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Editorial

D

es
d’una
certa
tranquil·litat
de
consciència i la
perspectiva de la feina
feta que dóna girar-te enJordi Boronat Ferré
rere i mirar la satisfactòria
Alcalde
evolució del mandat 20112015, malgrat la profunditat de la crisi econòmica, escric aquestes línies de valoració amb una certa nostàlgia, però amb l’orgull de
poble ben dins.
Havíem marcat en el programa electoral el 2011 objectius molt ambiciosos de poble, que després de quatre
anys qualificaria d’assolits i que han donat molts d’ells
dignitat al nostre entorn. M’estic referint bàsicament a
les inversions en infraestructures municipals que hem
realitzat durant els darrers quatre anys i que han ascendit a un total de quasi 3 milions d’euros. Moltes de
les obres realitzades totes per gent del poble en situació
d’atur, la qual cosa ens ha d’enorgullir a tots plegats.
Segur que si faig un petit repàs, a tots us vindran al cap,
perquè moltes d’elles s’han produït dintre del poble o
en edificis molt visitats pels planers i que totes tenen
des de la més petita fins la més gran la seva importància.
PLACES I JARDINS: la nova plaça del dipòsit, el Parc Municipal, el nou parc del Centre de Dia, la replaceta dels
arbres o el nou Parc de la Independència. CARRERS:
l’arranjament del tram final del passeig de les Escoles
o el començament de la canalització i urbanització del
carrer Victòria (barranquet). EDIFICIS: nou SMARTCENTRE, acabament i posada en funcionament del nou
Centre de Dia, Centre Obert i Serveis Socials, edifici del
nou mercat, oficines de l’Ajuntament i nous estudis
de La Plana Ràdio, Nou Hotel d’Entitats o l’ampliació
de l’Escola Pública Jaume Balmes. La construcció de

l’SKATE parc o l’acabament de la remodelació del nostre CEMENTIRI. CAMINS: el camí de la depuradora o els
camins que uneixen el camí del cementiri.
Com podreu observar a l’interior en aquest número
especial de valoració del mandat, la crisi no ha estat
l’excusa per quedar-nos tancats al despatx, tot el contrari, utilitzant fórmules imaginatives en l’administració pública hem aconseguit quatre objectius principals
en la nostra gestió: mantenir i incrementar els serveis
que l’Ajuntament ha prestat durant tots aquests anys,
invertir molts recursos en la millora del nostre entorn,
mantenir un Ajuntament sanejat econòmicament i
crear riquesa al nostre entorn derivat d’aquesta gestió
pública.
M’agradaria subratllar també el treball de reajustament i mesures d’estalvi econòmic i de sostenibilitat
que durant el mandat hem portat a terme, la qual cosa
ens ha permès en bona mesura aquesta gran aposta
inversora, però també mesures d’activitat social, esportiva, cultural i lúdica que ens han ajudat a seguir
projectant-nos com un poble viu i ple d’activitat, a través de les diverses regidories, entitats i associacions de
Santa Bàrbara.
Finalment per acabar, m’agradaria com a alcalde durant aquest període, fer un profund agraïment en primer lloc a tots els planers per confiar majoritàriament
amb natros, en uns temps de descrèdit generalitzat de
la política, també agrair a les diverses administracions, Generalitat de Catalunya i Diputació de Tarragona
per les ajudes puntuals que hem anat rebent durant
el mandat malgrat la situació d’extrema complicació
econòmica i, finalment, el meu respecte i reconeixement a tot el personal de l’Ajuntament, executors directes d’aquesta bona gestió i que en el dia a dia tiren
endavant els diversos serveis que prestem com a administració. A tots vatros moltes gràcies.
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Remodelació del Parc Municipal

L

a subvenció de la Generalitat de Catalunya de 55.000
euros, a través del seu pla d’inversions als municipis
va servir per realitzar una important remodelació al
Parc Municipal de Santa Bàrbara que ha suposat un cost total de 92.000 euros, amb l’objectiu de revitalitzar la vida social, donar-li un ús més cívic i adequar un espai característic
de la població que des de la seva creació, l’any 1954, no havia
sofert cap intervenció d’aquesta consideració.
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La remodelació del parc va constar de quatre fases ben diferenciades: moviment i aportació de terres, canalització de
l’aigua pluvial per solucionar les deficiències com les inundacions que sofria en dies de molta pluja, renovació dels
serveis i instal·lació de mobiliari urbà.
El Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre de la Generalitat
de Catalunya, Sr. Xavier Pallarès, va procedir a la seva inauguració, el 6 d’octubre de 2013

Especial Santa Bàrbara Magazín
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El nou Mercat Municipal enllestit

L

a contractació de personal a l’atur i en dificultats per
a la inserció laboral degut a la greu crisi que assota la
nostra societat, va servir per a l’execució en aproximadament 17 mesos, d’un edifici al bell mig del poble que
compta amb tres plantes d’aproximadament 110 metres
quadrats per planta i on, a la planta baixa, s’ha ubicat el
Mercat Municipal amb un total de cinc parades d’aproximadament cinc metres cadascuna (peix, carn i embotit, pesca
salada i fruita i verdura), amb un extens espai també de lavabos i adaptat totalment a les noves normatives d‘accessi-
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bilitat, respectant d’aquesta manera el compromís que havia adquirit l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de construir
un nou mercat davant la impossibilitat de rehabilitar el que
hi havia per l’alt cost a l’adaptació de les noves normatives
de concurrència pública i activitats.
El nou mercat es va pagar amb fons propis de l’Ajuntament,
corresponents a les anualitats 2012 i 2013 i va ascendir a un
total aproximat de 350.000 euros.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Smartcentre Santa Bàrbara

E

l 15 de setembre de 2014, i una vegada acabades les
obres de rehabilitació del Centre Cultural, un nou espai naixia a la nostra població, on cultura, tecnologia,
informació, formació i serveis, es fusionaven per oferir a la
ciutadania, un espai obert on trobar atenció i activitats per
a tothom, amb un enfocament únic, innovador i integral de
la prestació de serveis amb informació, assessorament, orientació i recolzament a tot tipus de públic.
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Per això, i atenent a les demandes i necessitats de la ciutadania, els serveis tradicionals que s’oferien de biblioteca,
infocentre i punt d’informació juvenil es fusionaven per
acomplir 3 objectius principals: unir a la comunitat en un
lloc amigable, cultural i tecnològic, millorar els serveis per
atraure a nous públics i promoure l’adquisició de coneixements i aprenentatge.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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El nou Centre Municipal de Serveis Socials

E

l Centre Municipal de Serveis Socials va entrar en funcionament el 2 de gener de 2014. Per a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i per al poble en general aquesta és
una fita històrica, ja que aquest és un equipament molt necessari des de fa molts anys i que el municipi portava reclamant des de fa molt de temps.
Finalment, amb el finançament, per una part del Govern
Central, en el primer dels seus plans de desenvolupament,
i per una altra de la Generalitat de Catalunya, a través de
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la col·laboració que anualment estableix amb la Caixa de
Pensions, l’equipament ja és una realitat, i ha estat possible
amb una aportació municipal molt ínfima en relació al total
de l’obra.
L’edifici està distribuït en: servei de centre de dia, a la planta
baixa, servei de centre obert, serveis socials d’atenció social
primària i servei de formació d’adults, ubicats a la primera
planta.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Rehabilitació del Cementiri Municipal

E

ls últims anys, i especialment per Tots Sants, els planers anaven veient les obres de millora que des de ja
fa temps l’Ajuntament ve realitzant al Cementiri Municipal: rehabilitació de la façana principal, obres de condicionament del cementiri nou, el sanejament dels passadissos interiors, tant del Cementiri antic com del nou, la reparació de les parets interiors, canvi de portes dels accessos
interiors, l’arranjament del lavabo, substitució i ordenació
dels espais de jardineria, i pintura general, així com la substitució de tubs generals d’alimentació d’aigua. També s’han
delimitat les zones d’aparcament a la fatxada principal, al-
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hora que s’han reparat i pintat el mobiliari (bancs) del camí
que porta al cementiri i que és altament recorregut.
L’1 de novembre de 2014, coincidint amb la festivitat de Tots
Sants, es van inaugurar els treballs de rehabilitació realitzats al llarg dels darrers quatre anys, juntament amb la
inauguració dels treballs de pintura realitzats per l’artista
planer Gerard Barberà, a la capella central del Cementiri,
d’unes imatges religioses que han donat dignitat a la capella i també la inauguració del memorial als morts a la
Guerra Civil, i als camps de concentració nazi, així com a
la Batalla de l’Ebre, monument realitzat pel planer Andrés
Albesa.

Especial Santa Bàrbara Magazín

Arranjament del tram final del passeig de les Escoles

A

mb un pressupost aproximat de 100.000 euros es
van realitzar els treballs previstos per arranjar l’últim tram del passeig de les Escoles, molt concorregut pels planers i que estava altament deteriorat. El pressupost per l’arranjament va sortir del pressupost ordinari
de l’Ajuntament previst per inversió el 2014, i no va costar
ni un cèntim directe en contribucions especials als veïns
beneficiats, ja que en el seu dia ja havien pagat aquestes
contribucions.
Durant els dos mesos aproximadament de baixa concurrència, juliol i agost, la brigada de la construcció de l’Ajuntament, reforçada per empreses locals i aturats del poble va
finalitzar les obres d’arranjament que van constar de: realització de rases per a la col·locació de tubs nous de pluvial
a tot el tram, nous tubs del clavegueram, nous tubs de subministrament d’aigua potable a les propietats, el trasplantament i plantada d’arbres nous i dotació de reg als mateixos,
la renovació de totes les voreres, renovació del ferm, pintura
de la calçada i col·locació de senyalització i col·locació de
mobiliari urbà, que era inexistent fins a aquest moment.
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Canalització del barranquet

L

’últim trimestre de 2014 van començar les obres del
carrer Victòria, el que coneixem a Santa Bàrbara com
el carrer del barranquet i que al llarg de la nostra història tantes baixades d’aigua han fet perillar béns materials
dels planers que hi viuen, l’última encara a les nostres retines, els forts aiguats de l’any 2000.
Les empreses de la nostra terra Regimovi i Hidrocanal són
les que van guanyar el concurs convocat per l’Ajuntament i
que es reparteixen les execucions.
L’etapa A ja està finalitzada i la previsió de finalització és
que el primer trimestre de 2015 quedin acabades i en funci-
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onament les altres dues etapes (D i E), que provocaran que
comenci a funcionar en el tram final el col·lector instal·lat
per desaiguar la vinguda d’aigua que sempre porta el carrer
Victòria, ja que és un dels punts més baixos de la població.
Les diverses obres compten amb dues subvencions de la Diputació de Tarragona, una a través del Pla d’Actuació Municipal (PAM), i una altra a través del Pla Especial d’Inversions
de 2014 i 2015, en total totes dues subvencions que ascendeixen a PAM 2013: 60.735 euros, 60.735 euros i 223.688,54 €
respectivament.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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18 anys de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç

A

finals de novembre, tots els anys, Santa Bàrbara es
prepara per rebre una nova edició de la Fira de l’Oli
Novell, dels Cítrics i del Comerç. La fira representa
per a Santa Bàrbara un esdeveniment social i de dinamització econòmica important dintre el calendari d’activitats
que programa l’Ajuntament. La clau d’èxit, sens dubte, ha
estat la dedicació dels planers i les planeres a través del seu
Ajuntament, el comerç i les seves cooperatives, que oferei-
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xen proximitat als visitants.
El 2014 la fira va celebrar la seva 18 edició i l’organització va voler donar-li èmfasi al fet que la fira hagi arribat a
la majoria d’edat. Una exposició fotogràfica a l’estand de
l’Ajuntament en fou la primera mostra, dels disset anys anteriors, finalitzant aquesta efemèride amb un gran pastís
de “cupcakes” que va marcar el final de l’edició amb la bufa
d’espelmes.
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Ampliació de l’Escola Jaume Balmes

E

l 8 de gener de 2014 la Consellera d’Ensenyament Irene
Rigau i Oliver inaugurava l’ampliació de l’Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara que ja s’havia estrenat a
l’inici del curs escolar 2013-2014 i que havia estat una llarga
reivindicació fins arribar l’edifici i millores que actualment ja
poden gaudir tots els alumnes del centre.

L’ampliació, que va significar l’obertura de 4 aules d’infantil
amb lavabos interiors, ocupant una superfície aproximada
d’uns 350 m2, el nou menjador escolar, l’ascensor, així com
la nova tanca perimetral del centre per encabir el nou pati, va
estar cofinançada entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
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Inauguració dels nous estudis de la Plana Ràdio

E

l dia 27 de març de 2014 van ser inaugurats els nous
estudis de la Plana Ràdio per part del secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí
Blanch, finançats amb recursos propis i duts a terme amb
personal del propi Ajuntament i amb planers procedents
de l’atur, aprofitant bona part del material tècnic provinent
dels antics estudis. Va ser una jornada de portes obertes que
va permetre a molts veïns i veïnes del nostre poble i pobles
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propers conèixer les noves instal·lacions de la ràdio municipal.
Els nous estudis estan ubicats al segon pis del nou edifici municipal del carrer Rota de l’Alto, 2, prop d’on estaven
ubicats anteriorment cosa que va propiciar la celeritat amb
que es va fer el trasllat de la ràdio, la qual cosa va permetre
no tallar cap dia d’emissió.

Especial Santa Bàrbara Magazín

Parc de la Independència

E

l Parc de la Independència està concebut principalment
per passejar i gaudir de la tranquil·litat de la zona, amb
bancs i una arbrada important que donaran sensació
de relaxament.
El parc compta amb un total de 2200 m2 aproximadament i
està compost per diversos espais ben diferenciats i distribuïts

de la següent forma: la zona de l’Skate Park, que abasta una
superfície total de 475 m2, la zona de passeig arbrada té un
total de 500 m2, una zona amb escenari i per assistència de
públic que té una superfície de 35 m2 i 260 m2 de platea i un
passeig central que creua tot l’espai verd de nord a sud, que
uneix l’Institut amb el centre de la població en línia recta.
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Remodelació de la plaça del dipòsit

L

a remodelació de la plaça del dipòsit, que va costar
al voltant de 47.000 euros, va constar d’una intervenció integral sobre la petita plaça on està instal·lat el
vell dipòsit municipal. En aquest sentit, amb posterioritat al
moviment de terres, que va servir per anivellar tota la zona i
enderrocar el vell mur, es va realitzar una nova canalització
subterrània per alimentar les diverses fonts de llum i es va
procedir a l’aplicació del formigó estampat (pavistamp) per
donar l’acabat final de la petita plaça.
A posteriori, es va instal·lar el reg i es van plantar cyques,
magnòlies i margallons, i es va instal·lar el mobiliari urbà,
bancs, papereres i jardineres, així com elements lúdics per a
la gent gran i els infants.
Però se’ns dubte el que ha causat més impacte al municipi
ha estat la reparació i posterior pintada del vell dipòsit de
formigó, que ha passat d’un to gris i apagat, a colors vius.

Activitats del Grup Joventut

C

ada any, el Grup Joventut de la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara planifica un programa anual d’activitats infantils i juvenils. Aquest
programa portat a terme gràcies a la gran implicació dels joves membres del Grup Joventut fa que hi hagi una gran participació i motivació per assistir a les activitats proposades.
Les activitats programades són:
Parc infantil i juvenil de Nadal: Amb l’objectiu de participació
dels joves planers.
Curs de formació bàsica: Amb l’objectiu de fomentar la
participació jove.
Activitats per a infants: Contacontes, manualitats,
dinàmiques, tallers, etc.
Jornada jove: Amb l’objectiu d’incidir en la importància de
la participació jove.
Cap de setmana de formació: Per assegurar que tot l’esforç
col·lectiu i dinàmic es consolidi.
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Cursa enigmàtica: Sempre amb gran èxit de participació
de totes les edats. L’any 2011 va tenir com a títol Els errors
del passat, l’any 2012 Les aparences enganyen, l’any 2013 El
misteriós robatori i l’any 2014 El judici de la nit.
Colònies d’estiu: Es pretén crear vincles de relació i
convivència entre els participants. L’any 2011 van tenir lloc
a Sant Pere de Torelló a la comarca d’Osona, l’any 2012 a la
població de la Juneda comarca de les Garrigues, l’any 2013 a
Saifores a la comarca del Baix Penedès i l’any 2014 als Ports,
concretament a la zona del Mascà.
Jornada cohesió del Grup Joventut: Establir vincles entre els
membres del Grup Joventut.
Fotoluxe: Per fomentar la participació de la gent a les
activitats juvenils.
Cuina bàsica: Amb la intenció de donar eines bàsiques del
món culinari per poder utilitzar diàriament.
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El fons de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ingressa a
l’Arxiu Comarcal del Montsià

A

l març de 2012 es va signar el contracte de cessió en
comodat del fons documental de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, entre el seu Alcalde Sr. Jordi Boronat
i el President del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martin
Masdeu.
El fons documental de l’arxiu de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, prou voluminós, esdevé un dels fons documentals
més importants i interessants de la comarca, amb unes
dimensions aproximades de 150 metres lineals, unes 1500
capses d’arxiu definitiu. La documentació aplegada, s’inicia al
primer quart de segle XIX, amb documents relatius a la seva
segregació del municipi veí de La Galera, amb documents,
de caràcter econòmic, referents a les guerres carlines, que
assolaren el territori i, sobretot, amb més integritat, la
documentació administrativa municipal del segle XX.

Santa Bàrbara, territori
lliure català i suport de
l’Ajuntament al dret a decidir

E

l ple de Santa Bàrbara va aprovar, a finals de 2012, per
majoria dels seus regidors declarar el municipi “territori
català lliure i sobirà”. La moció va ser presentada per
CiU i Unitat Planera, que van consensuar el text abans de la
sessió plenària. El text també reclama a les institucions catalanes que iniciïn un procés de separació de l’estat espanyol,
i la creació d’un estat català que porti cap a la sobirania nacional.
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del
Parlament de Catalunya, de la resolució 742/IX que constatà
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu
mitjançant una consulta, el ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara donava majoritàriament el seu suport a la Declaració
de Sobirania i Dret a Decidir del poble de Catalunya.

Reunió de la Mancomunitat amb M.H. Artur Mas,
President de la Generalitat

U

na expedició de la Mancomunitat de la Taula del
Sénia encapçalada pel vicepresident, Jordi Boronat
i una delegació d’alcaldes i tècnics de la mateixa
institució es van reunir al Parlament de Catalunya amb el
President de la Generalitat, el Molt Honorable Artur Mas i el
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre.

La reunió va perseguir l’objectiu de presentar al president
el treball de sis anys realitzats per la mancomunitat dels
27 municipis agrupats al voltant del riu Sénia i el massís
dels Ports, a l’igual que es va realitzar amb els presidents de
València i Aragó.
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Estalvi energètic

D

es del 2010 que l’Ajuntament de Santa Bàrbara es va
posar a treballar seriosament per reduir el cost, tant
econòmic com mediambiental, del consum energètic i va confeccionar un nou pla d’estalvi energètic per tal
de contenir la seva factura de la llum. Aquest pla es suma
a l’acció portada a terme els anys 2008 i 2009, mitjançant
la qual es van renovar bona part de les lluminàries del casc
urbà, substituint les antigues de vapor de mercuri per altres
més noves de vapor de sodi.

L’Ajuntament de
Santa Bàrbara sanejat
econòmicament

M

algrat el fort dinamisme inversionista que ha tingut al municipi durant aquests darrers 8 anys, any
rere any, l’equip de govern capitanejat per l’alcalde Jordi Boronat ha anat practicant una política de baixa
progressiva de l’endeutament municipal fins a situar-lo als
nivells actuals, amb uns comptes completament sanejats
que han permès realitzar multitud d’obres al llarg de tot
el municipi, actualitzant-lo i regenerant-lo, seguint prestant
els serveis que prestava fins al moment i creant alguns serveis i, finalment, crear des del l’any 2009 al voltant de 100
llocs de treball temporals.
Ja al 2012, l’Ajuntament de Santa Bàrbara es trobava entre
els 10 ajuntaments de les Terres de l’Ebre amb més bona situació econòmica, amb menys endeutament. Segons la web
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, l’Ajuntament planer estava situat en el lloc 8è dels més sanejats
de les nostres terres, tenint en compte que els quatre primers, tots ells de la Terra Alta, tenien els ingressos garantits
dels parcs eòlics que tenen en els seus termes municipals.
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Es va instal·lar un sistema de reductors de flux en capçalera, que ajusta el consum energètic nocturn de l’enllumenat
públic fins a un 30%, Es va reduir la franja horària del servei
de l’enllumenat de places i carrers. Es van reduir els punts
de llum a partir de les 23 hores. S’estan utilitzant reductors
de flux lluminós en els quatres sectors d’enllumenat públic que registraven un consum més elevat. S’han reduït les
potències contractades amb les companyies elèctriques de
manera que s’ajustin als consums reals. S’han introduït lluminàries LED en edificis municipals. S’han renovat tots els
fluorescents de l’Escola per d’altres de baix consum i s’han
millorat els aïllaments energètics al nou Smartcentre.
I tot i la pujada dels preus que apliquen les grans companyies i l’entrada en funcionament de noves dependències municipals com són l’ampliació de l’Escola, les noves oficines
de l’Ajuntament o el Centre Municipal de Serveis Socials,
l’increment en la despesa ha estat mínim.
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Camins del terme
de Santa Bàrbara

Construcció
magatzem

urant aquests últims anys s’han portat a terme les
obres de neteja, millora i senyalització dels camins
del nostre terme municipal. A través de la Mancomunitat de la Taula del Sènia, el Consell Comarcal del
Montsià i el propi Ajuntament planer els camins que es van
arreglar van ser: Camí 9008, Camí de Solsó, Camí de Potret,
dos trams del camí Vell, el camí que uneix el camí de Royo
al camí de Mianes, el camí que uneix el camí del Molí de
Vallés fins al Canal, el camí que uneix el camí de Mianes fins
al Barranc de Lledó i el camí que uneix la carretera del Mas
fins al camí de Mitant Plana.

n total de 21.000 euros, a càrrec del pressupost ordinari municipal, van servir per construir un magatzem municipal d’aproximadament 100 metres quadrats al carrer Sant Jordi, destinat bàsicament a l’emmagatzematge de carros i carretes antics de l’Associació Amics
dels Cavalls i estris també utilitzats per l’Ajuntament en els
festejos de bous a la població.

D

d’un

nou

U

Amb aquesta construcció, es pretén donar estabilitat a
aquest tipus de material que forma part de la nostra tradició i del nostre passat i allunyar-lo de la utilització diària
que en fa la brigada de l’Ajuntament a les dependències del
Magatzem Municipal, amb el deteriorament que aquest fet
podia causar als materials.

Nou Servei de Teràpia Ocupacional d’APASA

D

esprés de la signatura del conveni-contracte per a la
instal·lació d’un servei ocupacional en instal·lacions
municipals per part d’APASA, Associació de Disminuïts Psíquics de la comarca del Montsià, al juny de 2014, al
mes de desembre del mateix any es va posar en funcionament el nou servei de Teràpia Ocupacional d’APASA, ubicat
temporalment a la sala d’actes de l’Smarcentre, a l’espera
que es faci realitat la construcció i posada en funcionament

d’un servei de residència per a persones amb discapacitat
psíquica al municipi.
Aquest servei, definit com un servei dirigit a facilitar a
les persones destinatàries una atenció diürna de tipus
rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats
personals, la seva màxima integració social i laboral, té per
objectiu aconseguir la potenciació i manteniment de les
capacitats de les persones ateses.
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Activitats al Centre Obert l’Oliveta

E

l Centre Obert l’Oliveta és un recurs per a les famílies
amb dificultats per conciliar l’horari laboral i familiar.
Algunes de les activitats que s’han fet al centre són:
Trobada de centres oberts: Amb l’assistència de municipis
que en l’actualitat compten amb un servei de Centre
Obert: Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa,
Roquetes, Ulldecona i Santa Bàrbara, realitzant-se cada any
a un municipi diferent, l’any 2011 a Deltebre, l’any 2012 a
Amposta, l’any 2013 a Roquetes i l’any 2014 a Ulldecona.

La Castanyada: Amb la idea de mostrar als més petits
algunes de les festes tradicionals catalanes.
Casal d’estiu ballagym: Amb l’objectiu d’oferir una
alternativa al lleure.
Dijous llarder i carnaval: el tradicional Dijous Llarder que
dóna pas al començament de les festes de carnaval és una
festa celebrada al Centre Obert.
El nadal: Amb activitats com la visita al tió del poble, la
realització d’un pessebre, etc.

El petit hotel d’entitats a la casa del carrer Ametller

A

ctualment s’està rehabilitant la casa del carrer
Ametller, propietat de l’Ajuntament per convertir-la
en un petit hotel d’entitats.
La rehabilitació té com a objectiu crear un espai on entitats,
associacions i juntes diverses de la població es reuneixin i
guardin un mínim material en aquest espai comú.
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L’habitatge compta amb tres plantes d’aproximadament
50 metres quadrats cada planta. La rehabilitació que s’està
realitzant és austera, amb materials barats que permeten
realitzar una bona rehabilitació, però que paral·lelament no
pugi excessivament en el pressupost.
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Festivitat de Sant Gregori

S

ota el nom Sant Gregori a Santa Bàrbara, aquests darrers anys, s’ha revitalitzat de manera esplendorosa la
festivitat de Sant Gregori. La gran implicació de les
entitats i la participació de la gent planera ha fet ressorgir
una festa de caire tradicional que referma la nostra identitat planera.

La cantada i ballada de cobles, els balls tradicionals, les
parades al carrer, els tallers d’abans, la proclamació oficial
de les pubilles a la manera tradicional, les llegendes i
representacions teatrals i el sopar de germanor són actes
que fan més lluïda i participativa la festa que cada any té
més èxit.

Activitats Serveis Socials i Salut
Sessions d’acollida de la població nouvinguda: Dirigides a totes aquelles persones d’origen estranger que s’han empadronat al municipi.
Curs de cuidadores i cuidadors no professionals: Adreçat a les
cuidadores i cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.
Cursos de nivell inicial i bàsic de català: Són cursos adreçats a
aquelles persones que vulguin aprendre i/o millorar la comprensió i l’expressió de la llengua catalana.
Programa Thao-Salut Infantil: Amb l’objectiu d’afavorir les

actituds positives dels comportaments saludables dels infants.
Xerrades informatives de Creu Roja: xerrades informatives
per a la ciutadania sobre temàtiques diverses.
Xerrada informatives sobre el bon ús dels medicaments: xerrades sobre l’ús dels medicaments i la importància de seguir bé els tractaments.
Capses de memòria, capses de natura: amb l’objectiu d’estimular la capacitat cognitiva dels avis usuaris del Centre de
Dia.
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Millores a les instal·lacions de les piscines municipals

L

a Regidoria d’Esports va decidir fer algunes petites
millores en la zona de les piscines municipals. Aquestes millores atenen a peticions i observacions fetes
pels usuaris de les instal·lacions, així com també a criteris de manteniment. Els responsables de l’àrea esportiva de
l’Ajuntament ho valoren com a positiu i necessari per poder
seguir sent una de les piscines d’estiu de referència a les
Terres de l’Ebre.
Les millores aquests últims anys han estat: una nova àrea

d’esbarjo a l’entrada de les piscines, eliminant els arbustos
més la tanca, perquè els pares i mares puguin veure als fills
sense necessitat d’accedir al recinte perimetral. Millora de
l’accés de l’entrada del pàrquing. Però sobretot els usuaris
gaudeixen de la carpa de 80 metres quadrats, instal·lada a
la façana de l’edifici dels vestidors, una nova terrassa pensada per poder estar a l’ombra fent un refresc, llegir un llibre de la bibliopiscina i gaudir d’una panoràmica completa
de les dos piscines.

Mèrits Planers

E

l Mèrit Planer és el Guardó que, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, a proposta dels presidents o delegats de les
diferents entitats planeres i dins el marc de les Jornades Culturals atorga, des de l’any 1996, a una persona o
entitat per la seua destacada actuació en qualsevol camp
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de la vida del municipi. El reconeixement es concedeix cada
dos anys i, a partir del 2008, cada 3 anys.
Els darrers premis planers atorgats han estat:
Alejandro Castells Arasa, Mèrit Planer 2011.
Guillermo Gaya Andrés, Mèrit Planer 2014.
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Entrega de la beca IES les Planes

C

ada any, l’IES les Planes atorga, al millor estudiant del
darrer curs de Batxillerat, una beca, per part dels 6
Ajuntaments que aporten estudiants al centre, Masdenverge, mas de Barberans, Freginals, La Galera, Godall i
Santa Bàrbara, consistent en 600 euros.
El curs 2010/2011 la beca se li va atorgar a l’alumna planera,
Adela Gimeno Bertomeu, qui va aconseguir una qualificació

de Matrícula d’Honor per part del centre.
El curs 2011/2012 la beca se li va atorgar a l’alumna planera,
Ona Ruiz Roé.
El curs 2012/2013 la beca se li va atorgar a l’alumna planera,
Inés Romeu Cuadrad.
El curs 2013/2014 la beca se li va atorgar a l’alumna Lídia
Arasa Barberà.

Treball i Formació

M

olts han estat els programes que al llarg d’aquests
últims anys s’ha acollit l’Ajuntament de Santa Bàrbara per fomentar el treball i la formació a persones en situació d’atur i col·lectius en risc d’exclusió social
i laboral i també la contractació de persones aturades a les
quals se’ls complementa el subsidi d’atur amb un ingrés
proporcional a la base de cotització: plans d’ocupació, Programa Mixt Treball i Formació, programes de col·laboració
social, etc.
A través d’altres institucions com el Consell Comarcal
del Montsià, el Servei d’Ocupació de Catalunya Santa
Bàrbara, amb aquests programes més complexos, els quals
combinaven el treball amb la formació transversal, ha pogut
per una banda contractar treballadors de diferents sectors,
sobretot del sector de la construcció, vinculant contractes
laborals de sis mesos a persones en situació d’atur que
complien diferents requisits i, per una altra banda, donar
formació contínua als treballadors i treballadores de

l’Ajuntament de Santa Bàrbara com el curs formatiu de 8
hores referent a la targeta professional de la construcció,
el primer pas per a l’especialització pràctica del sector que
es va realitzar i que van poder assistir altres persones del
municipi que no tenen aquesta formació en vigor, essent
per aquests totalment gratuït.
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Alcaldia i Urbanisme
El conseller Pelegrí inaugura dos agrobotigues a Santa Bàrbara
2012 El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat
pel Delegat del Govern i el Director Territorial d’Agricultura,
així com el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i
l’alcalde del municipi, Jordi Boronat, van ser els encarregats

Menys contaminació lumínica
de l’enllumenat públic
Amb l’objectiu bàsic de reduir encara més la contaminació
lumínica i tanmateix reduir el consum energètic i la factura
elèctrica per a l’exercici pressupostari 2012, l’Ajuntament
ha planificat tota una sèrie de mesures que han de complir
les previsions d’una reducció del 10% de la tarificació
elèctrica que actualment comparteixen les companyies
elèctriques Fecsa-Endesa i Gas Natural Fenosa.
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d’inaugurar al 2012, a Santa Bàrbara, les dos agrobotigues
que han posat en funcionament les dos cooperatives
del municipi, la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa
Bàrbara i la Cooperativa Sant Gregori.

Nova màquina de neteja viària
Des del 3 de maig de 2012, es troba operativa la nova
màquina de neteja viària de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Aquesta màquina escombradora disposa d’una tremuja
de recollida de residus de dos metres cúbics, una llança
d’aigua a pressió i un tub aspirador extensible per poder
arribar a llocs més inaccessibles. Les seves dimensions
reduïdes la converteixen en una màquina ideal per netejar
tot tipus de carrers, inclòs aquells més estrets, així com
per passar per damunt de les voreres més amples i zones
especials, com el cementiri o les instal·lacions esportives.

Alcaldia i Urbanisme
Remodelació de la plaça
del centenari

El Centre de Dia compta amb
un nou parc

La petita plaça del centenari, creada ja fa uns anys i que
presentava deficiències i deteriorament a causa del pas
del temps i també per les malifetes de persones incíviques
que ens destrossen el poble es va remodelar l’any 2012. Al
mateix temps es va procedir a arrencar els arbres morts
que, en augmentar de tamany perjudicaven les cases dels
veïns.

Paral·lelament a la posada en funcionament del nou Centre
de Dia-Centre Obert a Santa Bàrbara, a través de la brigada
municipal es va remodelar el petit parc que donava servei
al complex centre, un parc altament concorregut per la
seva proximitat a les escoles púbiques.
L’actuació va consistir en la preparació del terreny, aplicació
de pavistamp (cement estampat) i les seves proteccions,
un nou reg, creació de noves jardineres i instal·lació
d’elements lúdics per als més grans i petits, alhora que el
sanejament dels bancs existents i col·locació d’elements
de protecció i papereres.

Finalitzada l’àrea de medi
ambient a la deixalleria
municipal

Terra de Santa Bàrbara per
plantar el roure del Tricentenari

L’actuació portada a terme per la brigada municipal de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb el suport econòmic
de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, a través de les
ajudes a iniciatives mediambientals dels municipis que
hi pertanyen, va consistir en la ordenació urbanística de
l’espai rústic entre el Cementiri Municipal i la deixalleria,
que va suposar una inversió aproximada de 15.000 euros,
dels quals un 40% van estar finançats per la mancomunitat
en el marc del conveni signat amb el MARM del Govern
Espanyol.

L’any 1714 Catalunya va viure un dels moments més decisius
de la seva història. Al 2014, 300 anys després, la Generalitat
de Catalunya va crear el comissariat del Tricentenari per
organitzar diferents actes en commemoració d’aquesta
efemèride. Una de les propostes va ser plantar un roure a la
muntanya de Montserrat, concretament dins dels terrenys
de l’antic convent de Santa Cecília, amb terra arribada de
tots els municipis de Catalunya.
El roure del Tricentenari vol representar la voluntat de ser
d’un poble i tenia per objectiu recordar a les generacions
futures el compromís del passat amb el futur.
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Agricultura
No ens adonem i el temps va
passant. Sembla que va ser la
setmana passada quan vaig
agafar el càrrec de regidor
d’Agricultura a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i ja fa gairebé
4 anys d’aquest segon mandat.
El pas del temps és inexorable
però realment el temps no es
deté i l’apreciació del pas del
temps no l’observes si l’activitat
del dia a dia així ho requereix.
Des dels seus orígens, el nostre poble, Santa Bàrbara, ha
estat, és i serà un poble referent en l’agricultura i l’agroindústria de l’interior de la comarca del Montsià, inclús el
ressò arriba més lluny de la nostra comarca. Aquest ressò
sols és possible gràcies als empresaris agrícoles que dia
a dia cultiven i mimen les seves explotacions per obtenir
els millors resultats i estar valorats pels consumidors.
Amb l’esforç que realitzen les planeres i planers en obtenir aquest reconeixement, des dels seus inicis, l’Ajuntament planer ha tingut clar el defensar i donar suport
al sector.
Aquets 4 anys, 2011-2015, han estat marcats per una crisi
econòmica que afecta a tots els sectors econòmics, però
no per aquest motiu s’ha deixat de seguir treballant en la
línia que es mereixen les planeres i planers. S’han mantingut els camins municipals com es venia fent i s’han
asfaltat camins que eren de terra amb reg asfàltic i graves. També s’ha asfaltat en aglomerat calent el conegut
camí de la depuradora que estava en molt mal estat. Sense oblidar els diferents perxejats que s’han realitzat al

El Conseller
d’Agricultura visita
Santa Bàrbara
L’Honorable Conseller Sr. Josep Maria Pelegrí acompanyat pel Delegat
del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès i el Delegat Territorial
d’Agricultura, Pere Vidal, van realitzar el 2011 una visita institucional a
Santa Bàrbara amb el denominador
comú de prendre el pols al principal
sector econòmic del municipi.
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llarg del temps per mantenir els camins en condicions i el
manteniment dels seus vorals.
A més de tot l’esmentat anteriorment, també cal mencionar les diferents xerrades i jornades tècniques que
s’han realitzat durant aquests anys per al sector agrícola.
l’Ajuntament ha col·laborat desinteressadament amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb els sindicats agraris que així
ho han sol·licitat, ja que la formació i el coneixement ha
d’estar pròxim als productors.
No podem oblidar tampoc el suport que ha donat aquesta
institució al tan esperat i desitjat Canal Xerta-Sènia, que
per als pagesos de secà és tan important per al seu futur,
ja que seria una estabilitat en les produccions d’olives i
cítrics que fa molts anys que estan enfonsats en una crisi
de preus.
A títol personal vull dir que han estat dues legislatures
marcades per temps difícils degut a la conjectura econòmica i de vegades no s’ha pogut fer tot tal com es volia,
però s’ha intentat fer el millor possible, sent conscient
que les coses vistes des de fora es veuen diferents que
quan hi ets a dins i has de prendre decisions que a tots
no agraden.
Aprofitant aquestes línies voldria donar les gràcies al personal de l’Ajuntament que durant aquestes dues legislatures ha estat relacionat en la Regidoria d’Agricultura, ja
que ha estat un plaer comptar amb ells i amb moltíssims
planeres i planers que han facilitat aquesta tasca sense
cap altre interès que el poble de Santa Bàrbara continuï
sent un referent en el sector productiu agrícola.
Jordi Roé Bonfill
Regidor d’Agricultura

Jornades tècniques
sobre la PAC

L’Oli planer guardonat com a
millor oli DOP Baix Ebre - Montsià

Aquests últims anys s’han realitzat
jornades tècniques per informar de
com es perfilava la PAC a cada moment i com afectaria als agricultors,
ja que els punts que es tractaven
eren d’actualitat dintre del sector.
L’agricultura, malauradament, està
sotmesa a una crisi de baixada de
preus que no està lligada a la crisi econòmica, ja que ja fa diversos anys que el sector la sofreix en
preus baixos.

Al febrer d’aquest 2012, l’Agrícola del
Camp i Secció de Crèdit Santa Bàrbara
SCCL obtenia el 1r premi al millor oli verge extra DOP Baix Ebre-Montsià al XXVIII
concurs al tast dels olis de les Terres de
l’Ebre durant la XVII Fira de l’Oli de les
Terres de l’Ebre.
Al març de 2012, l’Agrícola del Camp i
Secció de Crèdit Santa Bàrbara SCCL obtenia, dins els premis CDO 2012 (Centre per
al Desenvolupament de l’Oli) el 1r premi
al millor oli d’oliva verge extra de la DOP
Baix Ebre-Montsià.

Benestar Social, Joventut i Salut
Si alguna cosa caracteritza les
regidories de Serveis Socials,
Salut i Joventut és el seu tarannà d’atenció a les persones
i treball per a la potenciació de
la màxima autonomia de tots
els sectors d’edat i estrats de
la població. És justament per
aquesta característica que normalment no es pot parlar de
grans obres o actes, sinó que
allò que realment importa són
les petites accions, encaminades a sectors concrets sobre
els quals s’ha detectat alguna mancança o hi ha hagut
alguna demanda o necessitat sobrevinguda.
En aquesta última legislatura en podríem fer una llista
molt llarga d’aquestes petites accions, que de ben segur,
en major o menor mesura, s’han dirigit a tots els estrats
de població: infància i família, amb les activitats organitzades per als més petits al Centre Obert l’Oliveta, o les
que s’han realitzat junt amb els pares i mares per tal de
facilitar-los eines i recursos que els ajudin en l’educació
dels seus fills i filles; adolescència i joventut, a través del
Grup Joventut; les que depenen directament de l’àrea de
la dona; aturats, en coordinació amb l’àrea de promoció
econòmica s’han fet accions per tal de millorar l’ocupabilitat dels joves, dones, aturats de llarga durada...; l’atenció directa als serveis socials de base, que han hagut
d’ampliar i diversificar la seva partida d’ajuts d’urgència
social; gent gran, amb l’atenció diària i personalitzada al
Centre de Dia amb els tallers de memòria, per exemple;
sense oblidar tampoc les accions de potenciació de la
normalització del català, posant-lo a l’abast de tothom;

i, per últim, però no menys important, el conveni amb
l’entitat comarcal APASA, que s’ocupa de l’atenció a persones amb discapacitats intel·lectuals.
Però tot i que començava parlant de la importància de les
petites accions, si alguna cosa ha caracteritzat aquesta
última legislatura ha estat tot el contrari. El gran objectiu de l’àrea de Serveis Socials, des de ja fa uns anys, ha
vist finalment la llum amb la posada en funcionament
del nou Centre Municipal de Serveis Socials. Un centre
multifuncional on s’hi poden realitzar les petites i grans
accions d’aquesta àrea municipal, que ha estat pensat i
realitzat amb molta cura per poder englobar el màxim
possible de serveis, i que en aquests moments acull els
serveis socials de base, les classes d’adults i d’alfabetització en català, el Centre Obert l’Oliveta i el Centre de Dia.
No voldria acabar sense fer esment especial al Centre de
Dia, que durant aquest primer semestre de 2015 farà un
salt qualitatiu important amb l’adjudicació de la seva
gestió a una empresa especialitzada del sector de l’atenció geriàtrica, que podrà oferir més serveis, més horaris,
més especialització, una atenció personalitzada i una
cartera de serveis adaptada al sector de la gent gran i de
les persones amb dependència. Gràcies a les subvencions rebudes per part del Departament de Benestar Social i Família, a través de l’obra social La Caixa, finalment,
Santa Bàrbara, després d’uns quants anys de demanar i
demostrar la seva necessitat, compta amb un Centre de
Dia que podrà oferir una atenció integral i de qualitat als
seus usuaris.
Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Benestar Social, Joventut i Salut

Un miler de participants al LIPDUB sobre Santa Bàrbara i la seva
gent
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
juntament amb el Grup Joventut i en motiu de la festivitat
de Sant Gregori, van dur a terme la realització del Lipdub
que va resultar ser un acte multitudinari, que va comptar
amb la col·laboració tant de les entitats culturals, esportives
i educatives de la població, com de gent individual que van
voler participar de l’acte: 28 entitats, membres del Grup

Joventut, els treballadors/es i els regidors/es de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, el grup Albert i al Banda dels 13, que van
cedir-nos, de forma gratuïta, l’ús de la seva cançó, “Dixa’m
vore”, i que també hi van participar activament i també
al grup de gravació i edició Crea, que es va encarregar de
l’enregistrament i posterior edició i maquetació del Lipdub.
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Benestar Social, Joventut i Salut
Concert projecte identifiCAT

Pla Local de Joventut 2012-2015

IdentifiCAT és un projecte destinat a potenciar nous valors
musicals en un marc on es volia obtenir prou ressò per ampliar així la seva projecció musical.
Un dels requisits fonamentals per formar part d’aquest concert era que els grups que participaven tenien un repertori
en català.
Des del l’àrea de Joventut
del Consell Comarcal del
Montsià, es va obrir l’adhesió al projecte a tots els
municipis de la comarca,
així mateix, Santa Bàrbara
es va adherir per formar
part d’aquest projecte i per
tant realitzar un concert de
música per a tota la població del municipi.
Va ser dintre la programació de la Fira de l’Oli i coincidint amb la inauguració
de la mateixa, que es va dur
a terme aquest concert, el
18 de novembre del 2011,
amb els grups de música
Cesck Freixas, Contracop,
Purkinje i la Quarta Esca.

Al 2012 es va aprovar el Pla Local de Joventut de Santa Bàrbara per al període 2012-2015, considerant aquest pla com
a l’instrument més important del qual disposa la Regidoria
de Joventut per donar respostes a les necessitats i problemàtiques que el jovent del municipi té.

Santa Bàrbara solidària amb la
Marató de TV3

Aprovació del reglament de
voluntariat de Santa Bàrbara

A través de la Regidoria de Serveis Socials, des de l’any 2012,
Santa Bàrbara es suma als molts municipis de Catalunya
que participen en la causa solidària de la Marató de TV3 amb
la col·laboració de les entitats del municipi que organitzen
tallers, gimcanes i activitats vàries.
L’any 2012 es van recaptar un total de 2.635,50 euros, l’any
2013 un total de 1.856,75 euros i l’any 2014 un total de 620,26
euros.

Al febrer de 2013, a l’Ajuntament de Santa Bàrbara es va
aprovar el Reglament Municipal de Voluntariat de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
En ell s’hi regulen, entre d’altres temes, les funcions del/la
voluntari/ària, els seus drets i deures, la creació, forma de
funcionament i organització d’una borsa del voluntariat...
L’objectiu principal de l’aprovació d’aquest reglament és
posar en relleu la tasca del voluntariat, així com organitzar,
reglamentar i donar més seguretat a les activitats on tradicionalment es compta amb la participació desinteressada
de persones que, de forma totalment altruista, cedeixen part
del seu temps a dur a terme tasques de diferent índole.
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Durant
l’etapa de vigència
d’aquest Pla Local de Joventut
2012-2015, s’han
anat desenvolupament diferents
projectes anuals
que s’han dut a
terme dintre el
municipi, i on el
Grup Joventut, ha
tingut un paper
molt important
en les diferents
fases de la seva
planificació, elaboració,
implementació i avaluació.

Benestar Social, Joventut i Salut
Signat el conveni de
col·laboració de prestació de
Serveis de Salut Pública

Projecte 2014. Pla Local
de Polítiques d’Igualtat
d’Oportunitats de Gènere

L’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Agència de Salut Pública
de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni, de durada fins a l’any 2016, en què l’ens local encarrega a l’Agència de Salut Pública de Catalunya la prestació dels serveis
mínims de competència municipal que marca la normativa
vigent.
Les intervencions en
protecció de la salut es
fonamenten en l’avaluació, gestió i comunicació
dels riscos sanitaris, i se
centren en dues grans
àrees: la salut alimentària i la salut ambiental.
Són serveis destinats a
garantir que els productes alimentaris siguin
innocus i que els agents
físics, químics i biològics
presents al medi no afectin desfavorablement la
salut de les persones.

Santa Bàrbara, des de finals de novembre de 2007, compta amb el Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats
de Gènere 2008-2011 i prorrogat pel Pla Local de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere 2012-2014, per tal de fer
front a les diferències a nivell de gènere.
La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dels eixos fonamentals de les reivindicacions socials en les societats modernes. És cert que a la nostra societat existeix cada
cop més una major acceptació d’aquesta igualtat i que són
molts els avenços realitzats. No obstant això, encara queda
un llarg camí per fer.

Programa KNKTA’T

Cinta M. Bonancia rep la
medalla centenària

La Coordinació Territorial de Joventut de les Terres de l’Ebre
va proposar a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara participar del programa Knkta’t.
El programa Knkta’t, consistia en 6 sessions d’assessorament
a professionals de joventut dels ens locals per aprendre com
fomentar la participació de la gent jove a través de les eines
2.0, planificar, implementar i avaluar un projecte de forma
participativa incorporant les TIC com a una eina clau per
treballar la gent jove perquè puguin tenir les eines i la informació necessària per després poder decidir.

La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a les Terres de l’Ebre, Manolita Cid, va lliurar la Medalla
Centenària del Departament a la senyora Cinta M. Bonancia. A l’acte, que es va celebrar al domicili de l’homenatjada,
també hi van assistir amics i familiars, així com l’alcalde de
Santa Bàrbara, Jordi Boronat i el regidor de Governació, Antonio Ollés, que van fer lliurament també a l’homenatjada i
familiars d’un quadre amb l’arbre genealògic de la família de
la Sra. Bonancia, confeccionat pels tècnics de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
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Benestar Social, Joventut i Salut
Nou QR per als aniversaris dels 16 anys
La Regidoria de Joventut, des de fa anys, va tenir la iniciativa de què, amb la idea de què joves que
no s’hagin apropat mai al PIJ Planer ho puguin fer per començar a familiaritzar-se amb les polítiques de joventut, s’envia una carta personalitzada el dia de l’aniversari, als joves que compleixen
16 anys. La carta, a més a més de felicitar-los, els informa de l’existència del PIJ Planer i de les possibilitats informatives i de dinamització que té.
L’any 2014, per primer cop, es va crear un codi QR, que porta a un enllaç per emplenar una enquesta en matèria de joventut, per tal de saber si els joves coneixen el PIJ, de la informació que poden
trobar i poder expressar les seves inquietuds com a joves del municipi.

Festa benèfica per la marató
de TV3

El 12 de setembre de 2014 es va dur a terme una festa benèfica de 12 hores de durada organitzada en dues parts ben
diferenciades, l’una de les 6 a les 22.30 hores, on amb la col·
laboració de les diferents entitats culturals i esportives del
municipi es van realitzar diferents activitats per a totes les
edats i, l’altra, a partir de les 22.30 hores amb les diferents
sessions dels dj’s invitats, començant amb l’entitat de dj’s
del municipi, amb la sessió d’Axel Gil i seguidament amb les
quatre sessions preparades per Pau Brull, Moncho, Lluis Torralbo i Carlos Ivern.
L’entitat beneficiari de la festa era la Marató de TV3, ja que
havia sortit d’una votació popular que s’havia organitzat mesos abans.

Toni Reig, Director General de Joventut, visita l’Smartcentre
El 30 d’octubre de 2014, el Director General de Joventut, Toni
Reig i la coordinadora de Joventut de les Terres de l’Ebre, Tere
Marcelino, es van desplaçar fins
a la nostra població per visitar
les instal·lacions de l’Smartcentre, ja que amb la nova rehabilitació del Centre Cultural, i com
a novetat amb la fusió dels diferents serveis que allí s’hi poden trobar, el PIJ Planer entrava
a formar part de l’Smartcentre.
Durant la visita es van tractar
els diferents temes que engloben les polítiques de joventut
i del projecte Fes-t’ho teu, que
durant tot l’any 2014 es va anar
desplegant a través de les diferents actuacions i activitats per
al foment de la participació juvenil al municipi.
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Cultura i Ensenyament
Quan ja es veu a prop el punt i
final d’una legislatura és l’hora
de fer balanç de les àrees de responsabilitat municipal encomanades, però també fer una valoració personal d’aquests quatre
anys com a regidor.
Totes i cadascuna de les accions
que es fan des del govern local
estan pensades i tenen com a
objectiu la millora del nostre poble, sigui en l’àmbit que sigui. En
les meves àrees, a part de moltes petites coses, que potser
podríem qualificar del dia a dia, vull destacar-ne algunes
que potser per la seva projecció i interès han tingut un major ressò per a la gent del poble, i de les quals me’n sento
plenament satisfet.
L’aparició del cicle de tardor, que vam anomenar Cultutardor. Un cicle de caps de setmana que enllacen amb la
Fira de l’Oli, i que el seu objectiu és aconseguir dinamitzar
la cultura planera. Aquest cicle s’ha fet un lloc dins de les
agendes culturals de les nostres terres, tenint la possibilitat
de gaudir a la nostra localitat d’actuacions i espectacles de
primera línia. Un cicle que té com a característica important que ha estat autofinançat amb subvencions i les aportacions dels assistents.
Destacar també la recent ampliació i remodelació de tot

Treball de
recuperació de
memòria històrica
La Regidoria de Cultura va encetar
un projecte per tal de deixar constància de tot allò que ha confegit la
breu història del nostre poble. Aquest
treball que constava de 3 DVD sobre
diferents temàtiques d’interès històric del poble es va concloure, deixant
un llegat molt important per al municipi.

l’edifici cultural, creant un nou concepte de gestió intel·
ligent i optimització de recursos a l’Smartcentre. Un nou
espai planer on s’integren els diferents serveis existents a
més de crear-ne algun de nou. Disseny, modernitat, moda,
actualitat, noves tecnologies, emprenedoria... Tot encabit
en un nou espai acollidor i confortable i ple de possibilitats
i amb una agenda d’activitats extensíssima per a totes les
edats.
Recordar una obra llargament demandada per molts sectors de la població: l’ampliació de l’Escola. Una obra coparticipada entre fons municipals i del Departament d’Ensenyament i que ha pogut donar un respir a l’edifici existent;
rebent aquest també tota una sèrie de millores importants
per al bon funcionament d’un centre actual i podent donar
cabuda al menjador escolar dins del mateix recinte escolar.
Per acabar, igual com vaig fer en el resum de fa quatre anys,
acabo recordant que el nostre magazín trimestral ha arribat puntualment a totes les cases planeres; i espero que
per molts més anys així pugui ser.
Fer les coses a gust de tothom ja sabem tots que és gairebé
impossible, però si les coses es fan amb seny, lògica i amb
l’ús de la raó pots arribar a molta gent. Espero que així els
hagi semblat l’obra de les regidories les quals dirigeixo molt
gustosament. Fins aviat!
Alfred Blanch Farnós
Regidor de Cultura i Ensenyament

Concurs Literari

Jornades Culturals

L’any 2012, el XXI concurs literari Sant Jordi
vila de Santa Bàrbara va sofrir una sèrie de
modificacions. Fins a aquell any, des de la
seva creació l’any 1992, es convocaven tres
premis: Narrativa, poesia i assaig. Els premis
de narrativa i poesia es convocaven anualment i el premi d’assaig es convocava cada
dos anys.
L’efecte crisi va comportar la reducció del
pressupost de l’Ajuntament però el concurs no va haver desaparèixer, ja que es va
apostar per continuar convocant-lo perquè
dóna prestigi a la cultura planera i dóna a
conèixer el nostre poble a l’exterior, ja que
hi ha molts participants d’arreu de Catalunya. La modificació va ser la supressió d’un
dels premis anuals, de manera que un any
es convoca el premi de narrativa i l’any següent el premi de poesia i el premi d’assaig.

Cada any, quan s’apropa Sant Jordi,
el nostre poble treu a relluir les seves
Jornades Culturals i durant els mesos d’abril i maig es realitzen aquestes jornades que estan composades
per tot un seguit d’actes culturals
com poden ser: actuacions teatrals,
concerts, venda de roses, xerrades,
presentacions de llibres, activitats
infantils, sortides culturals, etc. Amb
la important col·laboració de les entitats del municipi.
Ja s’han realitzat les XXIII Jornades
Culturals de Santa Bàrbara i de totes
les edicions es pot extreure el denominador comú que són les ganes, la
participació, el treball i la il·lusió de
tot un poble.
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Cultura i Ensenyament
Subvencions a les
Entitats Locals

Agenda cultural
planera

Pla de foment de la
lectura

Amb la finalitat de donar suport econòmica a les entitats locals, cada any,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara elabora unes bases perquè les associacions,
tant esportives com culturals, puguin
rebre subvencions econòmiques per
al desenvolupament de les seves activitats.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la intenció d’oferir un nou canal de difusió d’esdeveniments que van succeint i activitats
que es van realitzant mensualment. Va crear l’’Agenda Cultural Planera com a un nou
mitjà de difusió de les activitats organitzades, tant des del propi Ajuntament com de
les entitats del municipi.
Cada mes s’envia electrònicament, a tots els
subscriptors a través del seu correu electrònic. Per fer-se subscriptor només cal entrar
a la pàgina web www.santabarbara.cat, i a
mà dreta, seguint l’enllaç “Butlletí digital i
agenda cultural”, omplir les dades que es
demanen.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara dóna
importància a la lectura com a element principal per a la formació i
l’èxit de les persones. Per això, des de
la Biblioteca José Escudé Albesa cada
any es dissenya el Pla de Foment de
la Lectura amb l’objectiu de millorar l’hàbit lector entre la població, a
la vegada que es dóna suport a les
iniciatives culturals i educatives que
les
administracions,
entitats
i
persones tinguin per tal
de millorar
aquest factor tan important.

Cultutardor

Estudiants visiten i fan
pràctiques a la Llar
d’Infants Les Beceroles

Taller de memòria

L’any 2012, amb la finalitat de dinamitzar els mesos d’octubre i novembre culturalment Santa Bàrbara, va
néixer el projecte: Cultutardor.
La proposta, una nova iniciativa de la
Regidoria de Cultura i compta amb
la col·laboració de la de Fires i Festes
de l’Ajuntament planer, pretén oferir
una oferta cultural de qualitat i innovadora per fer engrescadores les vesprades dels dissabtes enllaçant amb
el cap de setmana de la Fira de l’Oli
Novell.
Amb aquest cicle de Cultutardor es fa
una aposta de qualitat que amplia tot
el ventall cultural del que ja disposa
Santa Bàrbara.
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Des de ja fa alguns anys, els estudiants que
cursen el primer any del mòdul de grau
superior d’Educació Infantil (TEI) venen,
un cop a l’any, a veure la Llar d’Infants les
Beceroles de Santa Bàrbara o se’ls mostren
les instal·lacions i l’adaptació que hi ha de
les diferents aules depenent de l’edat dels
nens/es que s’acullen.
A més a més, l’Ajuntament de Santa Bàrbara realitza convenis de pràctiques per a
estudiants que estiguin matriculats a l’IES
de l’Ebre de Tortosa i l’institut Berenguer IV
d’Amposta, ja que els estudiants que s’estan
formant per ser TEI tenen l’obligació de realitzar unes hores de pràctiques en una llar
d’infants, ja que d’aquesta manera se’ls donen accions d’orientació, formació i adquireixen experiència professional.
Sandra Quadrat, estudiant de l’IES de l’Ebre,
va tenir l’oportunitat de realitzar aquestes
pràctiques obligatòries al seu poble sense
haver de desplaçar-se.

La biblioteca José Escudé, conjuntament amb el Centre de Dia, van iniciar un taller de memòria amb la finalitat de previndre la pèrdua de la memòria i del deteriorament cognitiu,
així com la millora de l’autonomia de
les persones grans que assisteixen al
Centre de Dia.
El primer dilluns de cada mes, el personal de la biblioteca es desplaçava
al Centre de Dia i presentava tot un
material documental que els usuaris
podien gaudir durant tot aquell mes i
aprofitant aquest dia de presentació
de la temàtica es realitzava aquest
taller de memòria, on l’objectiu principal de l’activitat era, a través de
facilitar exercicis i dades que podien
situar amb facilitat, mantenir i millorar la memòria.
Últimament és Alfredo Blanch qui dirigeix aquestes xerrades perquè entre tots recordem històries i vivències
de la nostra història planera.

Esports i Gestió del Medi
Quan fas un resum dels últims quatre anys al capdavant
de de les regidories d’Esports i
Medi Ambient, et vénen al cap
un munt de records i vivències,
però intentaré fer un resum a
vista d’ocell dels darrers últims
temps.
Pel que fa al camp esportiu i
parlant concretament del Poliesportiu Municipal, tots sabem
que és un espai profundament renovat recentment on es
dibuixa una perfecta distribució, equilibrada i dinàmica,
entre els diferents espais, on tot els planers poden gaudir
en l’àmbit esportiu, festiu,… Per tant, la tasca més important i indispensable a la vegada ha estat poder mantenir-ho, fent que brilli com ho va fer el dia de la inauguració. És una tasca del dia a dia, on sembla que no però s’hi
destinen força recursos, tant econòmics com humans.
Tot arrodonit en temporada d’estiu amb les piscines que
han viscut diferents millores puntuals per seguir estant
a l’avantguarda, instal·lant-hi elements per donar un millor servei i caliu als usuaris.
Les jornades esportives són símbol al nostre poble de
l’inici de la festa major i de l’estiu. Fet que fa que per
aquestes èpoques de l’any la gent sempre té ganes de fer
alguna cosa i participar-hi. Com moltes coses a la vida, les
jornades esportives estan sempre en constant evolució i
van canviant en funció dels anys i de les diverses implicacions. Dintre del marc de les jornades esportives es fa
l’entrega dels reconeixements als esportistes planers. És

un reconeixement que es fa des de la Regidoria d’Esports
per haver destacat dintre del club.
No voldria tancar el meu apartat d’esports sense fer esment a la ja acabada pista de skate, que era una demanda
reivindicada des de fa molts anys. També se li ha volgut
donar el caliu necessari per no ser una instal·lació aïllada
del poble amb tot el conjunt del Parc de la Independència,
essent una de les millors pistes de les nostres terres.
D’altra banda, pel que fa a la Regidoria de Medi Ambient tots coneixem la conflictivitat que comporten les illes
de contenidors de reciclatge en quant al manteniment
de la neteja i l’ordre de les deixalles que s’hi depositen.
Això m’ha comportat una importat tasca de coordinació
i molts recursos. El que he pretès ha estat el poder tenir
el millor possible les illes i els carrers del poble. Parlant
de dades de reciclatge, puc dir que estem al capdavant de
la comarca del Montsià, amb un 46% de tones reciclades
del total de brossa. També és d’agrair la gran tasca que
fa el personal de l’Ajuntament en quant a la neteja de
carrers. Per tal que això sigui així se segueixen unes rutines parcel·lant trams del poble en funció del trànsit, el
contingut i l’època de l’any.
Tota aquesta tasca ha estat altament reforçada durant
els últims anys per les diferents campanyes relacionades
amb el medi ambient.
Espero que tot el meu esforç i il·lusió dipositats en aquests
projectes per una Santa Bàrbara millor aviat se’n comencin a veure els fruits.
Èric Bel Gisbert
Regidor Esports i Medi Ambient

Jornades Esportives

Cursa de Nadal i Reis

Les jornades esportives ja són un clàssic quan arriba l’estiu
i més després de més de vint anys realitzant-se. Els darrers
anys i sobretot des de la construcció del Pavelló Municipal
els esports i disciplines que conformen el programa són
un gran moltes i diverses, tals com tennis, pàdel, futbol
sala, frontó, caminada nocturna, paintball, activitats aquàtiques, ciclisme de muntanya (BTT), twirling, ball de saló,
escacs, dames, tenis taula, pàdel, etc.

Amb la Col·laboració de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
Gimnàs de Santa Bàrbara es va realitzar la primera cursa
de Nadal l’últim cap de setmana de l’any 2013 on la participació va estar bona en quantitat i en qualitat, a l’igual
que la cursa de Reis que es va realitzar l’any següent, el
primer diumenge de gener, per fer un circuit urbà per intentar fer-ne la màxima difusió i donar ambient.
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Esports i Gestió del Medi
Campanya
“Santa Bàrbara vol
ser + neta”
La Regidoria de Medi Ambient va desplegar una campanya anomenada
“Santa Bàrbara vol ser + neta”. Les accions que es van dur a terme van anar
des del porta a porta que pretenia
conscienciar i intercanviar impressions sobre l’ús i gestió dels residus
urbans i la deixalleria fins a l’elaboració d’un tríptic explicatiu, passant
per emetre’s
un
programa
de ràdio, a
través de
l’emissora
local, La
Plana Ràdio, on la
gent podia
participar.

Àrea de pícnic del
Poliesportiu

Expenedors de
bosses per a canins

Després de la creació de l’àrea de pícnic
del Poliesportiu Municipal i veure el seu
funcionament es va decidir que per fer
ús dels focs, prèviament, s’havia de passar per les oficines de l’Ajuntament per
fer una petició per escrit i depositar una
fiança en metàl·lic. L’usuari obtindria la
clau que li serviria per usar el foc assignat i després de fer un ús correcte de les
instal·lacions i complir els requisits se li
retornaria la fiança.
Amb aquestes accions el que s’ha aconseguit és registrar els usuaris que hi passen
i conscienciar-los de què, entre tots, hem
de fer que el servei de pícnic sigui viable
en el temps, a més d’usar-lo amb civisme.

Regidoria de Medi Ambient emet
companyes relacionades amb la
cura del nostre entorn. Darrerament s’han implantat tres punts
d’expenedors de bosses per a la
recollida d’excrements. La plaça de
la Rúbia, el Parc de la Independència (Institut) i la zona de les Escoles
ja disposen d’un punt on les persones que passegen les seves mascotes podran agafar una bossa per tal
de recollir els excrements que el
seu gos fa pel camí. Després de la
instal·lació d’aquests punts no es
descarta, en un futur, instal·lar-ne
més per diferents punts del poble.

Compromesos amb el
manteniment esportiu
Els manteniments són un inconvenient necessari que a
ningú ens agrada fer, ni a nivell privat ni a nivell públic,
però és igual d’incòmode com de necessari, per tal de poder gaudir per més temps i amb millors condicions.
Això és el que passa amb totes les coses, amb el poliesportiu i concretament amb el camp de gespa artificial.
Des de la Regidoria d’Esports sempre s’han escoltat els consells de manteniment que els tècnics amb instal·lacions
esportives ens han fet. Això vol dir que degut al bon ús del
camp de gespa ara ja no podia esperar més la reposició de
7.000 kg de cautxú a tota la seva superfície.
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Esport sí, cardioprotecció també!
Un desfibril·lador és un accessori d’uns 20x20 centímetres
i 1,1 kg de pes, que s’usa en cas de parada cardíaca i, actualment, ja està dintre d’una caixa de plàstic al Poliesportiu
Municipal, a l’abast de tothom.
Aquest desfibril·lador té un funcionament totalment segur,
en cas de què alguna persona presenti símptomes d’una
parada cardíaca analitza el cor i decideix si deu desfibril·lar
o no. D’aquesta manera, qualsevol persona no especialitzada pot utilitzar-lo sense cap problema. Tenir un desfibril·
lador a prop del pacient i actuar en rapidesa és de vital
importància. El fet d’ubicar-lo al Poliesportiu Municipal és
perquè és una àrea que hi ha molta gent i sobretot gent
fent esport.

Festes i Fires
2011-2015, quatre anys resumits en unes poques línies. 4
anys de treball i il·lusió pel poble. 4 anys al capdavant de totes
les festes majors i festes que,
gairebé cada mes, celebrem al
municipi (Sant Antoni, Carnaval, Sant Gregori, Sant Joan, l’11
de Setembre, festes nadalenques, etc.) i també al capdavant
de la Fira de l’Oli, dels Cítrics i
del Comerç.
El que més valoro d’aquesta legislatura, en general, és poder haver mantingut els 9 dies de Festa Major i la Fira, tot
i la despesa que això representa en quant al l’ajustament
del pressupost.
Una festa major més humil però de la qual tots hem
pogut gaudir i passar-ho bé, una cavalcada, amb més o
menys caramels, però carregada d’il·lusió, un Sant Antoni
amb cavalls i animals de tota classe, però mantenint les
nostres tradicions i balls típics amb els xiquets i xiquetes
del poble, un carnaval amb gresca i imaginació i molts

Jornades
Nadalenques
Tots els anys i entre els mesos de
desembre i gener arriba una oferta variada d’activitats per als més
grans i petits de la població i on
Ajuntament i entitats del municipi
col·laboren per trencar amb el fred
de l’hivern.
El caga tió, la mostra de pessebres, l’arribada de l’herald i posteriorment de Sas Majestats els Reis
Mags d’Orient, etc. són activitats
que molts esperen per gaudir dels
dies d‘hivern.

premis i diversió, un Sant Gregori, el nostre patró, rebent
a les noves pubilles i fent la petició, i també des de fa uns
anys recuperant més tradició en aquestes dates oferint
una festa tal com cal, un Sant Joan amb foc i soroll i, al
juliol, la festa major, uns dies que la fem grossa, per això a
l’agost descansem. Però al setembre ja hi tornem, l’11 de
setembre, la diada, un dia important per tots els catalans.
I, a partir d’aquí ja comencen els preparatius per la fira,
que se celebra la tercera setmana del mes de novembre,
un dels més grans esdeveniments, on el nostre poble té
l’oportunitat de mostrar a l’exterior les seves capacitats
comercials. I per acabar l’any, les jornades nadalenques,
fent feliços als més petits amb una gran varietat d’actes
de diferents regidories.
Com us deia al principi, treball i il·lusió, amb una gran
satisfacció poder portar endavant, amb els temps que
corren, totes aquestes activitats que tanta vida donen al
poble.

Jornades
Gastronòmiques de la
Cuina de l’Oli
Tots els anys i coincidint amb la celebració de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i
del Comerç l’Ajuntament de Santa Bàrbara coordina, juntament amb els restauradors locals, les Jornades Gastronòmiques
de la Cuina de l’Oli, una gran varietat
d’oferta culinària on un dels ingredients
claus és l’oli novell.

Judit lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

Festivitat de Sant
Antoni
La festivitat de Sant Antoni compta amb la participació de moltes
entitats planeres i altres de pobles
veïns, sobretot la Penya Amics dels
Cavalls que organitzen la seva tradicional desfilada dels tres tombs.
La ballada de balls típics dels alumnes de 2n d’ESO posa el toc final a
la festa.
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Festes i Fires
Carnestoltes

Festes Majors

Aquesta festa, els últims anys, ha recuperat l’esplendor
que va tenir en el seu moment i una gran participació de
disfresses omplen els carrers del poble de colors, música i
disbauxa. Cada any hi ha grans comparses formades per
grans i petits i també molts que participen amb les seves
disfresses individuals.

Les Festes Majors sempre han estat molt esperades pels
planers i les planeres. Els últims anys, a banda dels tradicionals i esperats actes com la repartida de panoli, el festival
tronat planer, la diada de la paella, els correbous, el sopar
popular, el ball de les pubilles, el pregó de festes, la diada
del planer absent, l’homenatge a la gent gran, etc. també
s’han incorporat noves activitats que ja s’han convertit en
tot un èxit d’assistència i participació.

Ets del milloret

11 de setembre

L’any 2012 s’iniciava Ets del milloret, un nou concurs que des
de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la participació del Canal TE, s’ha portat a terme
aquests darrers anys on es donaven a conèixer noves promeses del territori que tenien habilitats com el cant, els
monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la
màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita i que
culminava la gran final durant les Festes Majors, concretament la nit del sopar del bou estofat, amb una gala final
retransmesa pel Canal TE, proclamant-se tres guanyadors
que aconseguien un premi de 500 € el primer, 300 € el segon i 200 € el tercer.

La Diada Nacional de Catalunya se celebra, tots els anys, a
la nostra localitat. La pujada de la senyera i posterior hissament a la façana de l’Ajuntament i les ofrenes florals als
monuments del General Moragues i el 175è aniversari són
actes significatius de la festivitat.
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Hisenda
Jo són quasi 4 anys de dedicació a la meva
Regidoria d’Hisenda i Especial de Comptes,
4 anys en què han passat moltes coses bones que en definitiva és el que pretenia en
un primer moment.
M’agradaria poder dir que han estat els millors anys econòmicament parlant, però no
ha estat així. De totes formes, des del Departament d’Hisenda no ens hem cansat
de reclamar el que ens pertocava dia a dia,
fet que gràcies a la insistència i gràcies als
impostos locals recaptats hem pogut tirar
endavant grans projectes que no fa falta

nombrar-los, ja que a la vista salten per ells
mateixos.
Els meus desitjos per als propers temps serien, entre d’altres, una recuperació de l’economia global, un descens important del nombre
d’aturats i, relacionat amb això, la creació de
llocs de treball.
Molta pau i salut per a tothom.
Àngela Pla Pujol
Regidora d’Hisenda

El Govern Central obligava a l’Ajuntament a pujar un 10% l’impost
de béns i immobles (IBI)
La mesura impulsada des del Govern de Madrid, en un decret llei elaborat pel Consell de Ministres, el 30 de desembre de
2011, obligava, els ajuntaments de l’estat espanyol, que havien revisat el seu valor cadastral abans del 2002, com era el cas
de Santa Bàrbara, a pujar l’impost de béns immobles un 10%, independentment de l’increment que cada municipi haguera
fixat en l’aprovació de les seves ordenances fiscals.

Bonificacions a les ordenances fiscals
A més de l’aprovació de congelació de les ordenances fiscals, aquests darrers anys s’han recollit bonificacions que s’han
aplicat a determinades taxes i impostos: impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per a la prestació de serveis a la
piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, taxa serveis culturals i recreatius, taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, etc. la Llar d’Infants municipal i, per al 2015, s’ha creat una
nova ordenança per regular els cartells indicadors per a l’espai públic.

Congelació d’impostos a Santa Bàrbara
A proposta de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament, el Ple Municipal, els darrers anys ha acordat la congelació de pràcticament tots els impostos per als diferents exercicis anuals. Han estat 4 anys consecutius que l’Ajuntament no toca la
majoria d’impostos, taxes i preus públics del pressupost municipal i, des de l’any 2007, només una vegada s’han reajustat
a l’alça.
La raó principal de no afegir més pressió fiscal municipal a les famílies, comerços i negocis de la població és clara: la greu
crisi econòmica que encara avui en dia està flagel·lant les economies del nostre país, en especial rellevància les de les Terres
de l’Ebre.

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació
La legislatura 2011-2015 arriba
al seu tram final i, encara que
soni a tòpic, el primer que em
ve al cap és que aquests quatre
anys han passat volant. Aquesta
ha estat una legislatura difícil i
marcada per la crisi econòmica
que venim arrossegant des de
2008, no obstant això, l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha fet
tot el possible per administrar
els recursos disponibles d’una
manera eficient i responsable. Com a regidor de Governació, Turisme, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies
m’agradaria destacar la important tasca de remodelació
de l’antic Centre Cultural, ara reconvertit en Smartcentre,
on a més de consolidar serveis ja existents com l’Infocentre, AODL o la zona de connectivitat oberta al públic, també s’ha pogut crear un nou espai Coworking que pugui
servir com a plataforma de llançament i assessorament
per a nous emprenedors.
També és important remarcar l’esforç realitzat durant
aquests quatre anys per dinamitzar i mantenir obert al

Formació continua a l’infocentre
L’Infocentre de Santa Bàrbara, els darrers anys, ha estat el
centre de formació continua per a totes aquelles persones
interessades en estar al dia dels nous canvis tecnològics
que la societat aporta.
Des del setembre passat, el Punt TIC de Santa Bàrbara ha
quedat integrat a l’Smartcentre on a banda de trobar la
zona de connectivitat, equipada amb ordinadors i amb espais per a tots els que porten el seu portàtil, a l’aula de
formació, equipada amb 12 ordinadors, pissarra digital i
sistemes d’àudio i vídeo, es continua amb els cursos de
formació i alfabetització digital i cursos d’iniciació per a
tots els col·lectius i per a totes les edats, ja que un dels
objectius principals continua sent 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.
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públic el Museu de la Vida a la Plana, o la dotació a diferents centres municipals de servei de videovigilància i
alarma.
Destacar també que, en col·laboració amb altres regidories, es va poder fer la compra d’una màquina escombradora, la qual cosa ens permet organitzar la neteja viària a
mida de les nostres necessitats, a més de generar un important estalvi econòmic per a les arques municipals. De
la mateixa manera, s’han continuat prenent mesures per
reduir la despesa en enllumenat dels carrers i consum
elèctric dels edificis municipals, així com la disminució de
la despesa de les comunicacions telefòniques.
Per acabar, voldria fer menció d’un dels projectes que
sense dubte ens ha de fer sentir més orgullosos com a
planers: la creació dels nous estudis de La Plana Ràdio,
que des de gener de 2014 es troben ubicats al segon pis
del nou edifici del carrer Rota de l’Alto, edifici que també
alberga el Mercat Municipal a la planta baixa i, de manera
provisional, les oficines del consistori.
Antonio Ollés Molías
Regidor de Governació, Turisme, Promoció Econòmica
i Noves Tecnologies

Edició de la nova guia turística
“Santa Bàrbara, un mar d’oliveres”
L’any 2008, la Regidoria de Fires i Festes encarregava l’edició de la 1a guia turística de Santa Bàrbara, per tal de donar informació a totes aquelles persones que, al llarg de
l’any, visiten el municipi, així com per fer difusió a tots els
esdeveniments que s’organitzen o per fer promoció a altres
punts del territori nacional. La guia fou editada en català
i, posteriorment, traduïda al castellà i l’anglès, amb una
molt bona acollida per part dels usuaris.
Tres anys després, la Regidoria de Promoció Econòmica va
reeditar la guia “Santa Bàrbara, un mar d’oliveres” per tres
motius principals: renovació de la informació que hi havia a l’anterior,
millora d’alguns aspectes
de la mateixa
i la necessitat
de disposar de
més material
de promoció i
difusió per al
Museu de la
Vida a la Plana, que va entrar en funcionament.

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació
Concurs d’imatge digital
Aquests darrers anys, la Regidoria de Noves Tecnologies
va convocar el concurs d’imatge digital de Santa Bàrbara. El concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra
població, tant per la riquesa natural i arquitectònica com
personal. Cada any ha estat elegida una temàtica, Retrats,
posats i robats, l’any 2011, Les nostres oliveres i el món de
l’oli, l’any 2012, La primavera planera, l’any 2013 i Santa
Bàrbara de nit, l’any 2014.

Actualització de la guia de
comerç i empresa local
L’any 2008, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, presentava l’actualització de la
guia comercial i de serveis de Santa Bàrbara. Cinc anys
després, l’any 2013, i degut a la forta dinàmica empresarial, amb el tancament de diverses empreses i l’obertura
de nous negocis, així com els canvis de nom o activitat en
altres, es va portar a
terme una nova actualització que no es va
publicar en format paper sinó a la pàgina web
de l’Ajuntament, ja que
es pretenia fer una guia
comercial dinàmica, actualitzant-se periòdicament segons les altes i
baixes en les diferents
empreses locals, a fi de
tenir-la actualitzada de
forma més ràpida i en
menys poc temps. La
guia es pot consultar
on-line o bé en versió
imprimible.

Santa Bàrbara, a la Mostra de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia

Edició del nou plànol turístic de
Santa Bàrbara

Cada any, l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha estat present
a la mostra de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, una
mostra que ve sent una trobada anual dels pobles que formen part d’aquesta mancomunitat.
Santa Bàrbara preparada una petita mostra dels principals
productes del poble, essent l’oli com a principal referent. A
més, també dóna informació del municipi en la guia “Santa
Bàrbara, un mar d’oliveres”.
L’any 2011, aquesta mostra es va realitzar a la Sénia i el
2012 al municipi castellonenc de Traiguera. El 2013 Santa
Bàrbara va ser l’amfitrió de la desena edició de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l’any 2014 es va realitzar a
municipi de Càlig.

Després de la darrera edició l’any 2006 del plànol turístic
de Santa Bàrbara, la Regidoria de Turisme, el 2012, va veure
necessari la seva reedició per tal d’actualitzar la informació turística del municipi i incloure nous comerços i empreses que van participar en la seva realització i va editar-lo exclusivament amb aportació privada buscant vies
alternatives per garantir la promoció turística local amb la
mínima inversió pública.
El plànol turístic conté, per una banda, informació comercial d’aquells comerços i empreses que han ajudat a finançar la seva edició. Per l’altra, s’inclou informació turística
referent a Santa Bàrbara, com festes, tradicions, llocs d’interès, telèfons i adreces útils, etc.
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TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació
Santa Bàrbara amb el projecte Montsià Actiu
A través del programa Montsià Actiu, a Santa Bàrbara, en
els darrers anys s’han realitzat importants projectes a nivell de desenvolupament econòmic i social, destacant-hi
programes a gran escala, desenvolupament d’accions de
suport al teixit empresarial, programes formatius o mecanismes d’inserció laboral, entre altres, amb resultats molt
positius que han estat ben rebuts tant a nivell comarcal
com també a les esferes del Servei d’Ocupació de Catalunya qui veu aquest projecte com un exemple de bon funcionament a nivell de col·laboració públic-privada.
L’any 2010, el Consell Comarcal del Montsià va entrar a
formar part del projecte Treball a les 7 comarques, un projecte encapçalat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per
tal de fomentar la promoció i desenvolupament econòmic
a la comarca del Montsià. I Santa Bàrbara, mitjançant la
signatura del conveni del col·laboració, hi ha format part
des d’aleshores.

El Museu de la Vida a la Plana el
primer en formació dual
El novembre del 2011, el Museu de la Vida a la Plana, obria
les portes per atendre als seus visitants. En aquell moment,
el museu, obria un dia a la setmana, per fer una primera
valoració a nivell de visites i resposta de la societat. Però,
posteriorment es va ampliar l’horari d’obertura, per al
complet funcionament de cara l’any 2012, perquè aquest
sigui un museu dinàmic, obrint les portes per a altres activitats lligades a la cultura, l’oci i el desenvolupament local
de Santa Bàrbara, cosa que ha fet que actualment s’obri 4
dies a la setmana.
El 2013, una nova funció s’iniciava al museu, amb les pràctiques que porten a terme els alumnes del Grau Superior de
guiatge i assistència turística, ja que, mitjançant una becasalari i un conveni
de Formació Dual,
els alumnes reben
part dels seus continguts formatius
de forma pràctica,
cosa que els permet
assolir el mateix nivell de continguts,
però alhora han de
treballar en tasques
d’atenció al públic,
recepció i guiatge
afrontant situacions reals que contribueixen a la seva
millor
preparació
de cara al món laboral.
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Pràctiques del programa SUMA’T
El programa Suma’t és un programa innovador que combina la realització d’accions d’orientació, de formació i d’adquisició d’experiència professional en empreses amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a
les empreses.
Aquests anys diferents joves de Santa Bàrbara s’han beneficiat d’aquest programa en el qual s’han realitzat diferents orientacions laborals, destacant activitats agrícoles,
restauració, administració i serveis personals.

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació
Tancament perimetral de la
plaça de bous
Després d’atendre reiterades queixes per part del veïnat
pròxim al solar on s’ubica la plaça de bous, per la presència continuada de cotxes que aprofitaven aquest solar per
fer pràctiques de conducció temerària, virolles i derrapatges, incorporant-se després a gran velocitat al carrer, donant lloc a situacions de risc per als vianants que per allí
circulen, l’Ajuntament de Santa Bàrbara va prendre la decisió de crear una barrera amb blocs de formigó per tal de
mantenir separat aquest solar del carrer Llibertat.

Trasllat de les oficines
municipals
El setembre de 2013 es va traslladar l’antic Mercat Municipal al carrer Rota de l’Alto, on es troba el pàrquing municipal. Aquest trasllat va continuar amb el de les instal·
lacions de l‘Emissora Municipal, al segon pis i, finalment, al
2014, ho fa el servei administratiu del municipi, al primer
pis, tot i que, al contrari del mercat i l’emissora de ràdio,
el trasllat de les oficines municipals és de caire temporal,
fins que estigui rehabilitat l’edifici de la Casa Consistorial,
que al 2013 va complir 100 anys. La intenció de l’equip de
govern de l’Ajuntament de Santa Bàrbara és deixar lliure
de servei l’edifici de la Casa Consistorial, per poder fer una
intervenció integral.

Nova Ordenança de Policia i Bon
Govern
Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, l’any 2012, es va
fer la revisió de l’Ordenança de Policia i Bon Govern vigent, que datava de l’octubre de 1993, per a posar-la al dia
i adequar-la a la realitat del segle XXI. Es van modificar
alguns articles, afegir-ne de nous i eliminant-ne d’antics,
amb l’objectiu d’aconseguir una ordenança que reculli les
normes de convivència per les quals ens hem de regir tots
els planers i planeres.
Mitjançant aquesta ordenança es regulen aspectes de la
vida quotidiana com la tinença d’animals domèstics, la
neteja dels espais i vies públiques i privades, la recollida
d’escombraries, l’ocupació de les vies públiques, la contaminació acústica i d’altres igualment importants. S’estableixen drets i deures dels ciutadans, i també un capítol
d’infraccions i sancions en cas d’incompliment.

Coworking a Santa Bàrbara
L’Smartcentre va crear un espai compartit de coworking,
amb la voluntat que persones amb inquietuds per desenvolupar projectes empresarials trobin un punt comú per
realitzar-se, ja que el coworking és una forma de treball
que permet a professionals independents i emprenedors/
es de diferents sectors, compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per tal de desenvolupar projectes professionals de forma independent, així com fomentar projectes conjuntament.
Arran d’aquest nou espai, Santa Bàrbara va estar escollida
per ser-ne el centre vertebrador al Montsià. Per aquest motiu, es va establir un programa d’accions per tal de formar
tant als treballadors/es de l’Smartcentre com també en el
marc de desenvolupar accions de promoció i difusió del
coworking a tota la població, a fi que l’Smartcentre sigui
un referent al nostre territori.
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Opinió dels Partits Polítics
La política actual està
convulsa. Els diversos casos de corrupció i pèrdua de
valors que esquitxen
el panorama polític
català i espanyol han creat una certa desafecció i crítica generalitzada en contra del sistema.
Creiem però, que hi ha esperança
i positivitat, hi ha molts alcaldes i
regidors, gent noble al llarg de pobles i ciutats que treballen desinteressadament, sí desinteressadament, per millorar els seus entorns.
És injust generalitzar i dir que tots
els polítics són corruptes.
En una societat que cada cop costa més posar les mans al foc per
la gent, des de CiU Santa Bàrbara
posem les mans al foc per l’equip
de govern al nostre Ajuntament, no
tothom és igual i al llarg dels quatre anys de mandat, tal com heu
pogut veure en l’interior d’aquest
magazín especial i en el dia a dia,
heu pogut veure on han anat a parar els vostres impostos, els vostres
diners. L’exercici de transparència
pública durant tot aquest temps

ha anat in crescendo i actualment
tothom pot realitzar un seguiment
i veure en què es gasten els diners
al nostre poble.
El balanç del mandat 2011-2015 és
del tot POSITIU, s’han assolit molts
dels compromisos electorals amb
els quals ens presentàvem i comprometíem a les Eleccions Municipals de l’any 2011. Hem realitzat
valoració a fons de totes i cadascuna de les accions amb les quals
vam configurar el programa electoral i s’ha portat a terme en escreix,
només us ho cal comprovar.
Ara ja fa un any que l’alcalde Boronat va anunciar que no optaria a la
reelecció i el comitè local vam designar Alfred Blanch, actual regidor
de Cultura i Ensenyament, com a
cap de llista de Convergència i Unió
a les eleccions municipals del proper mes de maig. Tot aquest temps
ha servit per configurar la llista
electoral de CiU i començar un procés de debat i discussió al voltant
dels projectes i accions que ha de
contenir el programa electoral amb
el qual Convergència i Unió es pre-

sentarà a les properes eleccions
municipals del 24 de maig de 2015.
El mes de maig es produirà un dels
moments més bonics de la democràcia, el vot anònim dels planers
que desitgin apropar-se al local
electoral, per donar la seva confiança a alguna de les candidatures
que es presentaran per tirar endavant el municipi els propers quatre
anys. Us convidem a analitzar bé
les propostes, a parlar amb els nostres candidats i fer-los recomanacions o qüestionar les seves, a assistir als actes electorals, etc. Per, en
definitiva, prendre en consideració
i fonamentar el vostre vot. Esperem
tanmateix que l’afluència aquell
dia sigui majoritària i no es produeixi cap circumstància que alteri el
bon desenvolupament democràtic
de la diada de votació.
Des del Comitè Local de CiU volem
agrair finalment el treball realitzat
per l’alcalde Jordi Boronat Ferré
durant els 20 anys de servei públic
al nostre Ajuntament i tots els regidors actuals que no continuaran
per diversos motius.

La nostra tasca és
la de fiscalitzar a
l’equip de govern
del nostre Ajuntament, ells s’omplin
la boca amb les actuacions que diuen que han
fet i bé, de les quals algunes compartim com és la canalització del
barranquet, hem de recordar que
el PPC ja fa anys que estem dient
que es tenia que fer, d’altres com
la plaça que ara s’està construint
creiem que son despeses ara per
ara innecessàries, però cadascú té
les seves prioritats.

indemnitzar a un treballador de
l’Ajuntament amb ......... mils euros
i que emprenedors del nostre poble
han tingut que muntar les seves
empreses als municipis veïns per
que aquí se’ls ha posat tota classe
d’impediments, cosa curiosa per
que allí no han tingut cap classe de
problema, més bé al contrari facilitats, aquest comportament ha de
canviar per que no és la forma correcta de fer poble.

Esperem que les coses comencen
a canviar d’una vegada de cara
als ciutadans, que no tota la culpa com diuen la té Madrid, que
des de l’Ajuntament es poden fer
moltes coses per no asfixiar tant
als planers i planeres com s’està
fent. Hem d’ésser tots iguals, amb
les mateixes oportunitats, i deixar
de practicar com va dir fa anys un
Regidor, la política d’amiguisme
enxufisme galopant que fa temps
que practiquen, així ho esperem.

També creiem que l’Ajuntament
a d’esser transparent i hauria
d’explicar per que ha tingut que
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D’altra banda és indignant i et sens
impotent davant de tots els casos
de corrupció dels politics d’un
temps ençà, esperem que la justícia posi les coses al seu lloc, començant pels Ajuntaments i acabant on tinguin que acabar.

Desitgem que comencen a canviar les coses als con vilatans que ja
toca.
Salut

Opinió dels Partits Polítics
Llums i ombres d’una
legislatura
Ja han passat 4 anys
i tornem a estar davant d’unes eleccions municipals, en
que els planers i planers estan davant la decisió més important que
poden tenir davant el poble, escollir
als seus representants.
Ara després de 4 anys volem fer un
balanç, els hem anomenat llums i
ombres d’una legislatura.
Natros sempre hem cregut que des
de l’oposició si una cosa s’ha fet bé
s’ha felicitat i també, si una cosa no
s’ha fet bé s’ha criticat.
Si parlem de les llums, podríem dir
que moltes de les coses que creiem
que han fet bé se les han «copiat»
del nostre programa, la gratuïtat
del ball a les festes majors, la remodelació (a mitges) de la part del
passeig de les escoles o, fins i tot la
potenciació de contractació de persones del poble en atur i amb risc
d’exclusió social eren propostes
que natros portaven al programa i
que l’equip de govern les ha fet seues, per això ens congratulem que
ens hagin escoltat.
Però també han hagut ombres, i al-

gunes d’aquestes ja llunyanes com
per exemple la manca d’informació
als regidors de l’oposició, no hi ha
comissions informatives, i com a
molt, abans dels plens on es decideix, 3 dies abans ens convocaven
a una junta de portaveus per informar del contingut del ple, amb
molt poc o gens marge de maniobra
per poder aportar idees i propostes;
sobre els plens ells mateixos han
incomplert la seua normativa que
van aprovar que cada 3 mesos hi
hauria un ple ordinari, això durant
molt de temps no s’ha complert, i
si no hi ha ple, l’oposició se n’assabenta abans per la ràdio que no
pas com a representant del poble
al consistori, ho hem denunciat, li
hem demanat a l’alcalde que convoque els plens quan toquen i que
ens informe, que convoque cada
mes una junta de portaveus per
informar del dia a dia del ajuntament, però sempre ens ho han negat.
Molt sovint hem votat en contra o
ens hem abstingut per falta d’informació, amb 48 hores en que es
convoca un ple és difícil, en determinats casos, establir un criteri i
una opinió.

També sovint el nostre vot ha estat negatiu perquè quan ens han
presentat els projectes, enlloc de
demanar-nos opinió, aquests ja estaven tancats sense possibilitat de
poder opinar i/o aportar idees o millores.
Han estat uns anys convulsos, la
crisi, l’atur, però també la possibilitat de trencar l’ordre establert és
un moment important i que estem
tenint la possibilitat de viure en
primera persona; quan estudiem
història ens expliquen que hi han
moments importants en la història
i natros l’estem vivint, aquí al poble
també volem fer història i ara cal
trencar amb el model actual.
Sabem que no es poden fer canvis
radicals, però si sabem que volem
una nova manera de treballar, més
oberta, més transparent, més participativa; un model de govern més
col·laboratiu, participatiu i obert a
tots els planers i pleneres.
Hem fet coses bones i dolentes, volem agrair a la gent que ha confiat
amb natros i volem demanar perdó per si hem fet coses incorrectes,
però lo que si podem estar contents
i orgullosos és de ser de Santa Bàrbara i de la gent del poble.
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