participar en les dos ofrenes 
florals als monuments de la població i 
posterior cant de l’himne dels Segadors 
a la Plaça Major. 
L’estiu quasi s’ha acabat, han passat 
les vacances del mes d’agost pel que 
respecta als entrenaments, ha tornat 
el curs escolar i a la vegada també 
un altre cop les activitats del club. 
Com tots els anys, animem a totes les 
xiquetes/xiquets que es vulguin iniciar 
en aquest món del twirling que poden 
passar totes les tardes, de dilluns a 
divendres, pel Pavelló Municipal i 
preguntar per Judith Lleixà (la nostra 
monitora), i els hi donarà tota la 
informació que vulguin saber.
Ara ja han començat els entrenaments 
al Pavelló Municipal, de cara a anar 
preparant els exercicis que s’exhibiran 
als campionats a realitzar durant els 
primers sis mesos del proper any.
Com que a l’estiu hi ha poques 
notícies, aprofito per comunicar els 

canvis produïts recentment a la Junta 
Directiva del club, que ha quedat de la 
següent manera:

Presidenta : Olga Tomàs Princep
Vice-Presidenta : Mª José Roig Pont
Secretària : Isabel Mª Soler de la Iglesia
Tresorer : Patrici Muria Queral
Vocal : Mª Luisa Torralbo Vidal.

Esperem que a la propera reunió es 
pugui afegir alguna persona més com 
a vocal de la Junta.
Fem saber que al Centre Cultural i al 
davant de la biblioteca, concretament 
a les vidrieres que hi ha contra la 
paret, estan exposades totes les copes 
i trofeus aconseguits aquests anys als 
campionats de twirling disputats. 
I per últim, comunicar a tot el poble 
que com tots els anys i a partir del mes 
d’octubre ja disposarem de la loteria, 
aquest any participem amb el número 
51706, esperem la vostra col·laboració i 
que hi hagi sort per a tots.



Completa la graella, utilitzant els números 
de l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap 
número, a cap línia, columna o bloc.

ZONA DE JOCS

Sudoku Enigmes

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

1 5 6

4

4 2 5 1

4 8 7

3 4 2 9 5

9 6

6 7

7

9 5 8 2

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 15

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

Sudoku

Solucions

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

Qui i què?
Imatge 1: Cruïlla camí bar-
ranc de Lledó amb l’antiga 
via Barcelona-València.
Imatge 2: Herculà Garcia, 
Lluïsa Valls, Marc Ralda, 
Oriol Pla, Alfonso Pastor, 
Amaya Pla, Jaume Gar-
cia, Dolors Casadó i Núria 
Ralda.

1. Un cotxe de color negre amb els llums apagats, entra 
en un carrer que no té fanals, on cap casa té els llums 
encesos. De sobte se li creua un gat negre. Malgrat tot, 
el conductor el pot esquivar. Com ho pots explicar?

2. Una senyora diu a la seva amiga: fa dos dies el meu fill 
tenia set anys, però l’any vinent en farà nou. Com és això 
possible?
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Sudoku

PUBLICITAT NEMEA

El 6 de desembre de1961 S’hi publica el primer número de la revista Cavall Fort.
Cavall Fort és una revista quinzenal en llengua catalana destinada a infants i joves. 
Es va crear per estimular la lectura en els nois i noies entre 9 i 15 anys, emulant la 
popular En Patufet, desapareguda al final de la dècada de 1930. En els seus més de 
1.000 números s’hi han inclòs contes, jocs, concursos, historietes i tires còmiques 
i seccions diverses. Precisament la revista destaca com a introductora al nostre 
país dels còmics franco-belgues de l’anomenada línia clara, obra de dibuixants 
com Hergé o Franquin. 

El 24 d’octubre de 1971, Pau Casals dirigí l’Himne a les Nacions Unides, que ell 
havia composat, en un concert a la mateixa seu de les Nacions Unides i on el 
secretari General de les Nacions Unides U Thant li entregà la Medalla de la Pau. 
Fou en aquesta ocasió que va pronunciar la frase What is more, I am a Catalan.
Pau Casals i Defilló va nàixer al Vendrell el 1876 i va morir a San Juan, Puerto Rico, 
l’any 1973, fou un violoncel·lista, pedagog, director i compositor musical català. La 
seva gran contribució al món de la música va ser la innovació en la interpretació 
amb el violoncel que, més tard, va ser adoptada per tots els violoncel·listes del 
món. La seva interpretació d’El cant dels ocells ha esdevingut un símbol de pau i 
llibertat arreu del món, i de manera molt més significativa dins l’àmbit català.

El 29 de noviembre de 2001, a Los Angeles mor George Harrison, cantant, 
guitarrista i compositor del grup de rock Els Beatles.
The Beatles foren un grup de música procedent de Liverpool, Anglaterra, 
format per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Són un 
dels grups de música pop amb més èxits i vendes de discos de la història de la 
música popular, i, a més, han aconseguit el reconeixement dels crítics. Les seves 
aportacions innovadores a la música popular i el seu impacte cultural van tenir 
una gran transcendència en els anys seixanta, que es perllongà d’una manera o 
altra en els anys posteriors.

Enfemèrides



Biblioteca José Escudé Albesa

Durant l’estiu és habitual que 
la biblioteca es trasllada a les 
piscines municipals per satisfer les 
necessitats dels lectors que volen 
seguir gaudint de la lectura. Aquest 
any, la bibliopiscina ha comptat amb 
la col·laboració de dos monitores 
(Laia Gisbert i Míriam Llasat) 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 diàries: els dilluns pintura, 
dimarts psicomotricitat, dimecres 
manualitats, dijous jocs d’aigua i 
divendres activitats lliures.

A més a més, la biblioteca José 
Escudé de Santa Bàrbara ha 
continuat posant en funcionament 
les activitats que formen part del Pla 
de Foment a la Lectura 2011, entre 
les quals destaquem:
El dia 29 de setembre, els alumnes 
de 3r de Primària de l’Escola Jaume 
Balmes van realitzar una visita a la 
biblioteca. La visita va ser general, 
a la qual se’ls van explicar les 
normes de la biblioteca, les seccions 
i la seva classificació i ordenació, 
els serveis que ofereix, les activitats 
que organitza i algunes curiositats 
referent a la creació, nom, etc. Els 
dos mestres que els van acompanyar 
van remarcar als alumnes que un 
dels objectius de la visita era que 
durant el curs escolar tornessin a la 
biblioteca i s’emportessin llibres en 
préstec que després servirien per a 
l’Escola. Al final de la visita, se’ls va 
donar un tríptic amb informació de 
tot el que se’ls havia explicat, que 
incloïa un val de regal consistent en 

un llibre, per a aquells que vinguessin 
a la biblioteca a buscar-lo.
El dia 30 de setembre els alumnes 
de l’IES les Planes, acompanyats per 
la coordinadora de la biblioteca del 
mateix institut, van fer una visita a 
la nostra biblioteca. Els assistents 
eren alumnes d’un crèdit sobre 
biblioteca que oferta l’institut i la 
visita els va servir per conèixer el 
funcionament de la biblioteca i per 
poder agafar pautes que els serviran 
durant el crèdit, ja que es va fer 
una idea general de les normes de 
la biblioteca, les seccions i la seva 
classificació i ordenació, els serveis 
que ofereix i les activitats que 
organitza. Finalment, van treballar 
en el coneixement i utilització de les 
fonts d’informació, en especial es va 
treballar el catàleg: com fer-lo servir, 
com obrir un compte d’usuari, com 
renovar el préstec, etc.

En aquest darrer trimestre de l’any 
acabarem les activitats del Pla de 
Foment a la Lectura 2011. Us podem 
avançar que ens podreu trobar del 

27 al 31 de desembre al Parc Infantil 
i Juvenil de Nadal amb l’activitat 
Biblioparc que l’any passat tan d’èxit 
va tenir. Els últims dilluns de cada 
més hi seguirà havent les trobades 
del Club de Lectura, tots els dijous, a 
les 12.30 hores, estarem a la Plana 
Ràdio amb el programa Pàgina Jove, 
els primers dilluns de cada mes 
continuarem portant documents al 
Centre de Dia i mantenint converses 
amb els seus usuaris i, finalment, 
recordar-vos que del 23 de setembre 
i fins el 23 de desembre s’està 
realitzant la bibliocursa.
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Centre Obert l’Oliveta

El passat 19 de setembre el Centre Obert l’Oliveta va obrir, 
novament, les seves portes per iniciar el nou curs escolar. 
Comencem el curs amb la totalitat de les places cobertes, amb 
un nombre de xiquets i xiquetes pendents de poder accedir al 
Centre Obert en el cas que hi hagi alguna vacant durant el curs.
L’horari del Centre continua sent el de tots els anys de dilluns 
a divendres de 17.00h a 19.30h, tenint en compte les mateixes 
festes del calendari escolar.
Els tallers que es realitzaran durant el primer trimestre del curs 
2011-1012 seran:

Com a novetat d’aquest primer trimestre cal destacar el Taller 
Posa’t a prova. La tarda del dimecres es realitza aquest nou 
Taller que es tracta de treballar les habilitats dels menors durant 
les diferents sessions. Distribuïts en quatre grups, els nens i 
les nenes, realitzaran diferents proves d’habilitat, rapidesa, 
comprensió, expressió corporal, etc. 
A més d’aquest taller, que és el més lúdic del trimestre, no 
hem d’oblidar la resta de dies de la setmana. Cadascun 
dels programes que treballem tenen la seva importància; el 

Taller de Salut, per exemple, en el què els xiquets podran 
confeccionar un receptari de remeis casolans o  el 
Taller de Coeducació, en el que s’intentarà potenciar la 
igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe. 
Altres activitats que es duran a terme el trimestre seran  
la celebració de La castanyada, amb la realització de 
panellets i un berenar. I arribant al mes de desembre 
també ens prepararem per a fer diferents activitats 
Nadalenques com decorant el Centre, realitzant un 
pessebre, fent caga el tió, participant a un programa 
de la ràdio, entre moltes altres coses que ja us anirem 
explicant.
Esperem que amb tot el que tenim preparat per aquest 
curs els agradi tant als nens com a les seves famílies.

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Taller de 
creació de jocs 
i celebracions 

especials

Taller de Salut
Taller posa’t a 

prova

Taller de 
coeducació

Taller de biblioteca

Reforç Escolar Reforç Escolar

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

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

Pr use  mo t leconòmics

977 704 422



Gimnàs Municipal

Al gimnàs!!! S’han acabat les 
vacances escolars, laborals i les 
excuses per no fer activitat física i 
tornar a recuperar la forma esportiva 
que teníeu abans de l’estiu i que heu 
perdut amb els gelats, les canyetes, 
les menjades fora de casa i les 
tapetes...
La volta al gimnàs ens invita a 

continuar amb els reptes que volem 
complir al curs que ens trobem per 
davant. Aconseguir noves metes, 
millorar la nostra forma física i la 
nostra salut poden ser, en temps de 
crisi, una inversió personal perfecta 
per al vostre estat físic-psíquic. Per 
què no gastar els diners amb activitats 
que ens proporcionen un benestar 

general al nostre organisme? 
Per aconseguir aquest benestar a 
l’organisme, el que proposem des 
del teu Gimnàs de Santa Bàrbara 
és una forma diferent d’entrenar 
el nostre cos i aconseguir que els 
resultats siguin el més òptims. 
Podríem diferenciar dos tipus de vies 
per aconseguir el nostre objectiu:

1- Exercicis cardiovasculars: En 
aquesta època de tornada al gim-
nàs és molt aconsellable comen-
çar amb exercicis de caràcter 
cardiovascular, d’aquesta manera 
activarem el nostre organisme i 
aconseguirem rebaixar els exces-
sos de l’estiu. Aproximadament, 
entre 40 i 60 minuts d’exercicis 
cardiovasculars. La nostra pro-
posta inclouria les activitats diri-
gides que cada dia es realitzen en 
diferents trams horaris.

2- Exercicis d’assimilació del 
to muscular: Al realitzar una 
variació de la nostra rutina, 
retocant els temps i les intensitats 
que dedicarem a cada grup 
muscular, farà que el nostre 
organisme assimili aquests 
exercicis de forma diferent a 
l’habitual i les diferents zones 
musculars treballin molt millor 
per recuperar o iniciar la rutina 
de tot l’any.

 SANTA BÀRBARA,  AVINGUDA EUROPA 1 

OBJECTIU:     Assimilar el to muscular                                                                                          
2 entrenaments TONIFICACIÓ  + CLASSES DIRIGIDES ( MÍNIM 1) + 1 DIA CARDIO                                                                                RUTINA RECREACIÓ( R1)     

DIA 1:   

 

             

 

 

CINTA CORRER        PRESS VERTICAL      EXT. CAMES        DIPPINGS.          BESSONS         PRESS MANC.        FEMORAL      GLUTIS MAQ.     ADDUCTORS       ABD. SUPERIOR          ABD. TRANSV.          

      20’                          3 X 15                      3 X 15                  3 X 12                  3 X 15                  3 X 15                  3 X 15                 3 X 15               3 X 20                      3 X 20                            3 X 15 

DIA 2:   

 

           

             

 

 

   BICI                       DORSAL            SQUAT          BICEPS MANC.      SPLITS FRONTAL      ELEVACIONS POST.      ABDUCTORS ELAST.      EXTENSIÓ LUMBAR      ABD. ISOMETRICS        ABD.INF. 

   20’                        3 X 15                3 X 15                    3 X 15                      3 X 15                         3 X 12                               3 X 20                                 3 X 10                          3 X 20”                     3 X 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           

 
OBSERVACIONS:    

 1.COMBINAR AMB LA SESSIÓ D’ACTIVITATS DIRIGIDA QUE MES T’AGRADI.        

 2.  UN DIA DE “CARDIO”  A LA SALA  DE FITNESS                                                                                                                                            3. POC PES = QUALITAT D’ENTRENAMENT 

 

Si ets una d’aquestes persones que afronta el gimnàs per primera vegada o després d’una pausa prolongada, recorda 
que tot esforç té la seva recompensa i que els miracles no existeixen, però amb esforç i motivació, pots millorar el 
teu estat físic i psíquic.
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Infocentre

Participants VI Concurs d’imatge digital

Un any més, la regidoria de Noves Tecnologies va celebrar el 
concurs d’imatge digital de Santa Bàrbara. El concurs pre-
tén apropar i donar a conèixer la nostra població, tant per la 
riquesa natural, arquitectònica com personal. El tema de la 
VI Edició del concurs de fotografia digital ha estat: retrats, 
posats i robats.

La participació és gratuïta i oberta a tothom. Podia presentar 
imatges al concurs qualsevol persona, excepte els organit-
zadors i les persones que col·laborin en la puntuació. Cada 
participant podia presentar un màxim de tres imatges, les 
quals havien de ser inèdites i no guardonades en altres con-
cursos. Es podien presentar fotografies en paper, o imatges 
en format digital, amb una resolució mínima de 1280x1024 
ppp (càmera 3 Mpix mínim). S’acceptaven collages, mun-
tatges, fotografies pintades o manipulades digitalment de 
manera que s’alteri el contingut de les imatges.
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Llar d’Infants Les Beceroles

La llar d’infants Les Beceroles va obrir 
les seves portes el dia 1 de setembre 
per iniciar el curs 2011-2012.
L’horari de la llar és pel matí de 8.30 
h a 13.15 h i per la tarda de 14.15 h a 

18 h. L’entrada pel matí és fins a les 10 
h i la sortida a partir de les 12 h, i per 
la tarda l’entrada és fins a les 16 h i la 
sortida a partir de les 17 h.
Les educadores, un cop més, comen-

cem 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) Yolanda Espuny Guillén
Dels Conills (P-1) Amaya Pla Arasa
Dels Pollets (P-1)  Gemma Duran Ferré
Dels Lleons (P-2)  Estela Marin Gila
Dels Elefants (P-2) Rosana Fort Rodríguez

PROGRAMA CRÉIXER AMB TÚ

El programa Créixer amb tu és un cicle 
formatiu gratuït i d’accés lliure adreçat 
a mares i pares amb infants menors de 
tres anys, interessats en els aspectes 
més rellevants de l’etapa evolutiva dels 
seus fills i filles.
L’objectiu del programa és treballar per 
donar suport a la tasca educativa de la 
família i afavorir, consegüentment, el 
desenvolupament harmoniós i equili-
brat dels infants, així com facilitar que 
les famílies puguin compartir aspectes 
rellevants del desenvolupament dels 
seus fills i filles.
Aquest programa es desenvolupa i de-
pèn de la Secretaria de Família del De-
partament de Benestar Social i Família 
en col·laboració amb els Ajuntaments 
dels municipis interessats.

Des de la Llar d’Infants Les Beceroles 
es van demanar dues xerrades:

• Rutines, hàbits i límits.
• Una alimentació sana per als nos-

tres fills i filles. Consells pràctics.

El dia 27 de setembre, al centre cultural 
i de 19 a 21 de la tarda, va tenir lloc la 
primera xerrada sobre anomenada Ru-
tines, hàbits i límits.
Les rutines, els hàbits i els límits pro-
porcionen als nostres fill i filles segu-
retat per enfrontar-se al món que els 
envolta: les rutines permeten que la 
criatura pugui anticipar esdeveni-
ments que ja reconeix del seu entorn; 
les normes dins l’entorn familiar ser-
veixen perquè l’infant aprengui on són 
els límits i són, d’alguna manera, el 
preàmbul dels valors que de mica en 
mica anirà aprenent i incorporant. I 

els límits, quins s’han d’establir i com 
fer-ho? Aquest és un dels grans reptes 
a què ens enfrontem a l’hora d’educar 
els nostres fills i filles.
La xerrada la va fer Mariana Salvi, 
psicòloga i treballadora en actiu amb 
nens i nenes d’aquestes edats i va ex-
plicar que podem fer per entendre una 
mica millor als nostres infants i com 
cadascú pot aplicar allò que creiem 
que és important per a l’educació dels 
nostres fills i filles. També hi va haver 
mares que van preguntar sobre temes 
que els preocupen dels seus infants.
Agraïm la participació dels pares i ma-
res que van assistir a la xerrada i ani-
mem als que no van poder venir per-
què ho facin a la pròxima que tindrà 
lloc el dia 25 d’octubre de 19 a 21 h al 
centre cultural.
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Grup Joventut

Dintre la trama de la cursa enigmàtica sortia un personatge anomenat “Pròcer”. Saps 
quin membre del Grup Joventut interpretava aquest paper a la cursa. Digués el seu nom 
a la pàgina del facebook del Grup Joventut.
Si encara no estàs agregat al grup, ara és el moment de fer-ho, et mantindrem informat 
de les diferents activitats que es desenvoluparan al municipi.

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup 
Joventut, durant el 3r trimestre, han 
estat:
Les Colònies Infantils, es van dur a 
terme del 30 de juny al 3 de juliol a 
l’Alberg de Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià). En total hi van participar 
12 infants i 3 monitores. El centre 
d’interès que van treballar va ser 
“Lazy Town”. 

El passat mes de juliol, 
es van dur a terme les 
colònies d’estiu, del 25 
al 31 de juliol, aquest 
any els participants es 
van desplaçar fins a Sant 
Pere de Torelló (Osona), a 
la casa de colònies Molí 
de la Riera. Van ser un 
total de 35 participants 
i 7 monitors/es, que van 
treballar el centre d’interès 
“Els pirates”.

Dintre la programació de les Festes Majors, el dia 11 de juliol, es va fer la cursa enigmàtica, que portava per títol 
“Errors del passat”, amb la col·laboració de 60 joves que van desenvolupar diferents personatges per tal de crear la 
trama de la cursa. Hi va haver molta participació per part de la gent planera, aquest any es va comptar amb un total 
de 352 participants.
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de...
ELS I LES PROFESSIONALS DE JOVEN-
TUT DISPOSEN D’UNA NOVA EINA 
PER ORIENTAR A LES PERSONES NOU-
VINGUDES

Es tracta d’una carpeta de recursos que 
conté indicacions per orientar-los en 
qüestions idiomàtiques, laborals, forma-
tives i assistencials
El Departament de Benestar Social i Fa-
mília ha editat el material “Una matei-
xa realitat, diverses perspectives. Car-
peta de recursos sobre acollida i gestió 
de la diversitat per a professionals de 
joventut”, una nova eina que ha de mi-
llorar l’atenció i l’orientació cap a la 
gent jove d’origen immigrat.
El recurs pretén ser una guia per als i les 
prop de 1.100 professionals de joventut 
que avui hi ha a Catalunya per tal de 
facilitar la integració de les persones 
nouvingudes. Serà especial utilitat i 
eina de referència per als 430 informa-
dors/es juvenils que donen servei des 

dels Serveis d’Informació Juvenil.
En concret, hi ha indicacions precises 
de com orientar-los en els àmbits de 
la llengua, empadronament, món la-
boral, formació, assessorament jurídic, 
atenció sanitària, participació i accés a 
l’habitatge. Les eines facilitades con-
tribueixen al desplegament de la Llei 
d’acollida de persones immigrades i 
retornades i el Pacte nacional per a la 
immigració.
Per una banda, es pretén resoldre qües-
tions pràctiques i dubtes habituals (per 
exemple, què fer en cas d’analfabetis-
me, com homologar les titulacions aca-
dèmiques o com aconseguir la residèn-
cia). En aquest sentit, la carpeta actua 
de compendi de recursos ja existents a 
les diferents administracions.
D’altra banda, la nova guia estableix 
instruccions per a fomentar la convi-
vència, evitar la concentració de per-
sones joves d’un determinat col·lectiu i 
detectar i intervenir conductes xenòfo-
bes o masclistes. Globalment, es pretén 
fomentar la integració en el sistema de 
drets i deures establerts.

Web’s d’interès

Etselquemenges.cat, neix amb la intenció d’ajudar-nos a millorar la 
nostra alimentació. Té seccions com ‘el rebost’, on es passarà revista a les 
propietats dels aliments bàsics, o ‘el repte’, que plantejarà alternatives de 
consum que ens ajudin a sentir-nos millor.
http://www.etselquemenges.cat

Cromosrepes.com, és una web que ja posa en contacte més d’11.000 usuaris 
i que ens dóna la possibilitat de canviar cromos de 1.600 col·leccions de 
tots els temps. Utilitzar-la, és molt fàcil, només cal registrar-se, de franc, 
triar la col·lecció que ens interessa i fer saber quins cromos tenim repetits 
i buscar quins ens falten per començar a intercanviar amb altres usuaris.
http://www.cromosrepes.com

Lajornada.cat, és un nou diari digital que vol recollir tota l’actualitat 
esportiva catalana. Amb una presentació molt clara i entenedora tenim 
accés, d’un cop d’ull, als titulars de les notícies, amb fotografia, i, a la 
vegada, a la part dreta, els últims resultats i les classificacions de les 
lligues catalanes de futbol i de bàsquet.
http://www.lajornada.cat
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La Plana Ràdio

El passat juliol, La Plana Ràdio 
complia 16 anys. Sembla que era 
l‘altre dia quan un grapat de joves, 
il·lusionats i amb ganes de partici-
par omplien les primeres hores a 
la programació de la ràdio del po-
ble.
Una programació que, amb el pas 
del temps i els anys, ha anat evo-
lucionant en continguts i també 
en algunes de les veus que s‘en-
carregaven  de presentar-vos-els.
Aquesta evolució ens ha acabat 
deixant gairebé una trentena de 
col·laboradors, la majoria estables 
i que porten ja molts anys encar-
regant-se dels espais que presen-
ten i que li donen aquesta  variabi-
litat i dinàmica a la nostra progra-
mació.
Sense ànim de ser petulant i res-
ponent a una realitat palpable o 
audible, cada dia, a La Plana Rà-
dio, podem  presumir de tenir una 
de les plantilles de col·laboradors 
més extensa i variada de la ràdio 
local a les nostres comarques. Per 
això, el meu primer missatge en-
cetant la nova temporada 2011-
2012 vol ser d‘agraïment cap a 
ells, per la seua dedicació desinte-
ressada  a la comunitat i pel seu 
interès en portar fins a les vostres 
llars cada setmana, o cada dia, 
aquestes veus que ens divertei-
xen, ens emocionen, són compa-
nyia i ens distreuen almenys unes 
hores dels nostres mals de cap.
Ells (vosaltres) són  l‘essència  i la 
raó ser de la ràdio de proximitat, 
el sentit principal perquè aquest 
servei que l‘Ajuntament dóna a la 
comunitat tingui una justificació,  
perquè a través de la ràdio local, 
feta per gent del poble, ens arriba 
amb immediatesa, amb claredat, 
espontàniament i personalitzat, el 
batec del sentir, el saber i pensar 
del poble.
Gràcies també a tots els oients als que va dirigit tot aquest treball de dinamització de l‘activitat local, sigui associativa, privada o institu-
cional. Gràcies per escoltar la vostra ràdio la qual, com el nostre lema diu “Parla de tu, parla com tu” i és que vosaltres sou els receptors 
i dipositaris de tot aquest treball de dinàmica del que parlava. Gràcies a vosaltres, aquest treball té un fi.
Finalment, en aquest primer encontre de temporada, vull fer extensiu aquest agraïment a tots els anunciants i a l‘Ajuntament perquè, 
tot i el moment econòmic complicat que vivim, seguiu donant a la ràdio del poble el suport econòmic perquè aquesta veu, aquestes veus, 
no siguin silenciades.
Aprofito el Magazín germà per, si és possible, publicar també la programació per aquesta temporada 2011-2012 que començava el passat 
26 de setembre. Tenint-la en paper, a casa, podeu consultar-la sempre que vulgueu.
Gràcies i sigueu cada un de vosaltres promotors per escampar a tothom que la nostra, la del poble, és l’única ràdio que es fa ressò de tot 
allò que passa al poble i que per als grans mitjans normalment no té cap interès.

Josep Roig Cardona

Setze anys i, gràcies !!!
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PER UN PAÍS DE TOTS, 
L’ESCOLA EN CATALÀ
El dia 12 de setembre, a les 19 hores i 
a la plaça Cid i Cid, sota el lema ‘Per 
un país de tots, l’escola en català’ i 
amb l’objectiu de refermar el suport de 
tots a l’escola catalana i al model de 
cohesió social que aquesta representa, 
al voltant de 300 persones es van reunir 
per donar suport i adherir-se al manifest 
de Somescola.cat, donat que s’havien 
convocat concentracions a les 19 hores 
davant els ajuntaments de totes les viles 
i ciutats.

Els assistents a la concentració, 
professors de l’IES les Planes, mestres de 
l’Escola Jaume Balmes, educadores de 
la Llar d’Infants les Beceroles, alcalde i 
regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i planers i planeres en 
general volien manifestar el seu total 
suport al model escolar d’immersió 
lingüística en català davant la 
interlocutòria del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que dóna dos 
mesos de termini a la Generalitat perquè 
apliqui les mesures necessàries perquè el 
castellà sigui llengua vehicular a l’escola, 
aplicant així la sentència del desembre 

del 2010 del Tribunal Suprem de l’Estat.
El dia 27 de setembre, el Ple de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
aprovar una moció en defensa de la 
immersió lingüística.

FANS DE LES PISCINES 
MUNICIPALS
Pepita, Margarita, Pepita, Rosenda, Jo-
sefina, Maria, Mari, Rosa i Manolita, 
són un grup de planeres que durant 
tot l’estiu, cada dia, han assistit a les 
piscines municipals de Santa Bàrba-
ra. Elles opinen que les piscines mu-

nicipals són el millor lloc per passar 
l’estiu gaudint del Sol, la tertúlia i la 
gent del poble. De fet, es consideren 
tan fans de les piscines que no en-
tenen de cap manera com és que la 
gent del poble no els hi dóna impor-
tància i no fan el mateix que elles, 
passar els dies d’estiu a les piscines 
municipals de Santa Bàrbara. 

ANYS I ANYS,
PER MOLTS ANYS...
Quan comences a fer-te gran, els ani-
versaris deixen de fer-te gràcia!
És una qüestió d’oportunitats, te n’ado-
nes que hi ha coses que ja no podràs fer 
i això passa –justament– en el moment 
en què et mors de ganes de fer-les; els 
humans som així, sempre anem con-
tra corrent! A més a més, hi ha unes 
xifres que ens són especialment anti-
pàtiques, potser perquè ens semblen 

simbòliques, però segurament perquè 
estan tan fressades per les dites, la lite-
ratura o el cinema, que sembla que ens 
hagin de marcar un abans i un després, 
i això ens espanta, ens espanta de va-
lent!
Aquesta colla estem passant per un 
d’aquests tràngols i, sabeu?, ens hem 
trobat amb una cosa realment sorpre-
nent: hi ha xifres que a priori poden 
espantar, però que quan arriben  resul-
ten ser genials, entranyables, màgiques 
fins i tot!

Són tan rodones que tothom se’n re-
corda, i tothom et vol homenatjar, i et 
vol fer feliç: la família, els amics, els 
companys... i sabeu què? Que ho acon-
segueixen!
Moltes gràcies a tots els que ens heu 
festejat en aquest aniversari, ens heu 
fet molt contents, però recordeu que 
n’hi ha uns pocs que apareixen a la 
foto i encara no hi han arribat, sorpre-
neu-los també! 
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Opinió dels Partits Polítics

La situació econòmica és 
crítica… a hores d’ara, tots 
en som conscients, només 

fa falta obrir el telenotícies 
i ens queda ben palès dia 
rera dia: Grècia a punt de fer 
fallida, les economies de Portugal 
i Irlanda intervingudes, Itàlia 
eliminant diputacions i fusionant 
municipis, amb una economia a 
punt de la intervenció i Espanya 
convocant eleccions anticipades 
per al 20 de novembre, forçades 
per les economies fortes d’Europa, 
l’Alemanya de Merkel, a la qual la 
situació de fallida econòmica dels 
països més dèbils de la Unió està 
passant factura política a la CDU 
i la França de Nicolas Sarkozy que 
tampoc acaba d’aixecar el vol de 
la recuperació i cada dia són més 
intensos els aldarulls socials al 
país… alhora que les polèmiques 
agències de qualificació creditícia 
Moody´s, Standard & Poor’s i 
Fitch, totes tres nord-americanes, 
rebaixaven (S&P), per primera 
vegada, la qualificació del deute 
dels EUA a AA+ i la credibilitat 
econòmica dels Estats Units torna a 
col·locar-se al punt de mira i Barack 
Obama es converteix en el primer 
president nord-americà que veu 
com la fiabilitat del deute federal 
es degrada, mentre l’economia 
emergent xinesa, s’atreveix a 
demanar contenció de la despesa a 
Obama... i a Catalunya què?
Amb un deute de 38.500 milions 
d’euros –un 19,2% del PIB–, 
Catalunya és la segona comunitat 
més endeutada, conseqüència de la 
despesa desaforada del TRIPARTIT 
durant els últims anys, que han 
fet perillar greument, amb la seva 
irresponsabilitat, el nostre estat del 
benestar. Aquest desaforat deute i 
les amenaces constants dels polítics 
espanyols del PSOE d’intervenció 
de l’economia catalana, en el cas 
que no es rebaixi (ZP-PSOE que han 
regalat diners públics a tord i a dret), 
han forçat, a l’actual govern de la 
Generalitat, a prendre mesures de 
contenció de la despesa dràstiques, 
amb l’objectiu final de GARANTIR 
L’ESTAT DEL BENESTAR i els ajustos 
econòmics han arribat a tots els 
departaments... continuarà!!! 

Un cop s’acabat l’estiu cal fer un repàs dels 
100 primers dies de mandat del nou equip 
de govern.

Parlarem de la nova organització i el nou 
cartipàs municipal, les diferències respecte a 

l’anterior i la “certa” discriminació entre l’equip de govern 
i l’oposició, així com les propostes d’UP de cara a millorar 
la informació i permetre que l’oposició pugui participar 
més activament en la vida política municipal.
També explicarem les propostes principals que ha 
fet Unitat Planera (UP) de cara als plens i finalment 
explicarem les novetats en l’apartat d’impostos i 
felicitarem a l’equip de govern per la incorporació d’una 
proposta que portava UP al programa electoral i que, 
segurament, farà molt content a molta gent del nostre 
poble.
UP aprofitant la nova legislatura, va demanar al Sr. 
Alcalde que hi hagués uns canvis en l’organització 
de l’Ajuntament per a que l’oposició pogués aportar 
més iniciatives i aclarir dubtes o queixes per un mal 
funcionament o mala gestió de govern. L’Alcalde va posar 
una periodicitat de 2 mesos els plens ordinaris a més una 
reunió única (junta de portaveus) dos dies abans de la 
celebració del ple, natros vam demanar que els plens se 
facin 1 cop al mes per poder estar més al damunt de tots 
els problemes del dia a dia que té el nostre poble, aquesta 
proposta va ser rebutjada per l’Alcalde; per altra banda 
en el mandat anterior si un regidor feia una pregunta 
a l’equip de govern, aquesta era resposta al proper ple, 
es a dir, després de dos mesos; això ho considerem 
inacceptable ja que moltes qüestions són del dia a dia i és 
important poder assabentar-se o solucionar el problema 
al moment, per això UP va proposar que les preguntes es 
responguessen al mateix ple, amb la condició que, per a 
que els regidors puguen estar correctament assabentats 
del tema, se li presentarien les preguntes per escrit 
amb 48 hores d’antelació, el mateix temps que ens 
assabentem els regidors de l’oposició que hi ha ple i els 
continguts que es tractarà; també l’alcalde va negar-se a 
la nostra proposta. 
També UP ha presentat conjuntament amb CiU dos 
mocions; la primera a favor de l’escolarització en 
català i en contra de la resolució del TSJC per imposar 
el castellà com a llengua vehicular a l’escola. El resultat 
ha estat que UP i CiU han votat a favor i PP en contra. 
La següent moció ha estat la proposta de UP en contra 
del transvasament d’aigua de l’Ebre a altres territoris; la 
moció va ser aprovada per UP i CiU i votada en contra 
pel PP.
El següent tema important i que ens afecta a tots ha 
estat la revisió de les ordenances municipals en les 
quals el proper any, a la majoria, es pujarà els preus. UP 
va votar en contra ja que actualment, amb el problema 
important de desocupació que hi ha al nostre poble, no és 
el moment d’augmentar taxes ni impostos.
Finalment una bona notícia per a la gent del poble, 
una notícia que, era una de les propostes importants 
dins del programa electoral d’UP ja que era una vella 
reivindicació de molta gent del nostre poble que natros 
la varen incloure al nostre programa. Des de fa molts 
anys els regidors del PSC i ERC sempre han defensat 
que per a que unes festes siguen populars, la gran part 
dels actes han de ser gratuïts; per això sempre creiem 
que el ball havia de ser obert a tothom i no pagar-se cap 
abonament ni entrada, finalment en la modificació de 
les ordenances s’ha aconseguit i el proper any tothom 
podrà anar a ballar gratis. Creiem que és molt important 
ja que darrerament el ball estava en declivi i cada cop hi 
anava menys gent; esperem que això reanime a la gent a 
assistir als dies de ball i tornen a veure’s gent jove pel ball, 
gaudint de les orquestres, per això felicitem per aquesta 
iniciativa a l’equip de govern.

En aquests dies de principis 
d’octubre,en que tots els 
medis de comunicació no 

poden parlar de res més que 
de aquesta crisis que mai s’acaba. 
Faltant poc per a les eleccions del 
dia 20 de Novembre, no ens queda 
més remei que pensar que arribat 
un moment en que a la gent ens 
dóna la sensació que pitjor no 
podem estar. El que busca feina,  
el treballador que pensa si el més 
que ve seguirà al seu lloc de treball, 
l’autònom i les pimes esperant unes 
ajudes per donar estabilitat a les 
empreses. Inclús els pensionistes 
pensant si els trauran diners de la 
seva “pagueta” de la extra de Nadal. 
Tots vivim amb una sensació de que 
hem tocat fons i això no ho arregla 
ningú. El que està clar és que 
aquesta calor de principis d’octubre 
no es normal, però arribarà un dia 
molt aviat que vindrà un canvi 
radical, començaran les pluges i el 
vent de mestral a bufar fort. Això 
significarà que ha arribat un canvi. 
El canvi que necessitem tots en 
aquests moments, encara que mai 
plou quan un vol, ni fa vent a gust 
de tots, però el que si tenim tots 
molt clar, és que aquesta situació 
volem que canvie. Per aquest 
motiu tots els Planers i Planeres, 
necessitem més que mai sentir 
que al nostre poble, es pensa amb 
la situació econòmica que vivim, 
no pujant els impostos, perquè no 
es pot aguantar més. Desitjant que 
aquesta Fira de l’oli sigui tot un 
èxit, portant  il·lusió per a tos.
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