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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

10.00 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. ..... 00.05 h. (Diumenges i festius)
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Editorial

Planers i planeres,

Les primeres paraules meves com a nou alcalde han de ser 
d’agraïment; agraïment a totes aquelles persones que van 

confiar el passat 24M en el nostre projecte, un projecte amb aire 
de renovació i amb il·lusions per als propers quatre anys. També 
agraïment a tots els altres votants que van anar a expressar la seva 
opinió lliurement, exercint el seu dret.

Tanquem una etapa de la història planera, i n’engeguem una altra.

No repetiré allò de què estem en moments difícils i complicats, ja 
que penso que ja tots en som molt conscients i, d’una manera o al-
tra, ja ens estem acostumant a la nova forma de gestió pública, tot i 
que sempre ens agradaria tenir més per al nostre poble.

En aquest nou camí, un dels objectius bàsics serà poder liderar un 
equip de regidors i regidores fort i cohesionat, disposat a treballar i 
a buscar el millor per al nostre poble, tal i com requereix la conjec-
tura actual. Podrem discrepar, podrem tenir diferents punts de vis-
ta, però entre tots cal fer un front comú per arribar a grans acords, 
grans consensos en allò que realment acabarà sent important per 
al nostre poble, que en definitiva és el que tots volem. Volem una 
administració local al servei de les persones i no de les persones al 
servei de l’administració. Això és el que ens farà seguir endavant 
com a poble i com a país.

Assumeixo avui el repte i la responsabilitat que comporta el càrrec 
d’alcalde de Santa Bàrbara, amb il·lusió i orgull, però conscient de 
les dificultats que ens trobarem pel camí i, per això, la nostra línia 
de govern ha de ser ambiciosa però marcadament austera i amb 
eficàcia i eficiència; i sobretot... governar en sentit comú i mirant 
sempre el benefici de la comunitat per davant dels interessos par-
ticulars.

Segurament seria molt més fàcil estar al front de l’Ajuntament amb 
la caixa plena, però és el moment que ens ha tocat i penso que els 
bons governants sorgeixen dels moments difícils.

Des d’aquí estenc la mà a tots els regidors/es, veïns/es a treballar 
conjuntament, ja que “parlant la gent s’entén” si al final tots tenim 
un denominador comú, que és tenir un poble millor i en una major 
qualitat de vida per a tots els seus convilatans.

Resto a la seva disposició per a allò que els pugui servir.

Alfred Blanch Farnós
Alcalde
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Alcaldia i Urbanisme

La Diputació de Tarragona a ins-
tàncies de l’Ajuntament de San-
ta Bàrbara ha subvencionat, a 

través dels seus serveis tècnics, els tre-
balls de la redacció de l’avantprojecte 
de canalització i urbanització del car-
rer Aire (tram superior del barranquet), 
que contempla des del carrer Aragó 
fins a l’antic dipòsit de l’aigua.
La redacció del projecte dóna 
continuïtat als treballs ja començats 
de canalització i urbanització del 
carrer Victòria, i que ascendeix a un 
total aproximat d’1 milió 300 mil 
euros i contempla tots els treballs de 
moviment de terres, instal·lació de 
nous serveis, rases i instal·lació de la 
nova xarxa de pluvials, substitució 
de l’antiga xarxa de clavegueram, 
substitució de la xarxa d’aigua potable 
i la urbanització amb voreres i nous 
acabats en tot el tram.

L’avantprojecte que donarà pas al 
projecte està pensat per executar-se 
per trams seccionats, que permetran, 
a mesura que hi hauran recursos 
pressupostaris, anar executant per 
trams l’obra i no ocasionar greuges a 
les finances municipals.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament ja 
han donat el seu vistiplau i tanmateix 
l’Ajuntament ha aprovat aquest 
document que ha de servir de guia per 
a l’execució d’aquesta important obra 
en els propers anys.
Jordi Boronat, donava una vegada més 
les gràcies a la Diputació de Tarragona 
i al servei d’enginyeria pels treballs 
realitzats, alhora que engresca a 
futurs governs municipals a aprofitar 
els treballs de redacció realitzats per 
l’execució de la continuïtat d’una obra 
tan important. 

Avantprojecte de la urbanització del carrer Aire

L’exalcalde Jordi Boronat s’acomiada dels planers
El qui ha estat alcalde de San-

ta Bàrbara els darrers 8 anys al 
poble, s’acomiada d’una trajec-

tòria política de 20 anys al consistori 
municipal, on ha ocupat càrrecs de 
responsabilitat com regidor de joven-
tut, hisenda, personal, serveis, esports 
o urbanisme fins arribar a l’alcaldia 
l’any 2007, en ser escollit per majoria 
absoluta i revalidar-la l’any 2011, amb 
el suport majoritari de la població. 
També va ser conseller comarcal al 
Montsià.
Durant el seu mandat s’han impulsat 
obres importants de poble com: la 
circumval·lació de Santa Bàrbara, 
el Museu de la Vida a la Plana, la 
remodelació de les instal·lacions 
esportives municipals, el passeig 
de la Generalitat, l’ampliació de les 
Escoles Públiques, l’inici dels treballs 
de canalització del carrer Victòria 
(barranquet), la remodelació de 
l’SMARTCENTRE, la construcció del 
nou mercat i les noves instal·lacions de 
la Plana Ràdio, l’arranjament de places 
i parcs municipals, la construcció del 
Centre de Serveis Socials-Centre de 
Dia, la urbanització del tram final del 
passeig de les Escoles, la construcció 

al carrer Ametller de l’HOTEL 
d’entitats, el Parc de la Independència, 
l’ampliació del Pavelló Municipal 
(gimnàs), la reforma de l’enllumenat 
públic, la remodelació del Cementiri 
Municipal, enquitranat de camins del 
terme, l’ampliació de l’Escola Jaume 
Balmes... i s’han mantingut a través 
de les diverses regidories molts dels 
serveis que es donaven, malgrat la 
greu crisi econòmica dels darrers anys.
L’exalcalde, a través d’una carta 
publicada al Santa Bàrbara Magazín, 
ha aprofitat per acomiadar-se de tots 
els convilatans i ha posat de manifest 
la necessitat de seguir amb la unió 
de poble que sempre ha caracteritzat 
Santa Bàrbara i que es deixen a part 
lluites veïnals o partidistes i que se 
segueixi apostant, des de tots els 
nivells, per treballar sense descans per 
la pau social al municipi.
L’exalcalde també s’ha acomiadat de les 
empreses i proveïdors més importants 
de l’Ajuntament donant-los les gràcies 
per feina i la professionalitat mostrada 
durant aquests anys de crisi, que amb 
la seva col·laboració han pogut tirar 
endavant projectes importants per al 
municipi. 

Per acabar, l’exalcalde ha fet una 
menció especial als treballadors-
servidors públics de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara. A ells els ha fet 
copartíceps dels èxits d’aquests 
darrers 8 anys i també els ha donat les 
gràcies perquè amb la seva dedicació 
s’aconsegueix tirar endavant el dia a 
dia del municipi. 
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Alcaldia i Urbanisme

El passat dissabte 13 de juny, a les 
12 del matí i al Museu de la Vida 
a la Plana va tenir lloc el Ple de 

Constitució de la Nova Corporació Lo-
cal, sorgida arran de les passades elec-
cions municipals del 24 de maig.
L’acte es va desenvolupar d’acord amb 
les prescripcions establertes a la Llei 
Orgànica General de Règim Local, on en 
primer lloc els onze regidors/es electes 
van presentar les seves credencials i 
demés documentació davant la mesa 
d’edat formada pels regidors de major 
i de menor edat. Seguidament, es va 
procedir a la prestació del jurament o 
promesa d’acatament de la Constitució 
i de l’Estatut d’Autonomia legalment 
exigit, així com la del compliment de 
les obligacions del càrrec de regidor/a .
Un cop constituïda la Corporació va 
tenir lloc a l’elecció de l’alcalde i dels 
tres regidors que van encapçalar les 
llistes només dos d’ells el Sr. Alfred 
Blanch Farnós i el Sr. Marc Mach 
Mayo van acceptar presentar la seva 
candidatura per a l’elecció d’alcalde 
de Santa Bàrbara. Seguidament es va 

procedir a la votació secreta, essent el 
resultat de la mateixa: 8 vots a favor 
del cap de llista de CIU i 3 vots en 
blanc. D’acord amb l’escrutini i havent 
obtingut la majoria absoluta dels vots 
emesos va quedar proclamat alcalde 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, el 
regidor Sr. Alfred Blanch Farnós que va 
acceptar el nomenament.
Els portaveus dels diferents grups 
polítics municipals felicitaven al 
recent nomenat alcalde raonant els 
motius del seu vot: El vot afirmatiu del 

representant del PP i els vots en blanc 
dels representants d’Esquerra Planera, 
que en tots dos casos deien ser un vot 
de confiança al nou alcalde.
El ja alcalde Sr. Alfred Blanch va tancar 
l’acte agraint a totes les persones que 
li han donat suport i li han dipositat 
la seva confiança durant tot el procés 
electoral, afegint unes  pinzellades del 
seu tarannà a l’hora de dur a terme els 
projectes d’aquesta nova legislatura 
que comença. 

Constitució de la nova corporació local

Nou Cartipàs Municipal 2015-2019
El dijous 18 de juny es va procedir 

al Ple Extraordinari d’Organitza-
ció de la Corporació Municipal 

per als propers quatre anys.
Els temes inclosos a l’ordre del dia del 
ple eren els següents: la fixació de la 
periodicitat de les sessions de plens 
ordinaris, la creació de la comissió 
especial de comptes, el nomenament 
dels representants de la corporació 
en òrgans col·legiats; la designació del 
regidor dipositari, el nomenament de 
tinents d’alcalde, regidors delegats; la 
creació dels grups polítics municipals 
i la proposta de retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la 
corporació i als grups polítics.
Amb tot és el punt on l’alcalde delega 
les seves funcions en els diferents 
regidors per àrees d’actuació (cartipàs 
municipal), el que desperta major 
interès, i que va quedar de la forma 
següent:
Es nomenà tinents d’alcalde als 
regidors que es detallen a continuació, 

la funció dels quals serà la de 
substituir a l’alcalde en els casos de 
vacant, absència o malaltia, per 
l’ordre de prelació en què apareixen 
nomenats: primer tinent d’alcalde: Sra. 
Montserrat Rodríguez Arasa. Segon 
tinent d’alcalde: Sra. Judit Lleixà Solà. 
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Antonio 
Ollés Molías.
També l’alcalde delega les funcions 
municipals en els regidors/es que a 
continuació també es detallen:
- Sra. Montserrat Rodríguez Arasa: 

Serveis Socials, Personal i Règim 
intern.

- Sra. Judit Lleixà Solà: Festes i Fires.
- Sr. Antonio Ollés Molías: Governació, 

Serveis, Agricultura i Promoció 
Econòmica.

- Sr. Adrián Batiste Cuartero: Joventut, 
Mitjans de Comunicació i Noves 
tecnologies.

- Sra. Laia Pla Coto: Salut, 
Ensenyament i Turisme.

- Sr. Joan Abella Calduch: Hisenda, 

Comissió Especial de Comptes, 
Esports i Medi Ambient.

Quedant les àrees d’Urbanisme, 
Cultura i les pròpies de l’Alcaldia 
sense delegació, ja que directament 
són assumides pel mateix alcalde.
Es pot consultar íntegrament l’acta del 
mateix ple a través de la web municipal 
www.santabarbara.cat//ajuntament/
actesplens/index.php. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

El Centre Obert l’Oliveta a
Port Aventura
El dissabte 18 d’abril els xiquets i 

xiquetes del Centre Obert l’Oli-
veta van anar d’excursió a Port 

Aventura. Sota el títol Somriu per la 
Infància, la FEDAIA, va organitzar una 
jornada en la qual el nostre centre  hi 
va estar convidat.
La FEDAIA és la plataforma que agrupa 
a Catalunya el conjunt d’entitats 
d’infància, joves i famílies de risc 
social o desemparament.
Tots els menors inscrits al centre van 
poder gaudir d’un dia a Port Aventura 
sense cap cost. Es van desplaçar amb 
autobús i, una vegada dins del parc, 

es van distribuir amb grups, tenint 
en compte les seves edats. Va ser una 
jornada festiva i lúdica, en la qual van 
poder gaudir de tot el que ofereix el 
Parc, tant de les atraccions com dels 
diferents espectacles.
L’equip del Centre Obert, encapçalat 
per la regidora, Montse Rodríguez, 
agraeix a la FEDAIA no només per 
aquesta activitat en concret, sinó pel 
treball que fan pels infants, joves i 
famílies del nostre país. La regidora 
també vol donar les gràcies a les 
monitores que, voluntàriament, ens 
van acompanyar a la sortida. 

El dia 27 d’abril al Centre Obert 
l’Oliveta va tenir lloc la xerrada 
“Com podem educar en hàbits 

saludables els més petits”. 
La xerrada es va dur a terme per 
Santiago Felipe Gómez Santos, psicòleg 
de la Salut, màster en Salut i Benestar 
Comunitari i màster en Salut Pública.
La temàtica de la xerrada va ser 
sensibilitzar les famílies de la 
problemàtica de l’obesitat infantil i la 
promoció d’hàbits saludables. A més 
a més, es va proposar un enfocament 
participatiu per tal d’oferir petites 
accions que ajudin els pares i 
mares a resoldre les dificultats amb 
l’alimentació i el sedentarisme dels 
fills i filles. El ponent va fer especial 
atenció a què perquè els més petits 
mengin adequadament i les quantitats 
que els toca han de descansar com a 
mínim unes 10 hores diàries.
Mentre els pares i mares assistien a 
la xerrada, els nens i nenes van poder 
gaudir jugant a la xarranca, on els 
infants van haver de contestar unes 
preguntes sobre hàbits i aliments 
saludables.
Per a qualsevol altra pregunta o 
aclariment, podeu posar-vos en 

contacte amb nosaltres trucant al 
977718479.
La regidora de Salut, Montse 
Rodríguez, anima a tothom a realitzar 

la construcció d’uns hàbits saludables 
i duradors de vida, d’alimentació sana 
i activitat física dels xiquets i xiquetes 
i les seves famílies. 

Programa Thao – Salut Infantil
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Benestar Social, Joventut i Salut

L’Ajuntament de Santa Bàrbara i Creu Roja 
amplien el conveni de teleassistència
El president provincial de Creu 

Roja, Vicenç Gabriel, i l’alcalde 
de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, 

van segellar, al mes de maig, l’amplia-
ció del nombre d’aparells de teleassis-
tència disponibles per a les persones 
grans de la població que ho sol·licitin. 
En concret, el nombre d’aparells instal-
lats passarà dels 25 conveniats des de 
l’any 2004 a 35 a partir del present any.
El Servei de Teleassistència s’adreça 
principalment a les persones grans o 
dependents que es trobin dins del seu 
domicili, però es fa extensiu a totes 
aquelles persones que de manera 
temporal o permanent el puguin 
necessitar. En el moment d’una 
urgència, els usuaris poden prémer 

un botó que els posa en contacte 
immediatament amb la Central 
Receptora d’Alarmes de la Creu Roja, 
operativa 24 hores al dia i 365 dies a 
l’any, per avisar, si s’escau, els serveis 
d’emergències o els familiars. El servei 
també inclou trucades de seguiment 
constants per fer un seguiment de 
l’usuari. 

El conveni permet no repercutir als 
usuaris les despeses d’instal·lació de 
l’aparell, xifrades actualment en 70 € 
en cada cas, a més d’oferir una quota 
de manteniment del servei de 24,17 
€, més baixa que el preu de mercat, 
gràcies a l’acord de Creu Roja amb la 
Diputació de Tarragona. 

Després que al mes de gener es 
publiqués el plec de condici-
ons per al concurs de gestió 

del Centre de Dia de Santa Bàrbara, i 
un cop esgotats els terminis adminis-
tratius bàsics, el passat 13 de maig 
l’empresa de gestió geriàtrica i l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara van signar el 
contracte que regirà la gestió del servei 
els propers vint anys.
Tres han estat les empreses que han 
concursat per a la gestió del Centre de 
Dia, en un concurs que s’ha hagut de 
portar a terme dos cops degut a un in-
cident administratiu. El que finalment 
ha fet decantar la balança de les tres 
propostes han estat les condicions 
econòmiques més avantatjoses tant 
per als actuals i futurs usuaris com 
per al propi Ajuntament, donat que els 
projectes tècnics varen obtenir puntu-
acions similars.
Entre els punts destacats de la propos-
ta de l’empresa Serveis de Geriatria 
Alfacs, SL. hi ha la rebaixa de 10 anys 
de gestió, quedant en un total de 20, la 
proposta de 4.000 € de cànon, molt per 
sobre dels 600 € inicialment plantejats 
al plec, uns 60.000 € d’inversió en equi-
pament i serveis per al Centre de Dia, 
la rebaixa del 23 % del preu del servei 

que es repercutirà als usuaris...
Altres temes destacats que es plante-
javen com a condicions bàsiques del 
plec eren que l’empresa adjudicatària 
hauria de dur a terme a l’edifici una 
sèrie de modificacions tècniques per 
permetre que es poguessin fer càrrec 
de manera autònoma de les despe-
ses de subministraments i consums, 
l’equipament dels diferents espais de 
centre (sala de fisioteràpia, sala d’acti-
vitats, podologia i perruqueria, cuina, 
menjador, despatxos...), el compromís 
de contractació de les dos professio-
nals que fins al moment han prestat 
els seus serveis a l’Ajuntament i que a 
partir d’ara ho continuaran fent, però 
amb l’empresa adjudicatària...
En definitiva, tota una sèrie de qüesti-
ons que faran que a partir del proper 
dilluns 18 de maig, però de mane-
ra progressiva, el servei de Centre de 
Dia, que porta funcionant des de l’any 
2000, esdevingui un servei professio-
nalitzat, adaptat a les necessitats de 
les persones, que ampliarà tant el seu 
horari com els serveis que s’hi presta-
ran.
Pel que fa al copagament de les per-
sones usuàries, l’Ajuntament planer 
té previst al seu pressupost 2015 una 
partida per subvencionar el preu de les 

places fins que aquestes esdevinguin 
públiques o concertades, de tal ma-
nera que les persones que fins ara en 
feien ús no notin un canvi substancial 
en el cost del servei.
A més a més, ja hem posat fil a l’agulla 
per sol·licitar al Departament de Ben-
estar Social i Família la concertació 
d’algunes de les 30 places que s’oferei-
xen.
Tant l’alcalde, Jordi Boronat, com la 
regidora de Serveis Socials, Montse Ro-
dríguez, se senten plenament satisfets 
de la signatura del present contracte i 
creuen fermament que en breu aquest 
servei bàsic i indispensable per als 
nostres avis farà un salt qualitatiu del 
que tothom se’n sentirà orgullós. 

L’Ajuntament i VIMA signen el conveni de gestió 
del Centre de Dia de Santa Bàrbara
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Benestar Social, Joventut i Salut

15 de maig, dia mundial de la família

El dia 15 de maig i al Centre Obert 
l’Oliveta vam celebrar el dia 
mundial de la família. La tarda 

va constar d’una activitat per als petits 
amb algun membre de la seva família.
Aquest ha estat el segon any que el 
Centre Obert ha realitzat aquesta 
festa. L’any passat va ser un èxit de 
participació i aquest any també. 
En una societat on sempre anem 
corrents d’un lloc a un altre és 
complicat trobar temps per dedicar-lo 
a fer activitats amb els petits, és per 
això que nosaltres hi fem un especial 
èmfasi en la relació familiar i en 

reforçar els vincles socioafectius que 
es creen amb la família. 
L’activitat va ser un marc de fotografia 
amb cartró i playmais (és un material 
molt nou, ideat per treballar amb nens 
que consisteix bàsicament en flocs 
de blat de moro tenyits amb colorant 
alimentari). Els nens i nenes amb els 
seus familiars van utilitzar la seva 
imaginació per fer unes boniques 
creacions i en arribar a casa poder 
posar les seves fotografies.
Les monitores del centre i Montse 
Rodríguez, regidora i responsable del 
servei, es mostren molt contentes 

amb l’èxit de participació que va 
tenir l’activitat i aquest fet fa que ho 
mantinguem com a una data marcada 
al nostre calendari. 

El mes de maig va finalitzar la 
rotació que s’ha fet amb les 
capses de memòria/capses de 

natura, que el Museu de les Terres 
de l’Ebre cedeix a diferents entitats 
i ajuntaments, com el nostre, que 
han mostrat interès pel projecte. Són 
objectes del seu fons per realitzar 
tallers de memòria i coneixement dels 
usuaris.
Cada mes s’han tingut en préstec 
dos capses de fusta, una d’etnologia i 
una de natura, amb objectes, fitxes i 
fotografies relacionades, dissenyades 
per dur a terme els tallers.
A la nostra localitat n’han fet ús els 
iaios del Centre de Dia, al mateix 

temps que ho han aprofitat els xiquets 
del Centre Obert l’Oliveta. N’han fet 
un ús diferent, per als iaios ha estat un 
vincle amb el passat, amb els records. 
Tot i ser coses del passat són objectes 
molt propers per a ells, objectes del 
seu entorn que desperten en ells 
sentiments i sensacions, d’aquesta 
manera s’ha pogut treballar la 
memòria i l’estimulació cognitiva amb 
els seus usuaris.
En canvi, per al petits del Centre 
Obert ha estat una oportunitat de 
coneixement, de veure objectes per 
a ells desconeguts, que n’han pogut 
conèixer la seva utilitat i funcionament. 
Al mateix temps que n’han vist la seva 

evolució.
La regidora de Serveis Socials, 
Montse Rodríguez, agraeix al Museu 
de les Terres de l’Ebre la iniciativa 
pionera del programa, adreçada a 
diferents col·lectius, que d’aquesta 
manera incrementen la labor social 
generant experiències basades amb el 
coneixement de nostre territori. També 
apunta l’interès i curiositat suscitada 
per part dels usuaris. 

Les capses de memòria a l’Edifici 
Municipal de Serveis Socials

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com



Benestar Social, Joventut i Salut

Els cursos de català per a adults, 
organitzats per l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, van finalitzar 

el dilluns 25 de maig. L’alumnat del 
curs 2014-2015 van rebre el certificat 
d’assistència. Les classes es van iniciar 
a finals del mes de setembre.
És un servei que fa 14 anys que 
s’ofereix a la població, aquest curs 
s’han realitzat tres grups, tenint en 
compte les mancances i necessitats 
de les persones inscrites. El nombre 
de grups es realitzen en funció de les 
inscripcions i els nivells. Ha d’haver un 
mínim de 10 persones matriculades 
per a cada grup i els horaris són 
flexibles a la demanda majoritària. Són 
classes d’una durada de 90 minuts, un 
dia a la setmana al Centre Municipal 
de Serveis Socials. Aquest curs, a més 
de treballar la gramàtica, lèxic... també 
s’ha donat impuls a la lectura, ja que 
és una eina molt important que tenim 
tots i totes a l’abast, i és bàsica per a 
l’aprenentatge de la llengua. També 
s’han realitzat sortides, amb els 
nouvinguts, per conèixer el municipi i 
el seu entorn.

Montse Rodríguez, com a responsable 
de la formació, va dirigir-se a l’alumnat 
destacant l’interès mostrat per 
aprendre el català. I comenta que, des 

de la Regidoria que ella encapçala, es 
continuarà donant suport a la població 
en l’aprenentatge i millora de la nostra 
llengua. 

Punt i seguit als cursos de català

Una de les activitats que 
organitza el Centre Obert 
l’Oliveta, els tallers infantils, 

van finalitzar el 30 de maig. Aquests 
tallers es realitzen una vegada al 
mes, en dissabte al matí d’11 a 13 h, 
a l’Edifici Municipal de Serveis Socials.
Les activitats programades han estat 
diverses; al febrer van confeccionar-
se màscares de carnaval, al març van 
fer de cuiners, a l’abril van realitzar 
un joc en forma d’elefant i al maig 
van construir-se un pot de llapis. Han 
gaudit dels tallers uns 120 xiquets i 
xiquetes de la localitat. Cal destacar 
que el dia de més participació va ser el 
que es va realitzar el taller de cuina, en 
el qual es van fer piruletes i bombons 
de xocolate, complementant-los amb 
ingredients diferents, al gust dels xefs. 
El cicle d’activitats es tornarà a iniciar 
el mes de setembre, durant els mesos 
d’estiu es donen pas a altres activitats 

com el casal, les colònies, festes 
majors...
Montse Rodríguez, regidora de Joventut 
i Serveis Socials, agraeix l’acceptació 

per part dels infants i les seves 
famílies, d’aquesta activitat, i mostra 
interès per la continuïtat dels tallers 
adreçats als més menuts de casa. 

Els tallers infantils tornen al setembre
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Benestar Social, Joventut i Salut

XIII Trobada de Centres Oberts de les Terres de l’Ebre

El dia 20 de juny es va realitzar 
la XIII Trobada de Centres, una 
activitat que realitzem tots els 

Centres Oberts de les Terres de l’Ebre, 
essent la tercera vegada que s’ha re-
alitzat a Santa Bàrbara. L’Oliveta ha 
acollit nens i nenes d’Amposta, Torto-
sa, Roquetes, Ulldecona, Sant Carles de 
la Ràpita i Deltebre. Han estat 230 nens 
amb els seus respectius educadors.
El dia va començar a l’Estadi Municipal 
amb l’arribada dels diferents busos 
que van recollir als infants pels 
diferents pobles i l’acte va comptar 
amb l’alcalde i la regidora de Serveis 
Socials Santa Bàrbara, el regidor de 
Serveis Socials de Sant Carles de 
la Ràpita,  la presidenta de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones del Consell 
Comarcal del Montsià, la directora 
dels Serveis Territorials de Benestar 
Social i Família de les Terres de l’Ebre 
i la coordinadora de Serveis Personals 
del Consell Comarcal de Montsià. 
Després de donar per inaugurada la 

trobada, els nens van poder gaudir 
d’una activitat de masterchef on, per 
grupets, van haver de cuinar 3 plats i 
on un jurat excel·lent van provar i van 
treure 4 grups guanyadors.
Després de dinar, per centres, vam 
jugar al joc de furor i els xiquets van 
poder cantar i ballar donant així per 
acabat el dia.
Tant les monitores com la regidora 

van quedar molt contentes del 
desenvolupament de l’activitat i que 
tot esforç i feina té la seva recompensa. 
Tot això, no s’hagués pogut fer sense 
l’ajuda de monitors del Grup Joventut i 
dels restauradors locals que van donar 
el seu toc de saviesa amb el món de la 
cuina per poder fer que el matí fos un 
èxit. 

Inici del casal d’estiu Ballagym 

El dilluns dia 22 de juny vam 
iniciar el casal d’estiu BallaGym 
2015, que ha començat amb 

un total de 95 infants, dirigits per 11 
dirigents.
El casal es durà a terme el mesos de 
juny, juliol i setembre. Els infants 
estan repartits en diferents setmanes 
on cada setmana treballaran un país 
diferent: Italià, Xina, Hawaii, Texas, 
Massai, França i Catalunya.
Els infants, de les 9 a les 10 hores, 
estaran al Gimnàs de Santa Bàrbara, 
on practicaran activitats esportives. 
A les 10 hores, els infants aniran cap 
al Poliesportiu Municipal, on faran 
activitats com manualitats, piscina, 
cuina, dinàmiques... però aquestes 
activitats sempre relacionades amb el 
país que treballem aquella setmana. 
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, valora positivament la 
confiança dels pares i mares
respecte a la tasca duta a terme. I 
també valora molt positivament que 
cada any augmenti el nombre de nens 
i nenes inscrits. 
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Cultura i Ensenyament

Veredicte del jurat dels Premis Literaris 2015
El dia 30 de març va tenir lloc la 

reunió del jurat del XXIV premi 
literari Vila de Santa Bàrbara per 

debatre i decidir sobre quines obres 
eren les millors en les categories de 
poesia i assaig, ja que, aquest any, 
des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara els 
premis que es van convocar va ser el 
premi de poesia i el premi d’assaig.
En aquesta edició, el total d’obres 
presentades ha estat de 21, 20 en la 
modalitat de poesia i 1 en la modalitat 
d’assaig, quantitat considerablement 
superior a anys anteriors.
Els quatre membres del jurat 
expressaven la seua opinió respecte 
de les 20 obres participants, en 
la modalitat de poesia, i 1 obra 
participant en la modalitat d’assaig, al 
XXIV Concurs Literari Sant Jordi Vila 
de Santa Bàrbara.
Primerament, en la modalitat de 
poesia, s’excloïen del concurs 5 de 
les obres presentades per no complir 
algun dels punts de les bases de la 

convocatòria: 2 obres per ser del 
mateix autor, 1 obra per presentar-se 
fora de termini, 1 obra per ser un recull 
inferior a 10 composicions i 1 obra per 
incloure algun poema no original.
Seguidament, en la modalitat d’assaig, 
s’excloïa l’única obra presentada 
perquè no complia amb el mínim 
requerit de 30 pàgines. 
El PREMI DE POESIA, dotat amb 300 €, 
es concedeix a l’obra Mare, de Miquel 
Reverté i Aguilar, resident a Sant Carles 
de la Ràpita.
S’atorga un accèssit local dotat amb 
60 € a l’obra Històries viscudes de Maria 
Rosa Pons Caire. 
El PREMI D’ASSAIG, dotat amb 300 €, 
queda desert.
Els membres del jurat es mostraven 
satisfets per l’elevada participació i 
la qualitat de les obres presentades 
en aquesta edició i per mantenir 
la cultura viva a través d’aquestes 
manifestacions culturals. A més 
a més, també comentaven que la 
participació d’autors del municipi 

s’ha incrementat notòriament, cosa 
que els feia coincidir en el fet que hi 
ha molt bons autors del poble dignes 
de presentar-se al concurs i que no ho 
acaben fent. 
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
també expressava el seu agraïment a 
tots els que van participar i sobretot 
als membres del jurat del XXIV premi 
literari Vila de Santa Bàrbara per la 
seva important tasca.
L’entrega dels premis es va fer efectiva 
el dissabte 18 d’abril a les 19 hores i a 
l’Smartcentre. 



Cultura i Ensenyament

Finalitzen les Jornades Culturals 2015

Des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
tots els anys, entre els mesos 

d’abril i maig s’organitzen les Jorna-
des Culturals. Normalment, aquestes 
acaben amb la festivitat de Sant Gre-
gori, però aquest any, degut a la gran 
quantitat d’actes, s’han allargat una 
setmana mes.
Els actes van començar el divendres 17 
d’abril amb la inauguració i l’entrega 
de premis del XXI Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara el 
dissabte 18 d’abril. Des del 17 d’abril i 
fins al 17 de maig es van anar seguint 
tot un ampli ventall d’activitats com: 
presentacions literàries, xerrades, 
exposicions, tallers, audicions, rutes, 
concerts, visites, demostracions, 
cantades, ballades i itineraris.  
Dins de les Jornades Culturals també 
es van incloure les festivitats de Sant 
Jordi, amb la venda de roses i les 
lectures en veu alta, a la plaça Cid i Cid, 
a més d’altres actes de caire cultural 
per celebrar la diada; i Sant Gregori 
que, aquest any, es va celebrar del 8 a 
l’10 de maig i també amb molts actes, 
alguns ja tradicionals als quals ja ens 
té acostumat el nostre patró, altres 
que comencen a fer-se ja tradicionals 
i alguns que es van introduir per fer 
més vistosa i lluïda la festa. 

En definitiva, uns mesos d’intensa 
activitat cultural que, com molt bé 
comentava el regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, l’èxit que cada any tenen les 

Jornades Culturals i la participació de 
les entitats municipals, tot i els temps 
de crisi, encoratgen a seguir treballant 
per la cultura i la identitat planera. 
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Cultura i Ensenyament

Torna la bibliopiscina

Santa Bàrbara, durant els mesos 
de juliol i agost, de dilluns a 
divendres i de 16 a 19 hores, posa 

en funcionament la seva habitual 
bibliopiscina com ha vingut fent des 
de fa 18 anys.
Les biblioteques públiques de 
Catalunya tornen a sortir a l’exterior 
per oferir els seus serveis allà on 
els lectors passen l’estiu: a les 
platges, piscines, places, jardins, 
llacs, terrasses... És el que es coneix 
com a biblioplatges, bibliopiscines, 
bibliollacs, biblioplaces, biblioterrasses 
o bibliojardins. 
Es tracta de serveis d’extensió 
bibliotecària en què el principal 
objectiu és promoure la lectura com 
a activitat de lleure, no esperant que 
els lectors vagin als espais tradicionals 
de les biblioteques, sinó sortint a 

trobar-los allà on habitualment 
passen el seu temps d’oci per oferir-
los els serveis bibliotecaris amb la 
màxima proximitat. En aquestes 
petites biblioteques d’estiu es pot 

consultar un fons seleccionat per a 
totes les edats en què predominen 
els temes d’actualitat i la literatura 
d’imaginació: diaris, revistes, còmics, 
contes i novel·les, principalment. 



Esports i Gestió del Medi

Aquest estiu, les piscines de San-
ta Bàrbara estrenen equips de 
cloració de nova generació. Fins 

ara estàvem treballant amb uns equips 
de fa més de deu anys, els quals con-
templaven part dels paràmetres (pH i 
Redox) que actualment contempla el 
Real Decret 742_2013.
Aquest nous equips el que pretenen és 
tenir l’aigua amb millors condicions i 
també complir amb l’actual legislació, 
a més d’optimitzar la despesa de 
producte químic i aigua, ja que 
s’estima que es pot reduir fins a un 
35%.
El clor combinat és un subproducte 
de la reacció del clor amb la matèria 
orgànica que genera molèsties com 
els ulls vermells, sensació d’irritació 
de les fosses nasals, pell seca, pèl 
aspre... Totes aquestes molèsties 
són les que s’eliminaran amb el 
funcionament dels nous equips de 
cloració. Es tracta d’equips punters al 
seu sector i que estan muntats a grans 
piscines olímpiques del nostre país i 

a Port Aventura, per fer el tractament 

de les aigües. Es tracta d’una marca 

alemanya amb seu a Catalunya. De 

ben segur que els banyistes ho sabran 

valorar i que podran funcionar durant 

molts anys. 

Estrenem nous equips de cloració a les Piscines 
Municipals
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Festes i Fires

Sant Gregori a Santa Bàrbara

Sembla ser que Sant Gregori, en 
veure que aquests últims anys 
la festa en el seu honor és més 

participativa i lluïda, allunya la pluja 
que ens tenia acostumats i respecta la 
festa cosa que contribueix, juntament 
amb totes les activitats que s’han dut 
a terme, a relluir més aquests tres 
dies de festa del nostre patró on, un 
any més, sota el nom Sant Gregori a 
Santa Bàrbara es van dur a terme les 
activitats que durant mesos s’havien 
estat preparant per tal de fer més 
lluïda i participativa la festa. 
La festa començava el divendres 8 
de maig, amb el sopar de germanor 
que es realitzava a la plaça Cid 
i Cid, continuant la nit amb una 
animada i multitudinària festa revival 
organitzada pels Planers pels Bous 
que s’acabava amb la sortida del bou 
capllaçat, el dissabte 9 de maig al matí. 
Tot seguit, la Missa Major en honor a 
Sant Gregori, patró del poble, amb la 
participació de les pubilles del 2014 i 
processó i benedicció del terme, amb la 
Banda de Música Unió Musical Jaume 
Balmes acompanyant la processó i 
on la gent va poder endur-se l’aigua 
beneïda tan preuada pels planers.
Ja a la tarda, membres de la Coral 
Santa Bàrbara i Sílvia Ampolla feien 
una cantada de cobles per les cases 
de les pubilles 2015, acompanyats 
pel Grup Musical Jaume Balmes i 
l’Agrupació Musical Xino-xano i del 
grup de balladors i balladores de Santa 
Bàrbara.
I per acabar de completar el dia, 
a la nit la Unió Musical Jaume 
Balmes organitzava un exitós ball al 
Poliesportiu Municipal amb l’actuació 
de les orquestres Juniors, Quijotes, 
Sherpas i Pironbodas.

Si el dissabte havia estat intens, el 
diumenge no havia de ser menys. 
Ens llevàvem amb la plaça Cid i Cid 
guarnida a la manera tradicional i amb 
una decoració molt espectacular que 
havien realitzat les noies del Centre 
Obert l’Oliveta.
Durant tot el dia, els comerços locals 
van instal·lar les seues botigues al 
carrer per fer més lluïda la festa. I, 
de bon de matí, es començava amb el 
tir i arrossegament de cavalleries, de 
caràcter local que havien organitzat 
la Penya Amics dels Cavalls. A 
continuació, se celebrava la II Trobada 
de Puntaires de les Terres de l’Ebre a 
Santa Bàrbara on les participants ens 
van mostrar les seves arts i treballs.
Finalment, a la tarda, les comitives 
i els convilatans, vestits segons el 
costum tradicional, recorrien el poble 
per anar a les cases de les pubilles 
2015 i fer-ne la petició als pares. Un 
cop tots concentrats al parc municipal 
es va fer una desfilada, fins a la plaça 
Cid i Cid, per fer la proclamació 
oficial de les pubilles de l’any 2015 
a la manera tradicional. Primer, la 
presentació individual de cadascuna 
de les pubilles i el seu acompanyant, 
que, en arribar a l’escenari, les 26 que 
eren enguany, 15 infantils i 11 de grans, 
van posar la seva fotografia en una 
urna per posteriorment fer el sorteig 
oficial. D’aquest sorteig en van sortir 

afortunades Núria Gimeno Bertomeu 
i Júlia Cuadrad Royo, com a pubilles 
infantil i major respectivament de la 
festa major del 2015. Seguidament, 
elles dues van dirigir una paraules 
a tots els planers i les planeres i, 
finalment, l’alcalde es va adreçar als 
assistents amb l’habitual poema sobre 
la població.
Per acabar la festa, es van fer els 
balls tradicionals -el cap de ball, el 
punxonet, la polca, la jota i el ball de 
plaça- ballats pels alumnes de segon 
i quart d’ESO de l’IES les Planes i un 
grup de balladors i balladores del 
municipi.
La regidora de festes, Judit Lleixà, es 
mostrava molt satisfeta perquè la 
participació de la gent va estar present 
en tot moment i va sobrepassar les 
expectatives en alguns del actes que 
tan acuradament s’havien preparat 
per celebrar aquesta festa de caire 
tradicional i refermant la nostra 
identitat planera, fent que la festa 
de Sant Gregori a Santa Bàrbara 
tingués un reconeixement oficial i una 
esplendor que es reflectia en la gent 
planera. 
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TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Activitats al museu durant el mes de maig i juny

En arribar les Jornades Culturals 
al Museu de la Vida a la Plana es 
realitzen diferents activitats de 

promoció social, econòmica, cultural i 
etnogràfica del nostre poble. 
La primera acció es va realitzar el 
dijous 7 de maig, a les 9.30 del matí, 
Unió de Pagesos, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
organitzava una interessant jornada 
sobre la gestió de la coberta vegetal en 
cítrics, dins del cicle anual de jornades 
i conferències que Unió de Pagesos 
realitza al nostre museu. 
Els dies 16 i 17 de maig (dissabte 
i diumenge), en el marc del Dia 

Internacional dels Museus, el Museu 
de les Terres de l’Ebre conjuntament 
amb el Museu de la Vida a la Plana, 
organitzava una ruta etnogràfica 
per la comarca del Montsià, la qual 
finalitzava al nostre museu a les 17 h. 
A banda, l’entrada durant aquests dos 
dies va ser gratuïta.
Finalment, ja el dia 7 de juny, 
l’Associació de Dones Planeres 
organitzava un visionat de fotografies 
antigues comentades per Alfredo 
Blanch. 
Recordem que el museu està en 
horari d’estiu, amb horari d’obertura 
divendres de 17 a 19 hores, dissabte 

d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores, i 
diumenge d’11 a 13 hores.  

Finalitzen les activitats formatives a l’Smartcentre

Des del mes de setembre i fins 
al mes de maig, un total de 
105 usuaris han participat en 

les activitats formatives al Punt TIC 
Santa Bàrbara, aquest curs ja com 
a Smartcentre. Un dels objectius 
principals del nostre punt TIC és oferir 
un espai a la ciutadania on poder fer 
ús de les noves tecnologies i on poder 
iniciar-se en el món de les TIC, és per 
això que al llarg de l’any organitzem 
cursos de formació i cursos d’iniciació 
per a tots els col·lectius i per a totes 
les edats. 
Hem realitzat les activitats 
extraescolars que venim fent des 
de fa anys en col·laboració amb 
l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, el 
principal objectiu d’aquesta activitat 
extraescolar és l’aprenentatge del bon 
ús de les noves tecnologies.
També hem dut a terme la formació 
continua per a dones, algunes de les 
dones d’aquesta formació fa 8 anys 
que hi participen, per tant tenen 
molta experiència i un gran bagatge 
en l’aprenentatge i l’ús de les TIC. 
D’altres cursos han estat dirigits a 
alumnes amb menys experiència, on 
han aprés a utilitzar eines d’ofimàtica, 
eines d’imatge digital i edició de vídeo, 
internet, correu electrònic, xarxes 
socials...
Com a tercer any consecutiu i en 
conveni en l’Institut les Planes, 
tots els alumnes de batxillerat que 

ho han volgut han participat en 
la formació per a la preparació de 
l’obtenció del certificat ACTIC de 
la Generalitat de Catalunya i s’han 
presentat, posteriorment, a la prova 
per obtenir el certificat. Un any més, 
la participació ha estat tot un èxit 
i els resultats obtinguts els podem 
qualificar d’excel·lents.
Aquest curs, els alumnes han pogut 
gaudir de les noves instal·lacions de 
l’Smartcentre i en especial de l’aula 
de formació, les millores tant en 
comoditat com en equipament han 
estat valorades molt positivament per 
part de tots els alumnes. 

El regidor de Noves Tecnologies, 
Antonio Ollés, es mostra molt satisfet 
de la bona acollida i de la bona 
integració de planeres i planers amb 
l’ús de les TIC i, especialment, per 
la seva participació en les activitats 
formatives. Un cop més, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, segueix apostant 
fort per les noves tecnologies i per la 
millora dels serveis de la ciutadania. 

Recordem a tots els usuaris que 
vulguin apuntar-se per al proper curs 
2015-2016, que de l’1 al 15 de setembre 
estarà obert el període d’inscripció. 
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Finalitza la primera part del seminari de màrqueting 
digital

Durant aquest any 2015, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
en col·laboració amb el Consell 

Comarcal del Montsià i l’Ajuntament 
d’Alcanar, en el marc del projecte 
Montsià Actiu, ha organitzat la tercera 
edició del seminari de màrqueting 
digital. El màrqueting digital és un 
factor clau per a la competitivitat 
de les empreses del territori. Permet 
millorar la imatge i la promoció de la 
marca o empresa i identificar nous 
clients potencials a qui vendre-hi i fer-
hi negocis.
Des del mes de març, a l’Smartcentre, 
s’han realitzat quatre sessions de 
diferent tipologia vinculades al 
màrqueting digital. La primera fou 
CRO com augmentar la conversió del 
teu lloc web; per a la segona sessió 
es va apostar pel Mobile Marketing, 
un dels fenòmens actuals de major 
importància vinculats al màrqueting 

digital; l’edició del mes d’abril, la 
tercera, fou dedicada a l’analítica web; 
i finalment la darrera celebrada el 
passat 17 de juny es va dedicar al SEO 
i la importància del SEO local.  
El seminari de màrqueting digital 
ha tingut un impacte directe de 
més de 150 inscrits a les quatre 
sessions realitzades, a banda de tenir 
un impacte mediàtic vinculat a la 
celebració del seminari, amb ponents 

de primera fila i amb gran prestigi en 
el sector. 
La Regidoria de Promoció Econòmica 
treballarà per apropar de cara al 
futur aquest tipus d’activitats, ja que 
remarquen la importància de les TIC 
en l’empresa actual i la necessitat 
d’implicar a aquelles persones 
sensibilitzades i amb inquietuds per 
encarar la seva empresa de cara al 
futur. 



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2015

• S’ha abonat a les llibretes 1.5 €/ kilo d’oli de gener fins abril + 12% compensació IVA com a 
avançament de la collita d’olives 2014/2015.

• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris 
utilitzats aquest any 2014 i 2015, ja que és imprescindible per poder cobrar la subvenció de l’oli. 
Recordar que la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. 

• El passat 21 de juny de 2015 es va celebrar la junta general extraordinària de socis per aprovar 
la fusió amb Freginals. Es va aprovar a Santa Bàrbara i Freginals dita fusió amb més de les dues 
terceres parts dels vots presents i representats a les assemblees. 

• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució. 

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



Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de l’Ajuntament 
(www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament.
Concretament els enllaços són:
Plens de la Corporació: http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesplens/index.php
Sessions de la Junta de Govern Local:
http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesjuntesdegovern/index.php

NOTES OFICIALS

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2015 

Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d’Ingressos) la gestió de cobrament dintre del 
termini de pagament en voluntària següent:

CONCEPTE PERÍODE INICI PERIODE FINAL

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 27/03/2015 29/05/2015

500 - IBI URBÀ 30/04/2015 30/06/2015

501 - IBI RÚSTICA 30/04/2015 30/06/2015

100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 30/06/2015 31/08/2015

840 - CONSERV. CEMENTIRI 30/06/2015 31/08/2015

010 - IAE 30/07/2015 30/09/2015

Que vençuts els terminis assenyalats s’iniciarà el període executiu per a la recaptació de rebuts pendents de 
pagament, la qual es realitzarà així mateix per l’Excma. Diputació de Tarragona.

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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



Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE
MARIONA CORBALAN FORT .............................02/04/2015
Javier Corbalan Duran
Rosa Ana Fort Rodríguez

UNAI ZAPATA GALASO ......................................17/04/2015
Juan Carlos Zapata Gil
Debora Galaso Altes

AYAX TAMARIT GARCIA ....................................27/05/2015
Vicente Francisco Tamarit Garcera
Maria Gisela Garcia Richart

MIGLE LIBAUSKAITE ..........................................20/06/2015
Eugenijus Liubauskas
Monika Liubauskiene

JORDI LLEIXÀ GARCIA .......................................25/06/2015
Jorge Carlos Lleixà Gómez
estefania Garcia Altabella

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE
JOSEP FAVÀ CID
ÈRICA CID BOSCH ..............................................18/04/2015

SERGI SUBIRATS CHAVARRIA
MONTSERRAT FORNELL ARASA .......................25/04/2015

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

Oficina: C/ Major, 24 · 43570 Santa Bàrbara (Tarragona)
Tel. 977 718 725 · Fax 977 719 705

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 

DOLORES CABALLÉ ARASA ...............................12/04/2015

JUANA ARASA ESPUNY......................................14/04/2015

LUÍS BALCELLS POCA.........................................17/04/2015

ÈLIA MARTÍ ESPUNY ..........................................14/05/2015

Mª ESPERANZA MONTESINOS ANDRÉS ..........23/05/2015

JOSÉ JOAQUÍN QUERAL ARASA ........................08/06/2015

CINTA MARIA BONANCIA CAVALLÉ.................18/06/2015

JOSÉ ANTONIO CABALLÉ ROÉ ...........................22/06/2015

JAIME MURIA MOLINÉ .......................................26/06/2015

MARIA CINTA FERRANDO VALLDEPÉREZ........26/06/2015



L’entrevista

Vaig néixer a Santa Bàrbara fa 61 

anys i quan era menut, si algú em 

preguntava qui era, sempre responia 

de la mateixa manera: sóc fill de Ma-

nolo de Don Ramon i de Guadalupe 

del cafè d’Evaristo. Aquesta informa-
ció sempre era aclaridora. 
Tinc dos germans, Manolo i Maria 
Jesús i estic casat amb una barce-
lonina; la Rosa Maria, amb qui hem 
tingut tres fills, la Clara, la Mireia i 
el Joan.
En relació a la trajectòria professio-
nal estic convençut que gran part del 
què som ho devem a gent que ens ha 
acompanyat al llarg de la vida.
Rellegint les quasi trenta entrevis-
tes a planers absents, moltes deixen 
veure dues qualitats: la primera és 
que som “gent emprenedora” d’un 
poble relativament modern i fundat 
per cabalers (fills que no eren he-
reus) que van decidir sortir de la pro-
tecció de l’hereu i buscar  una nova 
vida malgrat els 50 anys que calia 
treballar una finca per passar a ser-
ne el propietari (fórmula emfitèuti-
ca, pròpia de la corona d’Aragó). La 
segona és la sort que hem tingut de 
tenir “molt bons mestres”, que ens 
han donat una bona base formativa, 
que ens preparaven per fer cursos de 
batxillerat i examinar-nos de forma 
lliure a l’Institut de Tortosa, la qual 
cosa permetia a les famílies que l’es-
forç per seguir estudiant fos més su-
portable.

Jo vaig tenir tres grans mestres, Don 
Ramon, Don Rogelio i Doña Carmen, 
que em van preparar en els anys 
més importants de la vida. A més a 
més de les efectives classes particu-
lars del meu pare, també mestre de 
vocació.
No cal dir que quan ets menut ne-
cessites de la conducció/pressió per 
estudiar i fer el deures i d’aquesta 
part se’n va encarregar, sense des-
cans, la meva mare i amb energia. 
En resum, el que vull dir és que el 
que sóc professionalment els hi dec 
a aquesta gent i altres que he anat 
trobant en el camí vital. Des de San-
ta Bàrbara passant per l’Internat al 
col·legi de l’Immaculada, fins a la fa-
cultat de medicina de la universitat 
de Barcelona. 
He treballat sempre en temes relaci-
onats amb la sanitat, fent de cirurgià 
o gestionant diferents institucions 
o projectes de salut. Camí que està 
a punt d’acabar. Quan parlo de la 
meva activitat laboral m’agrada re-
cordar el temps en què acompanya-
va al meu iaio Ramon a treballar al 
camp, la verema i els estius passats 
al Mas de Barberans i més tard a la 
fàbrica de botons, treballant fins a 
onze hores diàries, ja que pagaven 
molt bé les hores extres, 30 pessetes/
hora.
Els Motius de la marxa del poble: 
Vaig marxar de casa per a estudiar; 
fet bastant natural perquè el meu 
germà gran ja ho havia fet tres anys 
abans i en cap moment ho vaig sen-
tir com una pèrdua, més aviat ho vi-
via com una aventura que em servi-
ria per conèixer més gent i per poder 
jugar a futbol, sabent, és clar, que ar-
ribaria el moment de tornar a casa. 
Però la realitat és que els moments 

Entrevista al planer absent…
Roger Pla Farnós
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per tornar es van anar fent cada cop 
més infreqüents, una cosa portava a 
l’altra. 
Actualment, després de la mort del 
meu pare vaig espaiant més les ana-
des a Santa Bàrbara.  
La visió que en tinc del poble:
Tinc records molt vius i molt bons 
del poble. Recordo jugar al carrer, 
l’oferta de cines, el d’Ibáñez i el par-
roquial amb les sessions matinals 
de diumenge, de dijous i d’estiu a 
la fresca, passejar pel carrer major 
amunt i avall, fer el vermut, el “com-
binat” que ens pagava l’ajuntament 
als escolans el dia de la festa major, 
de Sant Gregori. Què bona era aque-
lla tapa on hi havia de tot, fa poc la 
vaig  tornar a provar a casa d’uns 
amics, Elena i Javier, i gairebé em 
salten les llàgrimes. La fresca a casa 
el Ferrador i el mantecado, que es pre-
parava com a màxim dos nits l’any, 
em sembla que encara puc notar-ne 
el gust! Les fogueres de Sant Joan i la 
seva preparació durant molt temps 
abans per recollir fustes velles, vigi-
lant a la nit que no ens prenguessin 
els materials la gent de les fogueres 
veïnes. Cal dir que la de la Plaça de 
la Rubia, que era la meva, tenia fama 
de ser de les més grans. Recordo els 
coets i petards que anàvem com-
prant amb els estalvis de les pagues 
del diumenge, els estius i els banys 
que preníem a les basses de Mique-
let de la Via, de Cugat i de Solsó, on 
a mig bany sovint ens menjàvem 
una amanida de tomàquet acabada 
de collir o una escalivada de pebrot 
i albergínia. També en aquest cas, 
com amb el mantecado, puc recordar 
aquell flaire que feien les tomates i 
les aventures que protagonitzàvem 
la colla d’amics, les “gamberrades” 
estan vives en el meu pensament i 
em provoquen més d’un somriure.

Malgrat que el poble de la meva in-
fantesa no estava asfaltat, ni tenia 
clavegueram, ni aigua corrent, ni 
l’enllumenat era gaire eficient, hi 
vam ser molt feliços.
També tinc records molt tristos. La 
mort de la meva iaia Clotilde, la de 
la meva germana Montserrat i el so-
friment que es va instal·lar durant 
moltíssims dies, setmanes i anys, 
que va quedar mig alleugerit pel 
naixement de la meva estimada ger-
mana Maria Jesús. Quins sopars més 
tristos! El silenci i els plors sempre 
presents. Molts cops els bons veïns, 
Pepita la Ferradora i  Pepito de Solà i 
la seva dona venien a compartir es-
tones amb la família i amb la seva 
companyia i conversa, sempre agra-
dable, feien que millorés l’ànim de 
tots. 
Tot  això em porta a pensar que la 
felicitat és un sentiment que pots 
gaudir sense grans coses materials. 
Poder tenir salut en un espai vital 
amb llibertat per sentir-te estimat i 
estimar és lo més important.
Santa Bàrbara ha canviat per a  bé i 
molt. Qui es podia imaginar fa anys 
la gran quantitat de serveis dels què 
disposaria avui el poble? És impres-
sionant!
Quan jugàvem a futbol ens sembla-
va impensable poder fer-ho en un 
camp com el que té ara el poble... 
però hi jugàvem. 
Els canvis positius que porta el des-
envolupament sovint van acompa-
nyats d’altres coses no tan bones que 
caldria meditar com recuperar-les.
En són un exemple els espais per 
poder passejar grans i menuts sen-
se estar pendent dels cotxes, poder 
mirar aparadors sense por a què 
t’atropellen, poder fer el vermut en 
espais oberts sense sorolls ni fums 
de motors. 
De fet, ja tenim pobles grans i petits 
que ho han sabut recuperar i estic 
convençut que Santa Bàrbara no en 
serà una excepció.
Des de lluny veig Santa Bàrbara com 
un poble amb futur si som capaços 
de posar-hi la saviesa i l’empenta 
dels nostres avantpassats i la de tots 
els planers presents i absents.
Cal discutir quin model d’agricul-
tura volem, quin tipus de poble ens 

agrada i com tots hi podem posar el 
nostre granet d’arena. Com es van 
fer les obres públiques en la seva 
fundació? Probablement seguint la 
frase famosa de Què puc fer jo pel meu 
poble...?
El contacte que tinc amb el poble:
Aquí encara hi tinc amics, els amics 
de sempre, el meu germà i la seva 
família i la meva germana, que hi 
té casa i hi passa molts caps de set-
mana. Aquestes dues llars fan que 
continuem mantenint l’esperit dels 
nostres pares. Les meves cosines, 
veïns que ja són família i des de fa 
dos anys, també hi viu la meva filla 
gran. Tot això fa que sempre hi hagi 
algun motiu per tornar-hi. També hi 
tenim un pis petit que ens facilita 
sentir-nos més planers. 
Lo que més enyoro del meu poble és 
la gent que estimava i que ja no hi és. 
Quan per Tots Sants vaig a visitar el 
cementiri, com sempre fèiem quan 
érem menuts, me n’adono de la gran 
quantitat de persones que han estat 
importants a la meva vida i que ja no 
puc donar-los-hi les gràcies. 
Des de fa ja 32 anys visc en un po-
ble del Tarragonès: La Secuita, i m’hi 
trobo bé. Em recorda moltes coses 
de la meva infantesa i em permet 
assaborir els pros que té viure en un 
poble. A la meva dona sempre li ha 
agradat Santa Bàrbara i la gent de 
casa sempre m’ha acompanyat amb 
ganes al meu poble i hem compartit 
estades entre mig d’oliveres que tots 
els nostres fills i amics recorden amb 
nostàlgia.
El meu retorn al poble: 
No crec que torni a Santa Bàrbara 
de forma definitiva, però sé que mai 
m’hi sentiré deslligat ni estrany. 
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Tallers i menjador
Com diu el refrany val més una 
imatge que mil paraules, aquí teniu 
imatges dels tallers i menjador esco-
lar d’aquest curs 2014 -2015.
Donar les gràcies a tots els pares per 
la seva confiança i que tingueu un  
“BON ESTIU” gaudiu-lo amb els vos-
tres fills i fins el curs 2015-2016,
Com sempre estem a la vostra dispo-
sició per al que necessiteu.

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

1aFesta de l’estiu

El dissabte va de juny, amb l’arriba-
da de les vacances de l’estiu es va or-
ganitzar la primera festa de l’estiu a 
l’Escola Jaume Balmes. Les activitats 
van començar a les 7 de la tarde i 
van finalitzar passada la mitjanit. Els 
xiquets i xiquetes van poder fer un 
taller de fanalets, per després ballar; 
photocall, saltar als inflables i gaudir 
del Duo Calibra. Des de la junta de 
l’AMPA de l’escola es valora molt po-
sitiva, tant per l’elevada participació, 
més de 300 persones; com per el des-
envolupament de la Festa. I agraeix 
a totes les famílies  la participació i 
col·laboració en tot moment.
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Acaba la temporada i és hora de fer 
balanç. I, en general, la temporada 
2014-15 ha estat força positiva a tots 
els nivells. Esportivament, ha estat 
un any ple d’èxits sobretot en el fut-
bol base. Juvenil i Infantil han estat 
campions de lliga respectivament de 
les seves categories, ambdues a Pri-
mera Divisió, i s’han quedat a un pas 
de fer història aconseguint l’ascens a 
Preferent, que hagués estat un major 
èxit i sense precedents. També gran 
temporada del Femení que, després 
del seu sots-campionat de lliga, va 
acabar la temporada emportant-se 
la Copa Primavera, complint una 
temporada absolutament rodona. 
Igualment l’equip Patufet, els més 
petits del club, que han aconseguit 
també el sots-campionat de la lliga 
comarcal. La resta d’equips també 
han fet una bona temporada, amb el 
cinquè lloc de l’Aleví a Primera Di-
visió en un any força complicat per 
la gran quantitat d’absències i bai-
xes, els dos Benjamins (Blau i Grana) 
que han complit amb els objectius, i 
el Prebenjamí on, després de quedar 
campió de la primera fase de la lli-
ga, es va quedar a només dos punts 
d’aconseguir jugar la fase final inter-
comarcal. En definitiva, un any mag-
nífic, i que és el resultat del treball 
dels darrers anys en buscar la millo-

ra del futbol base: planificació espor-
tiva, inversió en recursos, formació 
d’entrenadors/es o generació d’acti-
vitats de potenciació tècnica com és 
el campus d’estiu que, aquest any, 
arriba a la seva tercera edició. Res 
surt per casualitat. 

Per contra, el Primer Equip ha acabat 
la temporada en un regust agredolç. 
Després de fer un primer tram de 
temporada esplèndid, la darrera part 
del campionat s’ha vist afectat per 
fets extraesportius que han marcat 
la part final del campionat. Tot i això, 
s’ha lluitat fins al darrer partit per 
aconseguir un ascens que, de ben 
segur s’hauria donat en unes altres 
circumstàncies, sobretot després del 
partit de Batea. A partir d’ara s’obre 
una nova etapa on, l’entrenador de 
les darreres tres temporades, Joan 
Subirats, ja no hi serà (continuarà la 
seva tasca com a vocal de la junta 
directiva), però tenint present que 
ha fet una tasca descomunal amb 
un equip pràcticament de casa, re-
cursos econòmics limitats i donant 
l’oportunitat a molts jugadors juve-
nils durant el temps que ha exercit 
de “míster” de l’equip. Moltes gràcies 
Joan per aquestes tres temporades. 

A nivell econòmic ha estat una tem-
porada complicada. L’augment eco-
nòmic de les llicències i la voluntat 

de tenir uns equips forts i disposar 
d’un total de 9 equips en competi-
ció comporta fer esforços majúsculs 
que, a la llarga, se’n ressenten. Tot 
i això, la temporada acabarà sense 
desajustos pressupostaris tot i que, 
com s’ha dit, no es té ni de bon tros 
el pressupost més gran de la catego-
ria. Gràcies en part a les activitats 
que s’han realitzat al llarg de l’any: 
festes, desfilades, sortejos... junta-
ment amb l’aportació de socis/es, 
patrocinadors i, com no, de la Regi-
doria d’Esports que aporten al club 
els ingressos necessaris per tirar en-
davant amb totes les despeses que 
es generen.  

La propera temporada serà la darre-
ra del mandat de l’actual junta di-
rectiva. Creiem que estem en el camí 
de complir amb la majoria dels ob-
jectius plantejats quan es va entrar 
l’any 2012. Ens espera un any dur a 
nivell econòmic, amb la implantació 
de les noves normatives laborals i 
fiscals, però, si esteu al nostre costat, 
us podem assegurar que no defalli-
rem i continuarem treballant per 
mantenir el nostre club a l’alçada 
que la seva història es mereix. Espe-
rem que ens tornéssim a trobar per 
seguir aquest viatge. Us hi esperem. 

Visca el Santa!

CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
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L’arribada de la calor ens anuncia 
que el curs ja està a les acaballes i 
per aquestes dates el nostre local 
social tanca les seues portes per 
donar-nos a totes, després de tot un 
any ple d’activitats, un ben merescut 
descans. No serà fins al mes de 
setembre quan la Junta es tornarà a 
retrobar, amb forces renovades per 
organitzar i coordinar un nou curs. 
Des d’aquí, voldríem agrair a totes les 
sòcies la gran participació en totes 
les activitats organitzades durant 
aquesta temporada i també durant 
les Festes Majors, on la mostra de 
cuina i el dinar de germanor són, un 
any més, tot un èxit. 
També aprofitem aquestes línies per 
avançar-vos que el divendres dia 
9 d’octubre, a la població del Mas 
de Barberans, tindrà lloc la XXIV 
Trobada de Dones del Montsià, 
punt de reunió anual de totes les 
associacions de dones de la comarca. 
Us convidem a participar-hi. 
Gaudiu de l’estiu i descanseu molt. 
Fins aviat!

La Junta

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
VIATGE A PORTUGAL
Entre els dies 8 i 13 de juny, l’associació va 
realitzar un viatge a Portugal en el qual 
van participar un total de 52 persones.
La sortida, a les sis del matí, es va fer da-
vant de la Llar dels Jubilats i tot d’una 
tirada (amb  les parades intermèdies cor-
responents), arribàrem al vespre a la po-
blació de Fàtima on teníem l’hotel, base 
de les nostres excursions diàries.
El  segon dia vam anar a Oporto, una ciu-
tat amb molts edificis Patrimoni de la Hu-
manitat. La plaça de la Llibertat, on està 
l’Ajuntament, és una meravella, així com 
l’estació del tren, la Catedral, la torre dos 
clergues, el pont de Dom Luís sobre el riu 
Duero (Douro) i una llibreria que es diu 
Lello d’Irmao que és extraordinàriament 
bonica (dintre de la mateixa es van filmar 
escenes de la pel·lícula Harry Potter). Per 
acabar el matí van visitar les bodegues 
més grans de vi d’Oporto, on ens van ob-
sequiar amb dues copetes de vi a cadascú 
de nosaltres. Després de dinar vam fer un 
petit creuer pel riu Duero i, ja a mitja tar-
da, vam tornar a l’hotel a Fàtima. En tota 
la visita a la ciutat, vam estar acompa-
nyats per un guia portuguès.

El tercer dia visitàrem Lisboa on també 
ens vam quedar a dinar. La ciutat, com 
ja molts sabeu, és preciosa. Vam estar a 
la plaça del Rossio, Via Augusta amb l’Arc 
del Comerç al final, plaça del Comerç, 
elevador de Santa Justa, pont 25 d’abril 
sobre el Tajo, torre de Belem, monument 
als conqueridors, Monestir de los Jeróni-
mos i, com no, vam provar els famosos 
pastelets de Belem. Sempre acompanyats 
per un guia.  
El quart dia vam anar a Coimbra, també 
Patrimoni de la Humanitat, acompanyats 
pel mateix guia d’Oporto, el Monestir 
de Santa Clara amb la seva meravellosa 
església. Les vistes de la ciutat i del riu 
Mondego, des de la mateixa, són impres-
sionants. Vam  visitar també la seva fa-
mosa Universitat, la Catedral Vella, vam 
fer un recorregut pel casc antic i ens van 
cantar un fado, obsequi dels estudiants 
de la Universitat. A la tarda, i després de 
dinar al nostre hotel, ens vam desplaçar a  
la bonica Vila de Nazaré, anàrem a la part 
alta del poble on està l’església, la gran 
plaça amb tot de botigues i parades i des 
d’on es gaudeix d’una vista excepcional 
de la part baixa del poble i la seva gran 

platja, a la qual tot seguit vam anar i a 
qui li va vindre de gust va prendre l’ape-
ritiu. Tornada a l’hotel a l’hora de sopar.
El cinquè dia desplaçament a la ciutat 
d’Aveiro (la Venècia portuguesa, pels ca-
nals que la creuen) on a més de fer un 
recorregut pels carrers de la població,  la 
gent va passejar també pels seus canals 
a bord dels “Moliceiros” que són l’equi-
valent de les gòndoles venecianes, però 
on hi caben unes 17 persones. Tothom va 
gaudir molt. Alguns també van provar el 
bacallà, de tanta fama a Portugal. Des-
prés de dinar vam anar al Santuari de Fà-
tima on vam passar la tarda visitant totes 
les dependències que es podien visitar.
Cal remarcar que degut a la proximitat 
de l’hotel al Santuari (1 km aproxima-
dament) moltes nits es va anar havent 
sopat, al rosari i processó que se celebra 
amb diferents idiomes.
I ja el sisè dia, tornada a Santa Bárbara. 
Vam dinar a Salamanca i al voltant de 
la mitja nit arribàrem al poble, una mica 
cansats, però satisfets de com havia anat 
el viatge i de les moltes coses que havíem 
vist.
Us esperem a la propera excursió.
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

EXCURSIÓ DEL SEGON DIA DE PASQUA 

Vam sortir de Santa Bàrbara a les 7.45 ho-
res del matí i anàrem directament a vi-
sitar les Caves Freixenet a Sant Sadurní 
d’Anoia que són molt boniques. Allí ens 
van explicar, amb molt detall, tot el pro-
cés de fabricació del cava, començant in-
clús per quan el raïm encara és al cep. Va 
ser molt interessant. A continuació,  vam 
fer un petit recorregut en tren per dins de 
les caves i tot seguit ens van obsequiar 
amb una degustació de cava. Al migdia, el 
dinar va ser al restaurant l’Escut a la po-
blació de Vallirana i la veritat és que a tot-
hom li van quedar ganes de tornar en una 
altra ocasió. Va ser excel·lent.  Ja a la tarda 
i de tornada a Santa Bàrbara vam entrar 
al Roc de Sant Caietà, a la zona de Barà. 
Com ja molts de vosaltres sabeu, és un in-
dret molt especial,  ja que recorda al Poble 
Espanyol de Barcelona. Allí el qui va voler 
va donar una volta pel poble i la platja, 
altres van seure a prendre algun refresc 
i, ja després d’un temps prudencial, vam 
partir definitivament cap el nostre poble, 
on vam arribar a última hora del vespre.  

Fins l’any que ve.

VIATGE A BENIDORM DEL 2 AL 8 DE 
MARÇ 2015
108 van ser les persones que hi anàrem. 
Vam sortir el dilluns dia 2 a les 7.30 
hores del matí de Santa Bárbara i 
arribàrem a Benidorm a les 12 hores 
aproximadament. Hem de dir que la 
nostra estança a l’hotel Rambla ha estat 
força bé, tant pel que fa al menjar com a 
les habitacions. Tothom ha quedat molt 
content.
Una vegada a Benidorm vam visitar la 
bonica població de Guadalest, enclavada 
dins de la muntanya  i que compta 
amb nombrosos museus com ara el de 
miniatures i, sobretot, el gairebé únic de 

cases de nines i un pessebre, que són una 
meravella. També van fer una excursió a 
Altea, població d’un gran atractiu turístic. 
Vam gaudir d’una sessió de SPA, on uns 
peixets dintre d’unes  peixeres bastant 
grans,  s’encarregaven  de treure’t les 
durícies dels peus quan  els posaves 
dintre de l’aigua. Així mateix, el que va 
voler va poder anar als espectacles del 
Benidorm Palace i del Molino, tots dos un 
referent a Benidorm.
Passejades tranquil·les per la platja, les 
compres que tant agraden, sobretot a 
les senyores, etc. foren  uns  dels  altres  
al·licients del nostre viatge, del que  
tothom ens diu que li han quedat ganes 

de repetir-lo en una propera ocasió.
El diumenge dia 8, després d’esmorzar, 
vam sortir cap a Santa Bàrbara on 
arribàrem al migdia, donant per finalitzat 
el nostre viatge, no dient-nos adéu,  sinó 
fins molt aviat.

DINAR DE SANT JORDI

El dia 26 d’abril i com cada any, la nostra 
associació va celebrar el dia de Sant Jordi  
amb un dinar de tots els associats que van 
voler participar. La concurrència va ser 
molt nombrosa i el batlle del nostre poble, 
el Sr. Jordi Boronat, acompanyat per la seva 
esposa, la regidora de Festes, la Sra. Judit 
Lleixà i el nostre capellà Mn. Ferran ens 
van honrar amb la seva presencia. Abans 
de començar el dinar, i després d’una breu 
introducció del nostre president Sr. J. José 
Valldepérez, el Sr. Boronat va pronunciar 
unes paraules que jo crec tots vam acollir 
en molt sentiment quan va dir que per ell 

era l’últim Sant Jordi en què participava 
com a batlle de Santa Bárbara (Jordi, per a 
nosaltres seria un honor que us feu socis, tu i 
la senyora, i que ens acompanyeu durant molts 
anys). A continuació, Mn. Ferran  va beneir 

la taula i vam dinar. No cal dir que l’ambi-
ent, la xerinola, els brindis i finalment el 
ball van fer que la tarda fora molt agrada-
ble i, tenint ganes tots plegats, de fer una 
altra trobada molt aviat.
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L’estiu i el descans arriba per a tots, 
també per a les atletes del Club Twirling 
que després de mesos de treball per 
poder participar al Campionat de 
Catalunya, podran gaudir durant 
aquest estiu del descans merescut i, 
al setembre, emprendre amb ganes la 
nova temporada.
Durant els darrers mesos, han estat 
participant de les competicions del 
Catalunya Sud als diferents pavellons 
de les Terres de l’Ebre, que han acollit 
l’esdeveniment, com són Ulldecona, 
Tortosa i Camarles, enfrontant-se als 
equips del territori.
Els bons resultats obtinguts en 
aquestes competicions, que ja vam 
explicar, els van donar el passi per 
poder participar a les finals del 
campionat català, que aquest any van 
realitzar-se a Lloret i Tossa de Mar, en 
la modalitat individual i duos, així com 
també a Camarles, en la modalitat 
d’equip i grups.
Aquesta darrera competició va estar 
organitzada pel Club Deltebre, que al 
no disposar de pavelló, per la data, van 
decidir organitzar-ho al del municipi 
veí.
Els resultats finals de Catalunya han 
estat els següents: Equip Infantil A 
segones, Infantil B quartes, Infantil C 
cinquenes, equip Sènior cinquenes, 
Cadet A cinquenes, B sisenes i Grup 

Cadet Primeres.
En Individual Cadet Alèxia Roiget 
dotzena i Núria Zaragoza Catorzena. 
En categoria Júnior, Núria Brau 
segona i Mireia Arasa cinquena. En 
parelles Infantil Judit Forné i Olaia 
Llorens cinquenes. En parelles Cadet 
Andrea Leon i Alba Múria vuitenes, 
Laura Balagué i Paula Esbrí novenes 
i, finalment, Mar Accensi i Alèxia 
desenes.
En el darrer campionat d’equips 
catalans a Camarles els jutges també 
van escollir de cada club la millor 
atleta i la futura promesa. Del nostre 
equip la millor atleta fou escollida 
Mireia Arasa i la futura promesa Alexia 
Roiget, una menció que té la intenció 
d’incentivar i motivar les atletes per 
seguir treballant.
D’altra banda, el passat dia 13 de juny 
i en motiu de les Jornades Esportives, 
també van realitzar l’exhibició que 
mostra els diferents exercicis portats 
a competició durant els darrers 
campionats. En la mateixa, vam tenir 
el comiat del fins ara regidor d’Esports, 
Èric Bel, que durant els darrers quatre 
anys ens ha acompanyat i donat 
suport al club, fins i tot acompanyant-
nos en algun desplaçament, així com 
també vam donar la benvinguda al 
nou regidor d’Esports Joan Abella.
En el torn de parlaments també vam 

tenir un fet força curiós, ja que fou 
el primer acte presidit pel recent 
nomenat alcalde de Santa Bàrbara, 
Alfred Blanch, que va pronunciar les 
primeres paraules com a alcalde, ja 
que aquell mateix matí es va fer la 
constitució de l’ajuntament planer.
L’exhibició també va comptar amb la 
presència del president de la Federació 
de Twirling, Ruben Pueyo.
Després de l’acte, les atletes es van 
reunir amb les seves famílies a l’Estadi 
Municipal on van celebrar un sopar 
“pa i porta” de fi de curs, en el qual no 
hi va faltar la música, ja que el Grup 
Calibra van voler posar-hi la nota final 
amb ball, gràcies a Jimy i Vanessa per 
col·laborar desinteressadament amb 
el club, en el qual també tenen una 
“petita” representació.
I ara què? Ara Festes Majors, on també 
les nostres atletes surten a desfilar en 
els actes que se’ls requereix i fer així 
una festa més lluïda. Com cada any, 
per la festa també participem amb 
un bingo per tal d’amenitzar la mitja 
part del ball i contribuir amb un petit 
donatiu per al club.
Ara l’únic que ens resta és desitjar-vos 
Bones Festes Majors, que en gaudiu 
amb la nostra companyia i fins la 
propera edició on seguirem informant 
de les activitats del nostre club.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
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UNIÓ CICLISTA

Obrint la temporada de descens BTT 
a Catalunya, la Unió Ciclista Santa 
Bàrbara, juntament amb la Fede-
ració Catalana de Ciclisme i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Godall han organitzat la setena edi-
ció del DH GODALL, primera cursa 
puntuable de la DH CALLENGE 2015. 

Amb un participació de 215 corre-
dors, es consolida com una de les 
proves amb més assistència. 
En general, es van registrar uns bons 
temps, encara que lluny dels 2 mi-
nuts i 9 segons, actual rècord del cir-
cuït. 

El guanyador absolut va ser Jonat-
han Anaya de l’equip Bike Village, 
amb un temps de 02:16-356, seguit 
de Jordi Junyent de l’equip Rumble-
bikes, amb 02:17-749 i en tercer lloc 
Javier Guijaro de l’equip Guijaro Tot 
Esport, amb 02:17-429.

MÀSTER 30
Un total de 107 corredors van dis-
putar el Campionat de Catalunya 
Màster 30 i segon Gran Premi Ajun-
tament de Santa Bàrbara, una prova 
organitzada per la Unió Ciclista San-
ta Bàrbara. Entre els participants hi 

va haver 13 corredors de les Terres 
de l’Ebre, 6 dels quals de l’entitat 
planera i 9 inscrits provinents de la 
Comunitat Valenciana i de l’Aragó. 
El recorregut de la prova va ser DE 
90 quilòmetres, que combinava un 
circuit urbà amb un traçat en línia. 

El guanyador de la prova va ser Héc-
tor Abad, del Berria Racing Team, 
que va creuar la meta després de 2 
hores 6 minuts i 49 segons. El segon i 
tercer classificats van ser Marc Mar-
tínez, del Megabici, i Xavier Pérez, 
del Guimon Cycling Grupo Ciclista.
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Aquest trimestre ha estat ple d’actes 
en els quals la nostra Escola de Músi-
ca ha tingut un protagonisme especi-
al, tant en les Jornades Culturals com 
en els actes organitzats pel 25è ani-
versari de la Unió Musical Jaume Bal-
mes.  
Els principals actes han estat la set-
mana d’audicions, el concert dels pro-
fessors de l’Escola de Música, el con-
cert de dues bandes, l’actuació de les 
antigues orquestres del territori, l’as-
sistència a la processó de Sant Gregori 
i a la de Corpus, l’assistència a la Tro-
bada de Bandes d’Amposta, l’actuació 
a Reus i l’audició dels alumnes de l’Es-
cola de Música com a cloenda del curs.
La setmana del 20 al 26 d’abril van 
tenir lloc les audicions, dintre de les 
Jornades Culturals i els alumnes de 
l’Escola Municipal de Música Germans 
Arasa Els Flarets van oferir audicions 
de percussió, saxo, flauta travessera, 
oboè, clarinet, instruments de vent 
metall i presentació del contrabaix a 
càrrec de Rafael Iniesta. També hi va 
haver audició d’alumnes de música 
de cambra i concert d’un quintet d’ar-
pes de la Lira Ampostina amb la col-
laboració i direcció de Teresa Espuny. 
El concert dels professors de l’Escola 
de Música va tenir molta expectació, 
especialment per part dels seus propis 
alumnes.
El dia 25 d’abril per la nit i al Pavelló 
Municipal d’Esports va tenir lloc el 
concert de dues bandes, en primer lloc 
va actuar la Banda de Música La Lira 
Ampostina que ens va oferir quatre 
obres dirigides pel director Sr. Octavi 
Ruiz i Gisbert i en segon lloc la Ban-
da Unió Musical Jaume Balmes que 
va oferir-nos tres obres dirigides pel 
nostre director Sr. Joan Marc Subirats 
i Calero. Al finalitzar el concert es va 
oferir un “pica pica” a tots els partici-
pants, autoritats i demés persones que 
ens varen voler acompanyar.
El dia 9 de maig la UMJB va acompa-
nyar al nostre patró Sant Gregori en la 
processó que es fa per a la benedicció 
de l’aigua, també van acompanyar a la 
processó de Corpus del mes de juny.
El dia del nostre patró per la nit, va 
tenir lloc l’actuació dels antics grups 
musicals, Los Juniors, Los Quijotes i 
Los Pirombodas. Aquests grups van 
actuar desinteressadament per col-
laborar amb la Unió Musical Jaume 
Balmes en el seu 25è aniversari. Per la 
nostra vivència i pels comentaris de la 
gent, l’actuació d’aquests grups va ser 
tot un èxit.

La Banda Jove, el dia 6 de juny, va par-
ticipar en la 17a Trobada de Bandes Ju-
venils de Catalunya Ciutat d’Amposta, 
organitzat per la Societat Musical La 
Unió Filharmònica d’Amposta. A més 
de la nostra EMMU Germans Arasa Els 
Flarets, van participar la Banda Juve-
nil Municipal d’Alcanar, la Banda Ju-
venil de l’Escola Municipal de Música 
d’Ulldecona, el Conjunt Instrumental 
de l’Escola Martines i Solà de Jesús i la 
Banda de l’Escola de Música de la Unió 
Filharmònica d’Amposta 
El dia 13 de juny vàrem anar a fer un 
concert solidari a la ciutat de Reus, era 
el dia simfònic i es feien un centenar 
de concerts simultanis, arreu de Cata-
lunya, en llocs emblemàtics. Aquests 
concerts estaven patrocinats pel BBVA 
i la Fundació Carreres.
El 20 de juny per la tarda i a l’Escola 
de Música va tenir lloc l’audició dels 
alumnes de l’Escola Municipal de Mú-
sica on van demostrar l’habilitat apre-
sa durant el curs per tocar els seus 
instruments. Van intervenir els alum-
nes de: Música i Moviment iniciació 
I, II i coral infantil, d’iniciació II, 1r 
i 2n, de Guitarra, de Piano, de Flauta 
Travessera, de Percussió, de Clarinet, 
de Vent Metall, de Saxo i d’Oboè. Per 
finalitzar l’acte, els alumnes van oferir 
un concert tocant quatre peces sota la 
direcció de Joan Marc Subirats i Calero. 
L’audició va ser un gran èxit, tant pel 
que fa a l’actuació dels joves músics 
com a l’assistència de públic, especial-
ment dels familiars i amics.
Volem agrair a l’Ajuntament totes les 
facilitats que ens ha donat per poder 
dur a terme el concert de les dues ban-
des i molt especialment per facilitar 
les instal·lacions per a l’actuació dels 
conjunts, la nit de Sant Gregori.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

Podeu fer arribar, a 
l’Smartcentre, fotografies per 
publicar en aquest apartat.

Imatge 1

Imatge 3

Imatge 2

Imatge 4

Imatge 5

Sudoku

Sudoku

Solucions

Qui i què?
Imatge 1: Erculano Garcia, Pepe Pastor i 
Ricardo Pla.
Imatge 2: Josep Maria i Arturo.
Imatge 3: Teresa Arasa, Conxita Romeu, 
Lucrecia Rodríguez, Pilar i Pepita Vallés, 
Guadalupe Arrufat, José Luís Rodríguez, 
Mari Neus Roé, Pepita Romeu, Maria Rosa 
Montserrat, Mercedes Rodríguez i Maribel 
Monllau.
Imatge 4: Arturo, Miguel, Julio, Joan, Jaume, 
Joserín i Alfonso.
Imatge 5: Juan Lleixà i Nuri Solà.
Imatge 6: Pablo, Pepita, Àngel i Ramon.

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 30

2 9 7 8 1 6 4 5 3

6 3 4 2 5 7 1 8 9

5 8 1 3 4 9 7 6 2

1 6 8 5 2 4 3 9 7

7 4 2 9 6 3 8 1 5

9 5 3 1 7 8 6 2 4

8 2 5 7 3 1 9 4 6

4 7 9 6 8 2 5 3 1

3 1 6 4 9 5 2 7 8
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Entreteniment infantil

Endevinalla: 
Passo la vida fent voltes
caminant a poc a poc,
però per més que camino
sempre estic al mateix lloc.

Solució núm. 30: La rosa

Dites i refranys:
Quan la granota comença a 
cantar l’estiu vol començar.

Webs recomanades: 
www.navegantentrellibres.cat
www.jocsjunior.com

37



Planers en adopció

Zaida Lopera Marín
Planera en adopció…

Benvolguts planers i planeres,
Sóc Zaida, nascuda un 14 de Gener de 
1983 a Barcelona. Sóc la gran de tres 
germans (Sandra i Sergio) és a dir, la 
que ho estrenava tot i també la que 
aconseguia obrir pas davant els murs 
de negatives pels quals ha de passar 
sempre el primer.
Els meus pares, quan jo tenia 12 anys, 
van decidir venir “cap aquí baix”, con-
cretament a Tivenys a raó de donar 
vida a un riu i fer-lo navegable, algun 
sentit deu tenir que el primer remolca-
dor que va navegar porti el meu nom. 
De repent tot un món que sembla-
va que començava es va venir a baix 
donada l’edat per la qual estava pas-
sant, tots hem tingut 12 anys! i havia 
de deixar tots els meus amics, cosins, 
col·legi... 
Un dels impactes més grans va ser 
passar d’una escola a l’altra: de ser 
dues classes (A i B) amb 25 alumnes 
cadascuna a escolaritzar-me a una es-
cola de només 6 alumnes al meu curs, 
comptant-me a mi! 
Un altre va ser la pregunta “i tu de qui 
ets?” a la qual contestava “del meu 
pare i de la meva mare” perquè no en-
tenia exactament què volien saber i 
la gent reia perquè tampoc esperaven 
aquesta resposta.
Val a dir que vaig viure un parell 
d’anys pensant en complir la majoria 
d’edat per poder tornar a Barcelona, 
però arribat el moment ni tan sols em 
venia de gust anar com a turista, cada 
cop m’aclaparava més tants de cot-
xes i tanta gent que no saludava pels 
carrers, ja podia dir que m’havia inte-
grat tranquil·lament a la vida de poble. 
Tant, que amb només 18 anys tenia 
clar que volia viure a les TTEE i vaig 
decidir comprar-me una casa al camp 
amb una hectàrea de terreny amb 
tota classe d’arbres fruiters, predomi-
nant les oliveres i els garrofers. La vaig 
anar adequant durant molts d’anys 
fins aconseguir la casa que havia vol-
gut tenir, i que encara conservo, a les 
afores de Roquetes. Amb molt d’esforç, 
això sí, perquè des de la primera nòmi-
na que vaig tenir fins a l’actualitat (ja 
queda poquet!) que destino una part a 

la joiosa hipoteca, així com dedicació 
plena de molts caps de setmana quan 
els meus amics gaudien sent lliures. I 
tot això alternant sempre estudis amb 
feina. 
Des de fa 12 anys treballo a Plásticos 
Castellà on estic com a Responsable de 
Gestió de Qualitat i Seguretat Alimen-
tària. Vaig traurem el títol de Prevenció 
de Riscs Laborals on també vaig servir 
durant 4 anys a la mateixa empresa, 
però un dia se’m va oferir l’oportunitat 
de canvi i vaig apostar per un nou rep-
te, el de la seguretat alimentària, i per 
tant acabar de formar-me en aquests 
camps mitjançant màsters. Gràcies 
a aquest nou i interesant món, en el 
qual també exerceixo com a auditora, 
opto a veure món i em permet gaudir 
de múltiples i variades visions, no no-
més a nivells d’indústria sinó també 
respecte a països, i això, em motiva i 
enriqueix personalment.
Per què vaig venir al poble? N’estic 
segura que una estrella em va guiar, i 
quin encert que vaig fer de seguir-la! 
Aquesta estrella rep el nom de Ramón, 
el seu humor i el seu riure contagiós 
van fer que em plantegés deixar la 
meva casa i donés la benvinguda a 
Santa Bàrbara. Tenim un fill, l’Arnau, 
nascut el 6 de setembre de 2012 a 
Tortosa i empadronat del primer dia 
a Santa Bàrbara, el poble que ens ha 
acollit i del qual em sento tan agraïda.
Aparentment no semblava un poble 
tan actiu com el que he descobert, però 

fou degut a la desconeixença, perquè 
un cop estàs dins et pots fer perfecta-
ment a la idea que és un poble exem-
plar, es percep dinamisme amb varie-
tat d’activitats per a totes les edats, i 
el més impactant: moltes d’aquestes 
de manera gratuïta. En quant a instal-
lacions i equipaments sempre que ens 
ve a veure algú fem visita turística a 
les piscines, pistes de pàdel, de ten-
nis, de futbol, de bàsquet/patinatge, al 
parc amb barbacoes, el nou skate parc, 
que tan prop tenim, i el parc de les xi-
ques guapes on l’Arnau queda fascinat 
amb l’antic dipòsit de l’aigua.
Una cosa que em va sorprendre molt 
són els seus carrers plans, recordeu 
que vivia a Tivenys i al carrer del Cal-
vari! Ja podeu imaginar com era el car-
rer...! 
Una altra va ser que logísticament es-
tigui tan ben col·locat tot: el CAP, la 
llar d’infants, el col·legi, l’Smartcentre, 
l’Oliveta, el centre de dia, la llar de ju-
bilats, un parc... i casa els iaios! J
I una altra, la resposta immediata per 
part dels integrants de l’Ajuntament 
a donar resposta i solució als sugge-
riments, com per exemple quan vaig 
suggerir que posessin algun gronxador 
per a bebè a algun parc. 
I moltes més, com ara, l’amabilitat que 
desprenen els planers i planeres quan 
vas a comprar, inclús quan te’ls trobes 
pels carrers. No fa molt que estic i ja 
conec molta gent, també degut a què 
m’agrada integrar-me i ser partícip de 
les activitats que s’ofereixen al poble 
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com ara el Club de Lectura, Llegim i 
Parlem, les converses d’anglès, així 
com algunes jornades i conferències 
sempre que l’agenda m’ho permet. 
I parlant d’agenda, tampoc hi ha pa-
raules per poder descriure l’estada de 
l’Arnau a la Llar d’Infants les Beceroles 
on ha anat del primer dia rient, on ha 
crescut i jugat amb els seus amiguets i 
on ha iniciat la seva primera etapa de 
la vida. Donat el tren al qual tots es-
tem pujats avui en dia, no tenim altra 
opció que deixar el nostre petit tresor 
en mans d’una educadora, en qui qua-
si passa més hores que amb tu, per 

alguna cosa deu ser que a hores d’ara 
l’Arnau més d’un cop em crida Gem-
ma. Gràcies al seu gran treball he es-
tat una de les mares treballadores més 
felices del món, ja que poder comptar 
amb algú com la Gemma és sinònim 
de tranquil·litat, confiança i amor. 
En fi, no penseu que només parlo bé 
aquí del que considero el meu poble, 
els companys de feina ja saben que 
com Santa Bàrbara no hi ha cap poble, 
i de fet sempre em fan la conya de dir 
(parléssim del que parléssim): “Clar 
però com Santa Bàrbara no, eh Zai-
da...? Jajaja” “I això que no ets de Santa 

Bàrbara, si ho arribes a ser...!!!” Què vol 
dir que no ho sóc?! I tant que sí! jaja
Tot i així penso que sí que li fa falta 
una coseta al poble... sabeu què pot 
ser?
Una platja! La tenim prop, sí, però si 
es pogués arribar caminant ja seria 
l’excel·lència ;)
Només em queda donar-vos les gràcies 
a tots, en especial als pares i mares de 
la Generació del 2012 i als veïns que 
afortunadament tinc, per haver-me fet 
sentir una planera més, la de Granjé.



Abans i Ara

Plaça de l’Alto



Centre Obert l’Oliveta

Un cop arribades aquestes dates i 
quan l’escola s’acaba també ho fa 
el Centre Obert l’Oliveta. Aquest 
any, el centre ha comptat amb 39 
inscrits, que durant tot el curs han 
participat de diversos tallers ideats 
i pensats tenint en compte les se-
ves necessitats, així com intentar 
complir els objectius que ens haví-
em marcat prèviament.

Tallers com el de salut i hàbits on 
hem posat especialment èmfasi 
als hàbits de vida saludable (ali-
mentació, cura personal...), el ta-
ller de coeducació on treballàvem 
la igualtat entre l’home i la dona, 
reforç escolar, taller de dinàmi-
ques, taller de celebracions espe-
cials on des d’aquest taller hem 
treballat totes les festes catalanes, 
dies mundials...

El passat 19 de juny vam realitzar 
la cloenda del centre a l’Estadi Mu-
nicipal, fent i menjant una paella 

i sobretot les postres que ells ma-
teixos havien confeccionat prèvia-
ment. I el 20 vam realitzar la XIII 
Trobada de Centres, que aquest 

any va tocar al nostre municipi i 
que van participar uns 230 nens i 
nenes de les nostres terres.
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Centre de Dia

El passat mes de maig es va adju-
dicar a l´Empresa Serveis de Geri-
atria Alfacs S.L. el contracte de li-
citació per a la gestió i posada en 
funcionament del Centre de Dia de 
Santa Bàrbara. 
El Centre va entrar en funciona-
ment al gener de 2014, gestionat 
per l´Ajuntament de Santa Bàrbara 
i passà, el 18 de maig de 2015, a ser 
gestionat per la nostra empresa.
L´equipament és un edifici de 
nova construcció per a 30 places, 
que consta de gairebé 400 m2, tot 
exterior i planta baixa, amb unes 
instal·lacions totalment adaptades 
per a la gent gran: un ampli men-
jador i sala d´activitats, una altra 
sala especial per als avis més as-
sistits, gimnàs, cuina, infermeria, 
perruqueria, podologia i banys ge-
riàtrics entre altres.
Està ubicat al centre de la població, 
enfront del CAP, Llar de Jubilats i 
l’Smartcentre. Enfront també hi ha 
un parc amb màquines especials 
per fer gimnàstica.
Per tal d´apropar aquest centre a 
les poblacions veïnes es disposa 
d’un servei de transport amb fur-
goneta adaptada.
Pel que fa a la nostra cartera de 
serveis, disposem d´un equip mul-
tidisciplinari  d´atenció directa als 
usuaris entre els quals destaquem: 
el personal auxiliar, animació en la 
realització de tallers d´oci i lleure, 
infermeria, psicologia, educació 
social, treball social i fisioteràpia 
entre altres, amb l´objectiu de do-
nar un servei assistencial integral 
i de qualitat a aquelles persones 
que tinguin mancances en alguna 
àrea en concret, també per pro-
blemes de dependència o senzi-
llament perquè no desitgen estar 
soles i necessiten mantenir-se ac-
tives i ocupades durant el dia. 
Per a qualsevol tipus de consulta, 
us preguem que es posin en con-
tacte amb nosaltres, al telèfon 
977743191, estem a la vostra dis-
posició.

Equip assistencial Centre VIMA.

El centre VIMA guanya la licitació per a la gestió 
del Centre de Dia de Santa Bàrbara
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La Plana Ràdio

Es va organitzar amb motiu del 20è ani-
versari que celebra enguany l’emissora,  
amb l’objectiu de què els col·laboradors 
poguessin relacionar-se durant unes hores, 
fora de l’àmbit radiofònic, on no solen coin-
cidir durant la resta de la temporada.
La trobada es va fer a un establiment rural 
de Xerta i, entre altres activitats, va inclou-
re una visita guiada als Jardins del Princep 
i Antic Balneari del Porcar.
Com és tradicional des de fa 20 anys 
i en acabar la temporada radiofònica, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara obse-
quia a la trentena de col·laboradors de 
l’emissora amb un sopar de germanor 
que enguany es va canviar per una jor-
nada de convivència que es va cofinan-
çar amb la recaptació de l’espectacle 
que amb el nom de “Ara que fem 20 
anys”, van organitzar els mateixos col-
laboradors el passat 30 d’abril.
La jornada tenia l’objectiu de crear un 
espai de temps on els col·laboradors 
de la ràdio poguessin conviure i re-
trobar-se durant unes hores, fora de 
l’àmbit estrictament radiofònic, ja que 
durant tota la temporada difícilment 
coincideixen pels diferents horaris que 
cadascun ocupa dintre de la progra-
mació de l’emissora.
Hi van assistir una vintena de perso-
nes i va començar a les 11 del matí 
amb la concentració i desplaçament 
dels assistents fins als Jardins del Prin-
cep a Tortosa on, acompanyats per la 
guia Pili Cugat “La Jueva de Tortosa”, 
van poder gaudir del recorregut pels 
jardins de l’antic Balneari del Porcar 
amb les explicacions de la guia, que 
anava intercalant amb cançons per 
traslladar-nos a l’època d’esplendor 
del recinte, contrastant amb aquelles 
que ens donaven a conèixer els signifi-

cats de les obres de l’escultor Santiago 
de Santiago que s’hi exposen i que, en-
certadament, va saber complementar 
amb la màgia del descens fins l’espai 
de la recent recuperada Font de l’Es-
perança per acabar amb un recorregut 
per la muralla que ens va fer assabo-

rir la perspectiva enlairada del veí Call 
Jueu tortosí i la seva història.
La jornada va seguir després fins a l’al-
berg l’Assut de Xerta on Cinta i el seu 
equip ens van fer gaudir d’un magnífic 
i saludable dinar per, després de des-
cansar una estona i instal·lar-nos, fer 
una altra interessant visita, primer a 
l’Assut, presa construïda en diagonal 
de banda a banda del riu Ebre al llarg 
d’uns 375 metres i actualment protegit 
com a Bé Cultural d’Interès Local, però 
molt desmillorat per l’impacte visual 
que provoca la central hidroelèctrica 
que s’ha construït a tocar, i després a 
la zona de l’embarcador de Xerta per 
refrescar-nos i admirar el paisatge ri-
berenc xertolí.
Ja per la nit i abans del sopar d’aniver-
sari, que va estar presidit pels regidors 
sortint i entrant, Antonio Ollés i Adrià 
Batiste respectivament, vam poder 
veure la pel·lícula i les fotos de la gala 
“Ara que fem 20 anys” i també es va 
mostrar el “trailer” de la pel·lícula so-
bre els 20 anys de l’emissora que s’es-
trenarà les properes Festes Majors.
La jornada va acabar amb una sessió 
de karaoke i ball al mateix alberg. L’ex-
pedició va tornar a casa el diumenge a 
les 11 del matí, després de l’esmorzar 
al mateix establiment.

Els alumnes de l’Institut les Planes de Santa Bàrbara 
presenten el crèdit de síntesi des de la ràdio municipal
Fa vuit anys que presenten el seu tre-
ball a través de l’emissora municipal 
amb el propòsit de donar-li més di-
vulgació i al mateix temps adquirir 
una primera experiència radiofònica. 
Enguany la presentació es va dividir 
en vuit grups de nois i noies que al de-

curs de tres dies i durant dues hores 
dintre de la nostra programació mati-
nal va servir per divulgar els treballs 
del crèdit de síntesi dels alumnes de 
3r. Els seus treballs es basen sempre 
en quatre temàtiques diferents que 
els nois han de preparar, documentar i 

presentar des de la ràdio: un informa-
tiu, una biografia musical, l’entrevista 
a un personatge popular i el qüestio-
nari que plantegen als treballadors de 
l’emissora per tal de recollir informa-
ció sobre la mateixa.

Jornada de convivència amb els col·laboradors de la 
Plana Ràdio
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Grup Joventut

Recull d’activitats realitzades el trimestre
Aquest estiu i com ja va sent habi-
tual us parlarem de les activitats 
que durem a terme. En primer lloc 
la Cursa Enigmàtica. Aquest any 
amb el nom de “Hi havia una vega-
da un circ”.

El dia 13 juny, la gent de Santa Bàr-
bara han de disfressar-se de bebés, 
per poder gaudir d’una nit màgica 
i divertida... on els riures i l’enginy 
seran els més importants de la nit, 
ja que aquest és el 10è aniversari 
de la cursa.

I del 27 de juliol a l’1 d’agost rea-

litzarem les ja tradicionals colòni-
es d’estiu, aquest any serà el 18è 
aniversari i serà un any especial. 
Es realitzaran a Xert (Comunitat 
Valenciana) a la casa de l’Abadia 
de Xert, situada a la part alta de la 
població. Com ja vam fer l’any pas-
sat, la cuina i la neteja de la casa 
anirà a càrrec dels monitors i mo-
nitores.

Com ja veieu aquest és un any de 
celebracions... i abans d’acabar 
l’any farem la celebració del 18è 
aniversari del GRUP JOVENTUT.





Llar d’Infants Les Beceroles

FESTA DE LA PRIMAVERA
Tots els anys, en arribar la pri-
mavera, fem una festa junta-
ment amb els pares i mares on 
els nens/es realitzen diferents 
tallers.
Els tallers que hem fet aquest 
any han estat:
- Una tortuga amb un plat de 
cartró, pintant i apegant go-
mets.

- Un pinxo de xuxes.
- Pintar un ventall amb pinzell.

Cada taller es fa en una taula di-
ferent i els nens/es van voltant 
les taules fins haver-los fet tots.
Una vegada s’han acabat els ta-
llers, es mengen el berenar que 
ens han preparat els pares i ma-
res tan eixerits que tenim.

TREBALLEM ELS OFICIS
Durant el tercer trimestre, a la llar, els nens/es de P2 treballen els ofi-
cis. Vam demanar a algun dels pares i mares dels nostres nens/es que 
vinguessin a ensenyar-nos que fan a la seva feina i els petits/es s’ho 
van passar molt bé.

EXCURSIÓ AL DELTÀRIUM
El dia 6 de juny, nens/es, pares i 
mares i d’altres familiars, junta-
ment amb les educadores de la 
llar vam anar d’excursió al Del-
tàrium. Allí ens van ensenyar 
tots els animals que tenen, vam 
dinar i també vam donar una 
volta amb carro i cavall. Tot i la 
caloreta que ens va fer, vam gau-
dir tots junts d’un dia genial!
Altres activitats que hem realit-
zat durant aquest trimestre són: 
la mona de pasqua, la festa del 
color groc, la diada de Sant Jordi i 
la visita a l’Smartcentre.
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Smartcentre

Codeclub a les biblioteques

Els Code Clubs (en català: clubs de 
codi o clubs de programació) són 
una xarxa d’activitats gratuïtes to-
talment gestionades per voluntaris 
amb l’objectiu de què els infants 
tinguin l’oportunitat d’aprendre a 
programar. Aquestes activitats es 
porten a terme en horari extraes-
colar, ja sigui a la mateixa escola, 
a un biblioteca, un centre cívic o 
qualsevol lloc que disposi d’ordi-
nadors. Actualment, hi ha més de 
1350 Code Clubs repartits per tot el 
món, entre ells l’Smartcentre. 

En el marc d’aquest projecte, en-
guany s’ha engegat la segona edi-
ció dels Codeclubs a les bibliote-
ques, una iniciativa del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat que, 
juntament amb Codeclubcat i les 
universitats UOC, UPC i UDG inicia 
als nens i nenes a la programació 
d’ordinadors. Igual que la resta de 
Codeclubs, els tallers són també 
gratuïts i gestionats per voluntaris, 

que en aquest cas són estudiants 
de grau de les tres universitats.

Els principals objectius dels Code-
clubs a les biblioteques són:

- Acostar els nens i nenes a les bi-
blioteques públiques, oferint-los 
la possibilitat d’iniciar-se a la 
programació d’ordinadors. 

- Oferir des de les biblioteques 
una oferta formativa atractiva 
per una franja d’edat clau en la 
fidelització del ciutadà a la bibli-
oteca. El projecte també permet 
la intervenció de les famílies en 
el procés d’aprenentatge.

- Fomentar l’equitat: la iniciati-
va és gratuïta i oberta a tots els 
nens i nenes amb la intenció que 
la participació sigui paritària al 
50%.

- Treballar la creativitat, la pla-
nificació i el pensament crític a 
través de la programació de jocs.

- Incentivar les vocacions cientí-
fico-tecnològiques entre els in-
fants.

- Fomentar la col·laboració de 
l’entorn universitari a les biblio-
teques públiques.

- Avaluar els resultats d’aquest 
projecte pilot per tal d’estendre’l 
a tota la xarxa de biblioteques a 
curt termini. Si és possible, s’in-
vestigaran els resultats obtin-
guts.

A l’Smartcentre, entre els me-
sos d’abril i maig, s’han realitzat 
aquest any dotze sessions de co-
declub, amb tretze nens i nenes 
entre 10 i 12 anys que han gaudit 
d’aquesta fantàstica experiència 
en el món de les TIC. 
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Smartcentre

L’activitat de l’Smartcentre
Un trimestre més, l’activitat a 
l’Smartcentre ha estat frenètica 
a tots els nivells. L’ampli ventall 
d’activitats ha portat públic de 
totes les edats que han gaudit de les 
diferents activitats lúdiques, socials 
i culturals que s’ofereixen des de 
l’Smartcentre. 
Per al públic més infantil s’han 
realitzat diferents activitats de 
bebeteca. Per una mica més grans, el 
contacontes, amb les dues propostes 
trimestrals: la llegenda de Sant Jordi i 
La rateta que escombrava l’escaleta. 
I també per a públic infantil s’han 
realitzat les activitats de jocs de 
taula (al maig dedicat a Sant Gregori) 
i activitats de lectura com llegim i 
jocs tradicionals o llegim i jocs de 
paraules. Ja per al sector juvenil, 
activitats diverses vinculades a les 
TIC principalment i les converses en 
anglès. 

Destacar al mes d’abril, amb la diada 
de Sant Jordi, l’activitat infantil de 
l’Escut de Sant Jordi, la revetlla de 
Sant Jordi (presentació del conte de 
l’Smartcentre) o les lectures en veu 
alta. 
Per a adults, s’ha ofert un ampli 
ventall de possibilitats, destacant-
hi la gran gamma d’activitats TIC 
a l’aula de formació, el seminari de 
màrqueting digital per a empreses 
o la dinàmica habitual del club 
de lectura amb les lectures de les 
obres: Desig de xocolata de Carme 
Santos, Les Torres del Cel, amb 
l’assistència de la seva autora Coia 
Valls i l’Analfabeta que va salvar un 
país de Jonas Jonasson. També s’han 
realitzat diferents activitats en el 
marc del llegim i parlem. 
I per als més grans, com sempre, 
l’habitual història planera i el taller 
de memòria dedicant una sessió a 

la gimnàstica cerebral, han estat 
activitats que han omplert l’oferta 
per a aquest trimestre.
També destacar altres activitats 
com la xerrada “(Con)viure amb 
les tecnologies. Cap on anem?”, a 
càrrec de Juan D. Farnós o el taller 
“La factura de la llum, com podem 
reduir-la?”.
Finalment, també s’han realitzat 
les activitats habituals d’inserció 
laboral, reocupa’t, activitats 
extraescolars i l’habitual moment 
radiofònic a l’Smarttime de la Plana 
Ràdio. 
Més de dos mil persones han 
participat en tot aquest seguit 
d’activitats. Ara entrem en el període 
estival, però de cara al setembre ja 
tenim previstes noves activitats 
per a la propera temporada. Ens 
acompanyareu?
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Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document 
Títol: “Lo llibre”
Es tracta d’una publicació il·lustrada 
que aplega un miler d’expressions i 
paraules recollides a la pàgina del grup 
de Facebook fet a partir de les aporta-
cions espontànies dels seus membres, 
que actualment compta amb més de 
6.000 membres. De Lo llibre se n’ha 
fet una tirada de 2.000 exemplars, que 
s’han distribuït en els 42 municipis 
ebrencs els ajuntaments dels quals 

han col·laborat en la publicació. La ini-
ciativa també compta amb el suport 
dels consells comarcals del Baix Ebre, 
el Montsià i la Terra Alta, del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat i 
d’un bon nombre d’empreses, entitats 
i particulars. Els coordinadors de l’obra 
són: Josep Adell Sebastià, Josep Piñol 
Curto, Gemma Ginovart Codorniu i Jor-
di Arbués (creador del grup). L’asses-
sorament lingüístic ha anat a càrrec 
d’Albert Aragonés i les il·lustracions 

a cura d’alumnat de les escoles d’Art 
d’Amposta i Móra la Nova. Els bene-
ficis es lliuraran al Centre d’Estudis 
Lingüístics i Literaris de les comarques 
centrals dels Països Catalans (CEL)

Web 
translate.google.es
Google Translate és el servei de traduc-
ció automàtica de Google que permet 
fer traduccions bidireccionals en més 
de trenta llengües, inclòs el català. Es 
poden traduir des de paraules i textos 
a webs senceres, amb una qualitat 
de traducció que, tot i que no està 
exempta d›errors, és notable. El Google 
Translate permet afegir un botó a na-

vegador i traduir a l›acte la pàgina web  
que s’està veient a altres idiomes. Si 
alguna traducció no és prou acurada, 
posant el cursor a sobre del paràgraf 
traduït, permet suggerir una traducció 
més correcta per anar millorant amb 
les aportacions de tots els usuaris les 
traduccions que fa. També permet en-
castar l’eina de traducció en una web 
de manera que el visitant tingui la pos-
sibilitat de veure-la traduïda en una 
altra llengua.
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El nostre patrimoni cultural

Per tal de tenir un control de les activi-
tats industrials i comercials que teni-
en lloc a la població es registraven en 
aquest document les altes dels negocis 
que els titulars declaraven com a pro-
pis per al cobrament de la contribució 
industrial. 

En aquest registre s’anotaven les dades 
següents: nom i cognoms dels contri-
buents, adreça on viuen, la professió 
o activitat per la qual contribueixen, 
l’adreça del local on s’exerceix l’activi-
tat i la quota de la contribució segons 
la tarifa i la classe en què es classifica 
l’activitat.

Mitjançant la consulta d’aquests re-
gistres de la contribució industrial po-
dem conèixer les activitats declarades 
que tenien lloc a la població, els oficis 
i negocis que tenien lloc des de finals 
del segle XIX fins a l’actualitat ja que 
encara a l’actualitat es genera aquesta 
documentació amb les seues variants. 

REGISTRE DE LA CONTRIBUCIÓ INDUSTRIAL

Àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 02, 
Fons Municipal de Santa Bàrbara  
Nivell de descripció: Unitat documen-
tal composta
Títol: Registre de la contribució indus-
trial
Data: 1901
Volum i suport: 5 fulls, paper

Àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

Dades sobre l’ingrés: Ingrés ordinari, 
2012

 Àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: Document registre 
de les activitats o negocis declarades 
pels seus titulars dins el terme muni-
cipal per al cobrament de la contribu-
ció industrial
Informació sobre avaluació, tria i eli-
minació: Conservació permanent

Àrea de condicions d’accés i ús 
Condicions d’accés:  Accés  lliure

Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptura del document: 
Castellà,  manuscrit.

Àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’original: 
es conserva a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià.
Documentació relacionada: llicències 
d’activitats

Àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMO 
Data: 2015
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Organitzat pel Consell Esportiu de 
l’Alt Camp amb l’AMPA de l’Escola 
Les Comes de Rodonyà es va dis-
putar el 22è Cros Escolar de Rodo-
nyà el passat 22 de març 2015 pels 

carrers propers al centre educatiu.

Sota l’amenaçadora pluja i amb 
un gran ambient, a les 10 h 30 
min va començar la sèrie de cur-
ses programades per categories en 

les quals, un cop més, prengueren 
part un bon nombre de alumnes 
de l’Escola D’Atletisme de l’AAEET 
GA, tots ells de nou a un gran ni-
vell destacant la victòria de Judit 
Forné de Santa Bàrbara en catego-
ria prebenjamí.

A la pista Municipal d’Atletisme de 
El Fornàs de Valls es va disputar la 
segona jornada dels Campionats 
Territorials d’Atletisme per a les 
categories de promoció, el dissab-
te 9 de maig, en jornada de tarda, 
sota l’organització de la Delegació 
de Tarragona de la Federació Cata-
lana d’Atletisme, on Judit Forné va 
participar a la prova de 60 metres 
llisos aconseguint la segona posi-
ció.

JUDIT FORNÉ DE SANTA BÀRBARA ESTÀ ACONSEGUINT MOLT BONS RESULTATS PARTI-
CIPANT AMB L’ESCOLA D’ATLETISME DE L’AAEET.

L’esportista planer Albert Albesa, 
que ja s’està especialitzant amb 
aquest esport de combinar la na-
tació, la bicicleta i el córrer, va 
participar, el cap des setmana del 
27 i 28 de juny, a la l’IRONMAN de 
Niza, aconseguint un gran èxit ja 
no només per haver-la acabat sinó 
perquè la va realitzar en un temps 
d’11 hores 49 minuts 24 segons.

LA IRONMAN D’ALBERT ALBESA
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Opinió dels Partits Polítics

El poble ha tornat a decidir, i ha 
donat rotundament una altra 
majoria a la llista presentada per 
Convergència i Unió. La festa de 
la democràcia ha tornat a ser una 
realitat i Santa Bàrbara ha diposi-
tat el govern municipal en mans 
d’un equip renovat, encapçalat 
per Alfred Blanch, que haurà de 
dirigir els destins de la pobla-
ció durant el mandat 2015-2019. 
Caldrà afrontar reptes de futur i 
la materialització del programa 
electoral ambiciós que ha votat 
la majoria de la gent planera. Des 
d’aquesta tribuna, us donem les 
gràcies una vegada més pel su-
port que ens heu donat com a 
partit en aquestes eleccions.
S’obre així un futur ple d’esperan-
ça, on el primer al qual s’haurà de 
fer front com a partit a nivell local 
seran les eleccions plebiscitàries 
del setembre, on el nostre madur 
país, políticament ha de decidir i 
marcar el seu futur a curt i mitjà 
termini. Les Eleccions Nacionals 
al Parlament suposen donar un 
pas ferm en l’alliberament de la 
injustícia, sobretot econòmica, 
que ofega i estrangula les possi-
bilitats d’evolucionar de tota la 
nostra societat.
La data escollida pel president Ar-
tur Mas és el 27 de setembre de 
2015, una data on els catalans i 
tots els planers haurem de deci-
dir quin futur volem per a Catalu-
nya. És l’hora de la veritat, l’hora 
de configurar una majoria inde-
pendentista al Parlament de Ca-
talunya que asseguri, a través de 
la nostra independència, una mi-
llor qualitat de vida com un país 
nou en el marc d’una Europa que, 
sense cap mena de dubte, donarà 
aixopluc a un nou país sorgit de la 
voluntat dels seus ciutadans.

Esquerra Planera ha nascut per ajuntar 
totes les persones d’equerres i naciona-
listes que vulguen plantar cara a l’ordre 
establert i que creguen que cal un canvi 
al nostre poble.
Som molts els que pensem que cal una 
regeneració, una manera de fer diferent i 
que les esquerres tinguen la oportunitat 
de poder gestionar el nostre poble.
Som d’esquerres, som nacionalistes, som 
demòcrates i som un grup de persones 
preparades, amb ganes de treballar.
Hem aconseguit 3 regidors i 390 vots, 
moltes gràcies a tots i totes les persones 
que han confiat amb natros.
Els tres regidors són Marc March, Eva 
Franch i Manel Crespo, tres pesones del 
poble que volen treballar pel poble.
Per començar volem agrair la predisposi-
ció que va tenir Alfred Blanch de cara a 
voler dialogar; per això van proposar que 
al ple d’investidura donaríem suport a la 
seua investidura si acceptaven 3 propos-
tes:
La primera que la setmana de festes les 
piscines siguen gratuïtes.
La segona, que els dissabtes de festes un 
cop s’acabe l’orquestra continue la festa 
amb dj’s.
Finalment la tercera que a partir de se-
tembre se tanquen una part del passeig 
de les escoles a l’hora d’entrar i de sortir 
els alumnes de l’escola, per garantir la 
seguretat de tots els xiquets i pares.
De totes les tres propostes dos van ser 
acceptades per això la nostra votació no 
va ser contrària i ens varem abstenir.
Això només ha començat, a partir d’ara 
informarem, treballarem i lluitarem per 
a que el nostre ajuntament sigue més 
transparent i participatiu.
Per això us convidem a que ens ajudés-
seu, a que ens informésseu sobre l’estat 
del poble, a que aportésseu idees que na-
tros després puguessem transmetre als 
ajuntament i a l’equip de govern, volem 
ser l’altaveu de la gent del poble, volem 
que la gent participe en les decisions del 
poble.
Hem creat una pàgina web per poder ex-
plicar les nostres propostes i també les 
nostres raons a l’hora de definir la nostra 
postura davant dels plens, creiem que 
els planers i planeres han d’estar infor-
mats de la vida municipal; alhora també 
de la página web serà on podrem recollir 
les vostres propostes i/o suggeriments 
per a millorar el poble.
https://www.facebook.com/esquerra.
planera.sbr
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MONTEBRE S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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