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Editorial

Àngela Pla
Regidora d’Hisenda i
Especial de Comptes
Estimats planers i planeres,
Recentment estrenat el nou mandat 2011-2015,
em complau informar-vos, en aquest primer
magazín del 2012, de les meves responsabilitats al
front de l’ajuntament: la hisenda local bàsicament.
La delicada situació econòmica que estan
travessant moltes administracions en aquests
moments de crisi profunda; als ajuntaments
encara s’està fent més evident, degut bàsicament
al mal finançament i la davallada espectacular
dels ingressos que hem tingut. D’aquesta fatal
conjectura econòmica no n’està exempt el
nostre ajuntament i, sens dubte ha condicionat
l’elaboració del pressupost de 2012.
Referent a la situació econòmica general, tots
sabem que estem dins d’una gran crisi, que ja fa
anys que s’allarga i que ens està castigant com a
societat: alts índex d’atur, davallada dels ingressos,
retallades, debat en profunditat de l’estat del benestar,
economies intervingudes, dèficit pels núvols, etc.
Aquesta situació complicada no ens ha de fer
defallir en la nostra tasca, que és la de vetllar pel
nostre poble, no en tingueu cap dubte que farem
tot allò que estigui a les nostres mans per poder
fer créixer Santa Bàrbara, com sempre ho hem
fet.
Pel sentit comú i la responsabilitat aplicats en
anys anteriors, i polítiques de no estirar més el

braç que la màniga, no com altres ajuntaments o
administracions en general poden dir, ens podem
considerar un Ajuntament , malgrat el deute que
tenen en nosaltres diferents administracions
superiors, que gira al voltant d’1.000.000 d’euros
pertanyents a diferents subvencions i altres
ingressos pendents.
Pel que fa referència al pressupost de 2012, ha
suportat alguns canvis importants en quant a
ajustos de despeses (festes majors, enllumenat públic,
subvencions, despeses de manteniment, reajustament
de partides en general, congelació de personal, etc.),
amb l’objectiu prioritari d’ajustar als ingressos a
la baixa que preveiem. Per posar un exemple, el
pressupost previst per festes majors experimenta
un descens del 40% o a la fira de l’oli del 15%.
També la modificació de les ordenances fiscals,
taxes i preus públics garantirà un major nivell
d’ingressos que ens permetran seguir en els
nivells d’inversió dels últims anys.
Per acabar, desitjar-vos que passeu un millor
any que l’anterior i que per la part que em toca
a mi amb la Regidoria d’Hisenda i l’ajuntament,
garantir-vos que seguirem lluitant dia a dia per
tirar endavant, amb la nostra identitat planera, el
nostre poble Santa Bàrbara.
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Un cementiri renovat dóna la benvinguda als
planers per tot sants

L

a festa dedicada al record dels
avantpassats que se celebra l’1
de novembre, Tots Sants (Omnia
Sanctorum) a Santa Bàrbara va servir,
aquest 2011, perquè els planers poguessin observar la completa renovació que està realitzant l’Ajuntament de
Santa Bàrbara al cementiri municipal.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, explicava que els treballs es van començar l’any 2010 i pretenen remodelar, en primer terme, el cementiri vell a
través d’un sanejament complet de la
infraestructura i per la qual cosa s’ha
comptat amb subvencions de la Diputació de Tarragona i del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya a través de dos plans d’ocupació
que ha permès ocupar un total de 12
persones al llarg dels anys 2010 i 2011.
L’alcalde Boronat reconeixia la bona
feina feta per tota la gent que ha treba-

llat i s’ha esforçat per donar dignitat a
una infraestructura de tots els planers.
El costum de visitar els difunts és d’origen romà i per això és un tret comú a
les cultures influïdes per l’antiga Roma.
Antigament, però, aquestes visites es
feien en les èpoques de les collites. El
culte als morts es manté amb aquest

dia a Santa Bàrbara i aquest any va
comptar amb l’afluència de dues mil
persones aproximadament que van
visitar els seus familiars. També es fa
una missa en honor als morts i, després, es realitza una visita al cementiri
per dur flors als difunts i arreglar una
mica la seva tomba.

Santa Bàrbara blinda els seus bous i els declara
patrimoni immaterial

E

l Ple Municipal Ordinari del mes
d’octubre va veure com l’Ajuntament de Santa Bàrbara, a través
d’una moció conjunta presentada per
tots els grups polítics conjuntament,
aprovava, per unanimitat, el blindatge
dels bous a les Festes Majors a través
de la Declaració de Patrimoni Cultural
Immaterial de tots els planers i les planeres.
Així doncs, Santa Bàrbara es convertia en el primer municipi de les Terres de l’Ebre en aprovar una moció de
l’Agrupació de Penyes Taurines de les
Terres de l’Ebre que, a posteriori i en
els mateixos termes, era aprovada per
l’Ajuntament d’Amposta o altres ajuntaments de les Terres de l’Ebre.
La moció arriba en un moment en què
la festa dels bous està aixecant tensions a les Terres de l’Ebre i està en el
punt de mira de les associacions antitaurines, després que el Parlament de
Catalunya prohibís la celebració de
més corridas a partir del 2012 i blindés
per altra banda els correbous tradici4

onals a molts pobles de les Terres de
l’Ebre.
Tothom relacionat amb els bous a Santa Bàrbara es mostrava satisfet per
aquesta aprovació de l’ajuntament, el
portaveu de la Penya Planers pels Bous,
Ximo Martí o el mateix president de la
comissió, Jesús Curto se’n feien ressò
als micròfons de La Plana Ràdio per
exemple. Tanmateix, l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat explicava que
les Festes de Santa Bàrbara no s’entendrien sense bous i que formen part de
les nostres més ancestrals tradicions
com a poble, per això els últims anys,
a Santa Bàrbara, els bous s’havien convertit en un dels actes de més participació i acceptació dels planers.
El document presentat pels taurins
planers i aprovat per l’ajuntament es
basa en set punts que justifiquen les
particularitats de les festes en bous a
Santa Bàrbara. Entre altres raons, el
document diu que és una festa centenària arrelada als costums i tradicions
planeres o que és l‘acte que aplega més

gent i de totes les edats, traduint-se
també en tangibles beneficis per a la
localitat pels intercanvis comercials
que propicien. Així mateix, les festes
taurines són un al·licient per donar a
conèixer el municipi als visitants que
hi participen.
La intenció final de l’aprovació
d‘aquests documents, a tot el país, és la
d’elevar, finalment, a la Unesco la petició perquè inclogui els bous a la Llista de Béns Immaterials del Patrimoni
Cultural de la Humanitat en els termes
que contempla aquesta Organització
de les Nacions Unides per a l’Educació,
la Ciència i la Cultura.
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Santa Bàrbara a favor del Xerta-Sénia i en contra
del transvasament

D

os mocions presentades al Ple
Municipal de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, a càrrec dels
diversos grups polítics, serveixen, un
cop més, per donar suport al canal de
regadiu Xerta-Sénia i posicionar-se en
contra del transvasament de l’Ebre,
després de què la Diputació de Castelló
obrís una demanda al govern espanyol,
una vegada més, de les seves pretensions de portar l’aigua de l’Ebre a la
seva província.
L’aigua del reg de suport que representa el Xerta-Sénia per a la pagesia de
l’interior del Baix Ebre i el Montsià en
general i per a Santa Bàrbara en particular, en uns moments on pràcticament s’ha perdut el 50% de la collita
d’oliva d’aquesta zona, degut a la sequera, ha propiciat que les cooperatives del sector demanin a l’administració el seu suport i l’impuls del canal
per mantenir les collites de cítric, però
sobretot d’oliva, més regulars amb la
posada en funcionament del canal.

Tanmateix, en la línia de defensa del
canal, l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, demanava a tots els sectors
unitat sense escletxes en la defensa de
la portada d’aigua a la mateixa conca interior de l’Ebre. En aquest sentit,
l’alcalde de Santa Bàrbara, convocava,
a Santa Bàrbara, una reunió amb cooperatives, amb el mateix president de
la comunitat, amb delegats de govern i
d’agricultura de les Terres de l’Ebre i el
propi Conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, J.M Pelegrí, per
mostrar l’interès i el suport al regadiu,
alhora que, amb el nou govern, assegurar la seva voluntat de seguir amb les
inversions previstes.
En la mateixa línia, l’alcalde de Santa
Bàrbara enviava una carta al coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan
Caball, tot mostrant la seva preocupació i alhora indignació per l’actitud de
boicot que estava constantment prenent aquest sindicat agrícola envers

al canal, cosa que podia fer perillar la
seva construcció.
L’alcalde Boronat afirmava que la voluntat de tots els ajuntaments implicats en el Xerta-Sénia és ferma i que
des de sempre i ara més que mai en la
seva història s’ha mostrat un suport
sense condicionants a la infraestructura que ha de significar més qualitat de
vida per al treball dels nostres pagesos,
després de mig segle demanant l’aigua
per als nostres camps. També criticava
i censurava les ànsies transvasistes de
Castelló, d’una aigua de l’Ebre que té
manca de sobrants.

L’Ajuntament aprova el projecte de remodelació
del parc municipal

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
va aprovar el projecte de remodelació del Parc Municipal i està
previst executar-lo l’any 2012, amb finançament ordinari de l’ajuntament i
diverses subvencions, entre les quals
destaquen les de la Diputació de Tarragona i el Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya corresponents a
l’any 2012.
El projecte redactat pels serveis tècnics
municipals contempla la remodelació
interior del parc, que té previst el
manteniment de pràcticament tota
la vegetació actual, però que incideix
principalment en l’ordenació dels
espais interiors amb la creació d’un nou
parc infantil més extens que l’actual,
altament deteriorat i amb dues zones
ben diferenciades per edats. També en
el projecte hi ha previst l’arranjament

del sòl, que es convertirà en una
superfície de formigó estampat, amb
una vorera perifèrica, que servirà per
mantenir el parterre de les truanes
exteriors actuals. Tanmateix, es manté
i es dóna més rellevància a l’espai
central dedicat al planer absent amb
l’escultura actual i es fa previsió també
de creació de pluvials a més de renovar
tot el mobiliari. Cal recordar que en una
primera fase, fa aproximadament dos
anys, es va renovar tot l’enllumenat
del parc, com a millora del projecte de
renovació de l’enllumenat públic.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara
i responsable de l’urbanisme planer
es mostrava molt satisfet per aquest
primer pas donat pel consistori, que
posa les bases per donar dignitat a un
espai que es pretén recuperar per a
tots els planers i les planeres.
5

Alcaldia i Urbanisme

19-N... I finalment va arribar l’aigua

E

ls quasi 250 litres per metre quadrat que van caure en la capçalera del barranc del Pelòs van provocar l’alerta, després d’onze anys, una
altra vegada als planers.
La nit de dissabte 19 de novembre, el
servei de meteorologia de Catalunya va
activar l’INUNCAT per fortes pluges localitzades en el sector sud de les Terres
de l’Ebre. Unes hores abans, el mateix
temporal havia causat fortes destrosses al nord de Castelló, provocant el
creixement del barranc del Cérvol al
seu pas per Vinaròs, afectant les poblacions litorals de Peníscola o Benicarló.
Santa Bàrbara, després d’esperar les
aigües durant mesos, veia com a les
onze hores, aproximadament, de la nit
del dia 19 de novembre, el barranc del
Pelós que recorre l’eix viari central del
municipi tornava a baixar amb certa
virulència, emportant-se per davant
tot allò que anava trobant al seu pas.
La Delegació del Govern, a instàncies
de l’alcaldia de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, activava els equips d’emergència i, en pocs minuts, tant bombers
com diverses dotacions de Mossos d’Esquadra actuaven a la població donant
suport als equips d’emergència local.
Molta quantitat d’aigua es va acumular
a peu del dipòsit municipal, mentre els
col·lectors tant del carrer Major com
del passeig de la Generalitat o de les
Escoles feien la seva funció i extreien
aigua fora del casc urbà de la població.
A les 2 hores de la matinada, s’aixeca
el dispositiu excepcional, tot fent balanç positiu per la manca d’afectacions
a nivell humà.

Part de la brigada municipal començava a les 8 hores tasques de neteja pels
dos carrers més afectats per la baixada
d’aigua.
Les afectacions a nivell públic es resumien des de la Regidoria d’Urbanisme:
camins municipals de la zona nord del
terme municipal, camí de la depuradora, depuradora municipal, zona de
desaigüe dels pluvials del carrer Major,
afectació al tub pluvial a l’alçada del
tanatori, neteja viària i fira de l’oli. A
nivell privat, es produeixen afectacions
a moltes finques preparades per la collita d’olives o vehicles privats.
Es convocava tanmateix, al Consell
Comarcal del Montsià, el Consell d’Alcaldes per analitzar les afectacions

en les infraestructures dels diversos
municipis del Montsià com: La Galera,
Ulldecona, Mas de Barberans o Godall.
Al Baix Ebre i sobretot a Tortosa les
imatges espectaculars dels barrancs
de caputxins i el barri antic totalment
desbordats donen la volta a Catalunya
a tots els telenotícies.
L’alcalde Jordi Boronat agraïa la manca
de desgràcies a nivell personal alhora
que agraïa també el suport tant per
part de la Delegació del Govern, com
per part dels Mossos d’Esquadra i el cos
de bombers de la Generalitat de Catalunya, tanmateix agraïa el bon treball
de la brigada municipal, en les tasques
de neteja i recuperació de l’afectació
de les infraestructures afectades.

El conseller Pelegrí inaugura dos agrobotigues
a Santa Bàrbara

E

l conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria Pelegrí,
acompanyat pel Delegat del Govern
i el Director Territorial d’Agricultura,
així com el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l’alcalde del
municipi, Jordi Boronat, van ser els encarregats d’inaugurar, a Santa Bàrbara,
les dos agrobotigues que han posat en
6

funcionament les dos cooperatives del
municipi, la Cooperativa Agrícola del
Camp de Santa Bàrbara i la Cooperativa Sant Gregori.
El conseller Pelegrí, durant els seus
parlaments, tant a una com a l‘altra
Agrobotiga, va remarcar que aquests
tipus d‘establiments permeten que
la gent del propi territori reconegui la
qualitat i el valor dels productes que

s’hi elaboren i són “un exemple de
l’activitat econòmica al voltant d’un
producte local imprescindible a la dieta
mediterrània”. Tanmateix, el conseller
també va posar èmfasi en què cal fer
més promoció dels olis elaborats a
Catalunya i donar-los a conèixer com
un producte de qualitat, destacant la
importància que té l’exportació per

Alcaldia i Urbanisme
poder situar la producció de qualitat a
un millor preu.
El conseller també va felicitar a les
dues Cooperatives per l’esforç de
fer noves inversions en l’activitat
de la venda de l’oli en moments tan
complicats econòmicament com els
que s‘estan vivint, per això, aprofitava
també per incidir en què el futur passa

per la concentració de les cooperatives,
animant de forma explicita a les
dues cooperatives a què s’uneixin
amb la finalitat d’aconseguir ser més
competitives.
Per la seva banda, l’alcalde de Santa
Bàrbara, aprofitava per felicitar la
iniciativa de les respectives juntes
directives d’ambdós cooperatives, tot

assegurant que de ben segur aquesta
iniciativa els reportarà una millor i
de més qualitat activitat econòmica
a les seves respectives institucions i
que sens dubte aquest fet significava
un pas més endavant en la iniciativa
comercialitzadora que han de tenir
del nostre producte agrícola per
excel·lència.

Menys contaminació lumínica de l’enllumenat públic

A

mb l’objectiu bàsic de reduir
encara més la contaminació
lumínica i tanmateix reduir
el consum energètic i la factura
elèctrica per a l’exercici pressupostari
2012, l’Ajuntament ha planificat tota
una sèrie de mesures que han de
complir les previsions d’una reducció
del 10% de la tarificació elèctrica
que actualment comparteixen les
companyies elèctriques Fecsa-Endesa i
Gas Natural Fenosa.
Entre les diverses accions previstes
es troba l’avançament del sistema
de mitjanit que ja va entrar en
funcionament la primera setmana
de gener i que contempla el trasllat
del sistema de mitjanit de la 1 hora
de la matinada a les 23 hores de la
nit. El sistema de mitjanit redueix,
mitjançant
l’apagada
selectiva
d’alguns punts de llum, quasi un 45%
dels punts totals de l’enllumenat
públic, amb la conseqüent reducció
econòmica. Tanmateix, una altra de
les accions previstes és l’apagada
total en zones del municipi que no es
troben totalment habitades i punts
de llum concrets. També el canvi de

contractacions de potència a la baixa
en alguns sectors, degut sobretot a la
reducció del consum, també permetrà
baixar en la tarifa elèctrica.
Una de les següents accions que es
portaran a terme després d’aquestes
iniciatives
inicials
serà
l’estudi
d’instal·lació de reductors de flux en
la capçalera, a través de la viabilitat

econòmica, que podrien reduir encara
més aquesta contaminació lumínica.
Cal recordar que l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, durant l’anterior mandat, ja
va invertir aproximadament 600.000
euros en el canvi de lluminàries de
mercuri a les actuals de vapor de sodi,
que van permetre una reducció de la
despesa en un 20%.
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Exitosa jornada tècnica de l’olivera

E

l dia 5 d’octubre es realitzava, al
Centre Cultural de Santa Bàrbara,
una important jornada tècnica
sobre les situacions i perspectives de
l’oli d’oliva, a càrrec de Carlos Sánchez
Laín, director de l’Agencia para el Aceite de Oliva del Ministeri d’Agricultura.
A la jornada es va parlar de la situació actual de l’oli, tant amb els baixos
preus (a l’actualitat estan a 1,8 € el kg
d’oli) com a les grans produccions que
venim produint a l’estat espanyol (dos
campanyes seguides produint a l’entorn de 1.400 mil Tm d’oli) i aquesta
propera collita s’estima que pot ser la
tercera campanya produint els 1.400
mil Tm d’oli. L’increment de la producció és deu a que durant aquests anys
s’han fet moltes plantacions intensives
i a més cada any hi ha més oliveres en
regadiu i això significa una regularització de les collites.
Entrant amb el tema de comercialització dir que a principis de la campanya
2010/11, hi havia 420 mil Tm d’oli per
comercialitzar i que durant aquesta
campanya s’ha comercialitzat més de
1.300 mil Tm d’oli, és a dir que aquest
any s’ha comercialitzat pràcticament
tot l’oli que s’ha produït si no fos per
les existències que hi havia de l’any
anterior. Per tant, s’ha de destacar que
aquest any s’ha augmentat lleument el
consum d’oli a nivell espanyol (a l’entorn de 530 mil Tm), a nivell de les exportacions a augmentat més (780 mil
Tm). Probablement l’augment del consum està afavorit pels baixos preus.
El que si va recalcar el Director de
l’Agencia para el Aceite de Oliva va ser
que l’oli verge extra és el que més sortida té al mercat i que des de fa dues
campanyes cada cop hi ha una diferència de preu en respecte a l’oli verge i
al llampant que anys enrere no existia.
També comentava que el futur del sector està en fer qualitat i diferenciar-se
de la resta. En aquest sentit remarcava
que les varietats que tenim a la zona
(Morrut, Sevillenc i Farg), que no tenen
res a envejar a les altres varietats d’oliveres en relació a la qualitat de l’oli, no
es troben a altres zones productores i,
per tant s’ofereix un tipus d’oli diferent
als altres. A més el tema de l’oli d’olive8

res mil·lenàries també és una exclusivitat de la nostra zona.
Les conclusions finals de la jornada i
la visita prèvia que va fer durant el dia
a la zona del Montsià interior visitant
camps d’oliveres i les dues cooperatives de Santa Bàrbara van ser:
- Augment de la quantitat de l’oli de
qualitat, 35-40% d’oli verge o verge
extra és poca producció de qualitat.
- No competir entre productor de la
mateixa zona, per exemple, no pot
ser que amb el mateix tipus d’oli hi
hagi 10 marques.
- Per poder fer unes liquidacions un
poc més positives per al productor,
parlava de fusions, degut a què a totes les cooperatives hi ha unes despeses fixes que les tenen totes, però
que com més quilos d’olives molturen més es redueix i això permet liquidar uns cèntims d’euro més.
- Tenir les oliveres en un reg de suport
provoca una regularització de la co-

llita i provoca que l’olivera no sigui
tan alternant amb la producció.
La jornada estava organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya i amb la col·
laboració de la Denominació d’Origen
Protegit Oli del Baix Ebre i Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, comentava que la jornada havia estat tot un
èxit, ja que comptar amb més de 100
assistents és tot un èxit. També agraïa
públicament la tasca que havien realitzat tant el director de l’oficina comarcal del Montsià com la secretaria de la
DOP de l’oli del Baix Ebre i Montsià. I finalment, remarcava que als assistents
els havia agradat molt el ponent, degut
a la facilitat que posava en les seves
explicacions i agraïa al Carles Sànchez
el fet que, des d’un primer moment en
què es va pensar en realitzar aquesta
jornada i en el moment de contactar
amb l’Agencia para el Aceite de Olivo,
es va posar a disposició i es va oferir a
fer ell mateix la jornada.

Benestar Social, Joventut i Salut

El Centre Obert l’Oliveta, visita la fira de l’oli

E

l divendres 18 de novembre, els
xiquets i xiquetes del Centre
Obert l’Oliveta, tot i la pluja, van
sortir a visitar la XV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç de Santa
Bàrbara.
Els menors van poder gaudir i endinsarse en el món de l’oli, l’olivera, així
com també dels productes derivats i
els cítrics. Van poder observar els set
olis diferents produïts a partir d’olives
d’oliveres
mil·lenàries,
activitats
vinculades amb el cultiu de l’olivera
com és la plega d’olives a la manera
tradicional, productes de la terra,
etc. Tot una sèrie d’activitats amb un
denominador comú, l’oli de la plana.
També van tenir l’oportunitat de
conèixer diferents productes artesans
tant dels comerços locals com de la
zona.

Amb la visita a la Fira de l’Oli, des del
Centre Obert, s’intenta fer partícips
als xiquets i xiquetes de les activitats
realitzades a la població.
Després de la visita a la Fira van poder
gaudir d’una estona de joc lliure
als gronxadors de les instal·lacions
esportives de Santa Bàrbara.
Els xiquets i xiquetes del centre van
passar una tarda diferent, ja que la
fira presentava una vessant lúdica,
educativa, festiva i participativa per a
tots els públics.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, valora positivament la sortida
a la Fira, ja que és una manera
d’apropar als més petits de casa a què
coneguin els productes i comerços de
la població.

El projecte Fent Rogle a la jornada
“En temps de crisi... polítiques de joventut?

L

a Secretaria General de Joventut,
durant el mes d’octubre, va celebrar a les cinc demarcacions de
Catalunya, unes jornades de formació
per a responsables polítics juvenils locals, sota el lema En temps de crisi...
polítiques de joventut?
L’objectiu de les jornades era millorar el
coneixement dels càrrecs electes sobre
les polítiques de joventut i sobre els
recursos existents per desenvolupar-les
a nivell local. A banda d’oferir formació
teòrica i pràctica, les trobades van
contribuir a generar debat i intercanvi
d’experiències entre els polítics locals i
comarcals.
Les jornades es dividien en diferents
sessions. A la segona sessió anomenada
La intervenció en polítiques de joventut
al món local, s’analitzava el paper dels
ajuntaments, consells comarcals i
d’altres actors en el desenvolupament
de les polítiques de joventut: com es
planifiquen les polítiques per als joves
a partir de l’elaboració dels plans
locals, com s’incentiva la participació
juvenil o per a què és necessari el
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treball en xarxa. És en aquest apartat
on es van realitzar diferents taules
d’experiències, per donar a conèixer
diferents projectes i propostes que
alguns municipis han dut a terme.
Santa Bàrbara, des de l’any 2005
realitza el Pla Local de Polítiques de
Joventut i, actualment, treballa amb
el projecte Fent rogle que promou la
participació juvenil al municipi.
Des de la Secretaria General de Joventut,
es va demanar la col·laboració per fer
dues ponències sobre aquest projecte
Fent rogle. Les ponències es van dur a

terme a Deltebre, el dia 8 d’octubre i a
Coma-ruga, el 22 d’octubre, on hi van
assistir la regidora de Joventut, Montse
Rodríguez i la tècnica de Joventut,
Dolors Casadó, la qual va exposar el
projecte que s’està duent a terme al
municipi.
La regidora de Joventut es mostrava
satisfeta, per una banda, per poder
mostrar el projecte Fent rogle als
diferents càrrecs polítics assistents i,
per una altra banda, per l’intercanvi
d’experiències que es va dur a terme
durant tota la sessió.

Benestar Social, Joventut i Salut

Concert projecte identifiCAT

L

a cultura catalana traspassa
fronteres en tots els seus àmbits
i, com no, també en el musical.
La comarca del Montsià en els darrers
anys ha experimentat un augment a
l’alça pel que fa a l’aparició de nous
grups musicals, amb noves tendències
però amb un objectiu comú, expressar
les seves ideologies i inquietuds a través del ritme musical i fent referència
al territori on pertanyen.
IdentifiCAT és un projecte que
s’emmarca dins del Pla Comarcal de
Joventut 2011, el qual estava destinat
a potenciar nous valors musicals en un
marc on es volia obtenir prou ressò per
ampliar així la seva projecció musical.
Un dels requisits fonamentals per
formar part d’aquest concert era que
els grups que participaven tenien un
repertori en català.
Aquest
festival
de
la
música
compromesa en català, IdentifiCAT,
va reflectir la ferma voluntat d’obrir

la programació amb un ampli ventall
de gèneres musicals, on el principal
objectiu era insistir en l’interès a rebre
tota mena de propostes (pop, rock, hip
hop, blues, música alternativa, jazz,
música d’avantguarda, flamenc, canó,
musical tradicional, ètnica, etc.).
Des de l’àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Montsià, es va obrir
l’adhesió al projecte a tots els municipis
de la comarca, així mateix, Santa
Bàrbara es va adherir per formar part
d’aquest projecte i per tant realitzar
un concert de música per a tota la
població del municipi.
Va ser dintre la programació de la Fira
de l’Oli i coincidint amb la inauguració
de la mateixa, que es va dur a terme
aquest concert, el 18 de novembre,
a partir de les 24 hores i al Centre
Cultural de Santa Bàrbara.
Els grups de música que van actuar
al municipi van ser: Cesck Freixas,
Contracop, Purkinje i la Quarta Esca.

La Regidoria de Joventut va quedar
molt satisfeta per la resposta que
van tenir els joves planers a l’hora de
participar en el festival de música en
català amb grups del territori.

Jove, no t’aturis! L’orientació cap al teu futur laboral

L

a Regidoria de Joventut, juntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica, van organitzar la
cinquena jornada de desenvolupament
local, els dies 30 de novembre, 1 i 2 de
desembre de 2011, a la Biblioteca José
Escudé de Santa Bàrbara. Aquest any,
portava per títol “Jove, no t’aturis!”, on
bàsicament es treballava amb l’orientació laboral, és a dir, l’orientació cap
al teu futur laboral. Principalment, les
diferents sessions van consistir en proporcionar diferents eines i destreses
per a la recerca de feina.
Els objectius d’aquesta jornada eren
adquirir recursos i potenciar habilitats
i actituds per a la recerca de feina per
tal d’oferir una alternativa d’aprenentatge al jove en situació d’atur. Cal dir
que, com a conseqüència de la crisi socioeconòmica que estem vivint, és necessari disposar de recursos per tal de
millorar la nostra inserció laboral.
Degut, a què un dels majors índexs de
població inactiva pertany al sector de

joves, es va creure convenient destinar
la jornada a aquest col·lectiu.
A través d’aquesta jornada, els participants van aprendre quines són les noves tendències del mercat laboral, els
nous àmbits d’ocupació, quins són els
documents necessaris per a la recerca
de feina, com dur a terme l’entrevista
de feina, quines són les noves tècniques de selecció de personal, tipus de
feina que hi ha al seu abast, comptar
amb els programes europeus de mobilitat laboral, tipus de formació que disposen, reconèixer els contractes de treball, saber els drets i deures en l’àmbit
ocupacional, adquirir tècniques i estratègies per a la recerca de feina.
També dintre aquesta jornada es va
explicarà als participants els passos
adequats per crear una empresa, una
forma diferent d’ocupació. Aquesta es
realitzava a través del joc de rol “Com
crear una empresa”, a través del Cp’AC,
Fundació Privada per a la Promoció de
l’Autoocupació de Catalunya.
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Benestar Social, Joventut i Salut

El tió de Nadal

D

urant tot el mes de desembre,
els xiquets i xiquetes de Santa
Bàrbara, van poder donar de
menjar al caga tió que estava situat a
la Plaça Cid i Cid.
Els infants li portaven diferents
aliments per menjar i així s’alimentava
molt, perquè el dia 24 de desembre
els hi cagués moltes llaminadures i
caramels.
El 24 de desembre i durant tot el mati, els
xiquets i xiquetes del nostre poble van
poder gaudir d’una sèrie d’activitats i
tallers, com ara, el retallable de paper
del caga tió, escriure la carta als reis
i també, des del Museu del Montsià
es va realitzar l’activitat patrimoni
arquitectònic, edificis de la comarca.
Aquesta activitat oferia als participants

la possibilitat de conèixer el patrimoni
arquitectònic de la comarca.
A banda de les activitats dirigides
també hi havien inflables per a totes
les edats. A més a més, una activitat
que agradava molt als infants va ser
la de fer cagar el tió. Cada xiquet i
xiqueta que volia s’apropava al caga
tió, agafava el bastó i cantant la cançó
li anava donant cops de bastó, fins
que els hi cagava les llaminadures i
caramels que tant agraden als xiquets.
Montse Rodríguez i Judit Lleixà, es
mostraven molt satisfetes per l’elevat
nombre de participació que hi va
haver durant tot el matí a les diferents
activitats que s’hi van realitzar. També
agraïen a tota la gent que va fer
possible que el dia estès anima’t i es
respirés aire de festa nadalenca.

Èxit de participació al Parc Infantil i
Juvenil de Nadal

U

n any més, hem gaudit del Parc
Infantil i Juvenil de Nadal, organitzat pel Grup Joventut de la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara. Durant els dies 27,
28, 29, 30 i 31 de desembre, els joves
del nostre poble han pogut gaudir d’un
ampli ventall de tallers i activitats molt
variades, que s’han dut a terme els diferents dies del parc.
Aquest any, el parc ha acollit un total
de 21 tallers: internet, consoles, maquillatge, racó infantil, jocs de taula,
mantes high school musical, programa
thao, taller divers, manualitats per a
petits, manualitats per a grans, racó del
conte, racó de lectura, biblioparc, taller
de psicomotricitat, taekondo, tennis
taula, jocs d’equip, jocs sobredimensionats, futbolí, fotoluxe, inflables...
En aquesta edició, i per fer la clausura
del parc infantil, van tenir l’actuació i
conta contes del Muniatto xou, on tots
els xiquets i xiquetes del poble van poder gaudir una estona de la seva divertida actuació.
Tots aquests tallers i activitats, juntament a d’altres serveis com guarda12

roba i informació, han acollit uns 350
infants a les instal·lacions del Pavelló
Municipal, al llarg dels 5 dies de durada del parc.
Durant els dies 28, 29 i 30 a la tarda i
a partir de les 18.30 hores i al magatzem municipal, es va realitzar la tradicional activitat del passatge del terror,
aquesta ha acollit un total de 250 infants, que van voler entrar al terrorífic
passatge i seguir el recorregut marcat
pels personatges incògnits que anaven
sortint esporàdicament.

Aquest any, han estat un total de 50
joves que han col·laborat de la preparació i realització del parc, sense tota
aquesta col·laboració no haguera estat
possible la realització del mateix.
La regidora de Joventut, Montse Rodríguez, agraeix a tot el jovent que ha col·
laborat al parc i ha sabut desenvolupar
positivament la tasca de monitor/a. I
agraeix a tot el poble l’elevada participació que hi va haver en aquesta edició
del parc.

Cultura i Ensenyament

Segona xerrada del programa “Créixer amb tu”

E

l dia 25 d’octubre es va fer la
segona xerrada del programa
Créixer amb tu, que va tenir lloc al
centre cultural, de les 18 a les 20 hores.
La xerrada tractava sobre el tema de
l’alimentació sana per als nostres fills
i filles.
L’alimentació és la base necessària per
a un bon funcionament físic, psicològic
i social. L’alimentació és també un
procés d’aprenentatge important on
els hàbits que s’aprenen durant els
primers anys de vida influiran en el
comportament alimentari posterior.
La influència de la persona adulta
en l’alimentació infantil és decisiva,
per tant, la dieta constitueix una
responsabilitat important en la criança

dels nostres infants. La nutrició dels
nostres fills i filles ha de ser sana i
equilibrada. La dieta ha de ser també
creativa i dinàmica, ja que s’ha
d’adaptar a les necessitats i al ritme
del creixement dels nens i nenes.
Quins hàbits alimentaris saludables
s’han d’establir? Com fer atractiva i
divertida l’alimentació infantil? Quin
comportament alimentari presenta

l’infant? Totes aquestes preguntes i
d’altres ens les va respondre Albert,
dietista i expert en l’alimentació
infantil. A més a més, ens va donar
consells pràctics de com actuar davant
de diferents situacions que ens podem
trobar en la vida quotidiana. Agraïm
la participació de les mares que van
assistir.

Estudiants de pràctiques a la Llar d’Infants Les Beceroles

D

es de fa uns anys, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara realitza
convenis de pràctiques per a
estudiants que estiguin matriculats
a l’IES de l’Ebre de Tortosa i l’institut
Berenguer IV d’Amposta.
Els estudiants que s’estan formant per
ser TEI tenen l’obligació de realitzar
unes hores de pràctiques en una llar
d’infants, ja que d’aquesta manera se’ls
donen accions d’orientació, formació i
adquireixen experiència professional.

El mes de setembre va començar
les pràctiques a la Llar d’Infants les
Beceroles Sandra Quadrat de Santa
Bàrbara, estudiant de l’IES de l’Ebre,
que estarà amb les educadores de la
Llar fins el mes de març.
El regidor d’Ensenyament, Alfred
Blanch valora molt positivament que
estudiants del nostre poble tinguin
l’oportunitat de realitzar aquestes
pràctiques obligatòries al seu poble
sense haver de desplaçar-se. A més a

més, tant el regidor com les educadores
esperen que l’experiència de l’alumna
en pràctiques li sigui profitosa per al
seu futur.

Visita dels estudiants de l’IES de l’Ebre

D

es de ja fa alguns anys, els
estudiants que cursen el primer
any del mòdul de grau superior
d’Educació Infantil (TEI) venen, un cop
a l’any, a veure la Llar d’Infants les
Beceroles de Santa Bàrbara.
El dia 18 de novembre, va ser el dia
escollit, aquest cop, per fer la visita.
Des de la Llar d’Infants els mostrem les
instal·lacions i l’adaptació que hi ha de
les diferents aules depenent de l’edat
dels nens/es que s’acullen. Després
de la visita, ens traslladem a la sala
d’usos múltiples on els estudiants fan
diverses preguntes a la directora de la
Llar d’Infants sobre el funcionament

del centre i sobre qualsevol tema que
els sigui d’interès relacionat amb el
món dels més petits.

des de l’IES de l’Ebre escullin la Llar
d’Infants de Santa Bàrbara per fer les
seves visites.

Des de l’IES estan
molt agraïts de
què tots els anys
puguin venir a fer
la visita, ja que els
alumnes poden
veure el lloc on
s’imparteixen els
aprenentatges.
El
regidor
d’Ensenyament,
Alfred Blanch, se
sent satisfet que
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Cultura i Ensenyament

Taller de memòria

D

escobreix d’on vinc era una activitat que formava part del Pla
de Foment de la Lectura 2011.
La biblioteca José Escudé, conjuntament amb el Centre de Dia, van iniciar
un taller de memòria que tenia com a
finalitat la prevenció de la pèrdua de la
memòria i del deteriorament cognitiu,
així com la millora de l’autonomia de
les persones grans que assisteixen al
Centre de Dia.
El primer dilluns de cada mes, el personal de la biblioteca es desplaçava al
Centre de Dia i presentava tot un material documental que els usuaris podien gaudir durant tot aquell mes. Les
temàtiques van anar variant depenent
de l’època en la qual estàvem.
Aprofitant aquest dia de presentació de
la temàtica es realitzava aquest taller
de memòria, on l’objectiu principal de
l’activitat era, a través de facilitar exercicis i dades que podien situar amb facilitat, mantenir i millorar la memòria.
Els participants treballaven en equip
l’actitud mental que s’ha d’adoptar
perquè s’activin els mecanismes de la
memòria.
Es treballaven temes concrets de la
història de Santa Bàrbara i durant la
conversa els usuaris recordaven i explicaven vivències passades relacionades amb la temàtica, les quals es van
recollir i es van guardar a la biblioteca.
No es pretenia fer un treball de gran
investigació per recollir tota la infor-

mació existent, ni tampoc que la informació fos totalment correcta, sinó que
es prioritzava la participació i ganes
d’esforçar-se per part d’ells i elles.
Un cop acabat l’any, tant el personal
de la biblioteca com les educadores del
centre de dia van coincidir en què el
taller havia estat tot un èxit, principalment perquè els participants s’havien
sentit importants i això havia merescut
molt la pena i ens havia alegrat molt a
tot el personal encarregat de realitzar
el treball.
Els iaios i iaies del centre de dia, suposadament igualment que la resta de
gent gran, tenen la creença que pel fet
de ser grans ja ningú els té en compte, ni els escolta i sobretot que ningú
pensa en ells. El fet que cada primer
dilluns de mes els portessin tot un material documental i iniciéssim una conversa a través de la qual ells ens podien explicar coses que havien viscut, els

havia fet sentir molt interessants. Per
això es proposava continuar amb un
nou taller de memòria l’any 2012 portant-los nous documents i noves temàtiques per compartir aquestes estones
amb ells.
El dia 29 de desembre, se’ls va fer entregar del document que recollia tot el
treball realitzat per ells durant l’any i
contenia també un recull de fotografies. El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
i la regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, van assistir a l’acte d’entrega i van concloure que mitjançant les
tertúlies els participants havien pogut
reviure coses que, tot i que ells pensaven que tenien oblidades, a poc a poc,
van anar fent memòria i van explicar
molt de la seva vida passada, sempre
amb un tema per davant que els havia
fet de fil conductor de totes les tertúlies dels primers dilluns de mes.

Els alumnes de P5 visiten el Museu de la Vida a la Plana

E

l dia 16 de novembre, els alumnes
de les dos classes de P5 de l’Escola
Jaume Balmes de Santa Bàrbara
van fer una visita al Museu de la Vida
a la Plana, que recentment ha obert
les seves portes al públic. El grup de
30 xiquets i xiquetes, acompanyats per
quatre mestres, van venir caminant
des de l’escola i, malgrat la caminada,
van arribar plens d’energia i curiositat
per descobrir els secrets del Museu.
Una vegada dins, van recórrer el Centre
d’Interpretació de la Vida a la Plana,
situat a la planta baixa, mentre les
seves mestres els anaven explicant
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els trets més característics de la vida
dels nostres avantpassats: els estris
dels treballs al camp, les vestimentes,
la vida a les masades, la recol·lecció de
les olives, els mètodes de fabricació de
l’oli, etc.
Després, van pujar al primer pis i van
contemplar la Col·lecció d’Història
Natural Josep Antoni Valls, composada
per centenars de fòssils, meteorits,
minerals i animals dissecats.
Per acabar, res millor que menjar-se
l’esmorzar sota l’olivera a l’exterior del
Museu.

Cultura i Ensenyament

Totes les edicions del mèrit planer plasmades a la web

E

l Mèrit Planer és el Guardó que,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
a proposta dels presidents o delegats de les diferents entitats planeres
i dins el marc de les Jornades Culturals
atorga, des de l’any 1996, a una persona o entitat per la seua destacada actuació en qualsevol camp de la vida del
municipi. El reconeixement es concedeix cada dos anys i, a partir del 2008,
cada 3 anys.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara té en
ment realitzar, a mitjà termini, una
publicació amb totes les edicions del
reconeixement al mèrit planer, però a
curt termini ha recollit la informació
de totes les edicions i les ha plasmat
en un document que es pot consultar

a través de la web www.santabàrbara.
cat, a l’apartat Àrea Cultural, subapartat Mèrit Planer.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
agraeix la labor feta per tots els guar-

donats a l’hora d’aportar la documentació necessària per conservar en la
història planera aquests esdeveniments.

Entregada la beca IES les Planes 2011

C

om tots els anys, el divendres 2
de desembre, a les set i mitja de
la tarda, i a la veïna localitat de
Godall es va fer l’acte d’entrega de la
Beca Les Planes de l’any 2011.
Aquesta beca s’atorga conjuntament
per tots els ajuntaments que tenen
alumnes a l’institut Les Planes i es dóna
a l’estudiant amb més bons resultats
al finalitzar el seu cicle de Batxillerat,
que són els que definitivament
deixen l’institut per traslladar-se a la
Universitat.
L’import total de la Beca és de 600 € i
l’acte de lliurament es fa itinerant entre
els diferents pobles: Masdenverge,
Freginals, La Galera, Godall i Santa
Bàrbara.
A l’acte, organitzat enguany per
l’Ajuntament de Godall, van ser-hi
presents els alcaldes o regidors delegats
de cada localitat, a més del màxim
representant del centre educatiu, el
seu director.
Aquest any (curs 2010/2011) la beca se
li va atorgar a l’alumna planera, Adela
Gimeno Bertomeu, qui va aconseguir
una qualificació de Matrícula d’Honor
per part del centre.
La noia, que estava acompanyada
dels seus pares, familiars i coneguts,
es mostrava del tot satisfeta i agraïda
pel premi aconseguit, i il·lusionada per

emprendre una nova etapa en la seva
vida d’estudiant.
Els diferents representants dels
municipis, així com el director del
centre, van voler destacar la tasca
feta per Adela, així com donar-li tota
la motivació necessària per poder
començar aquest nou camí, que segur

que no serà fàcil, però que com tot en
la vida, cal lluitar amb constància i
amb esforç per aconseguir-ho.
També van voler fer extensiva una
felicitació als pares perquè sempre són
una peça clau en el desenvolupament
educatiu dels seus fills.
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TAN LLUNY COM
L’AIGUA ENS PORTI

La nostra raó de ser és estar sempre en moviment i arribar més lluny.
Perquè l’aigua ens mou, ens dóna vida.
Des de Sorea, aportem la nostra tecnologia i el nostre coneixement
de l’aigua per fomentar-ne un ús més racional al servei de les persones,
les institucions, la indústria i l’agricultura, en favor del desenvolupament
de ciutats més humanes i sostenibles.
L’any 2010, l’ONU va reconèixer l’accés a l’aigua potable com un dret universal.
Sorea s’anticipa als nous reptes del segle XXI amb nous projectes per satisfer
els seus clients.
Tan lluny com l’aigua ens porti.
www.sorea.cat

Esports i Gestió del Medi

Pagar, més o menys, d’escombraries

L

’import de la taxa d’escombraries
que paga cada ciutadà correspon
a la gestió integral dels residus
municipals, és a dir, a la recollida,
transport i tractament.
Una mica més de la meitat de la taxa
correspon als costos de recollida i
la resta són costos de tractament i
eliminació dels residus.
La recollida inclou: personal de
recollida, costos d’explotació dels
vehicles i maquinària, inversió i
amortització del material necessari
per a la recollida. Aquests costos solen
ser fixes, perquè tant costa recollir un
contenidor buit com ple i és el mateix
recollir un contenidor d’orgànica com
de paper. En canvi, el tractament de
diferents residus té uns costos molt
diferenciats.
El tractament de la matèria orgànica
és més sostenible, ja que produeix una
reducció de matèria i com a resultat se
n’obté l’adob i aquest pot retornar al
sòl, tancant així el cicle natural de la
matèria orgànica.

Si reciclem i dipositem els residus de
paper/cartró, vidre i envasos en els
seus respectius contenidors, el cost de
tractament d’aquestes fraccions per
als ajuntaments és pràcticament zero,
ja que es sufraga mitjançant el Sistema
Integral de Gestió d’Envasos i, a més de
l’estalvi econòmic de la gestió hi ha
l’aprofitament d’aquests recursos.
En canvi si no es recicla i es llença tot
al contenidor gris, aquests recursos
van a parar a l’abocador, sense que
s’aprofiti res, sent un cost econòmic
superior i un malbaratament de
recursos i es contribueix a encarir la
taxa d’escombraries municipal.
Una persona a Santa Bàrbara genera
de mitjana 1,23 kg. de brossa al dia.
Suposem que a casa teva sou quatre
membres, si ho multipliquem per
365 dies a l’any queda de la següent
manera:
1,23 x 4 x 365 = 1.795,8 kg. (1.8 tn)
Suposem ara que aquestes tones les
llences a la resta, es recullen i es duen

a l’abocador. Els costos de recollida
ponderats per cada tona generada
a Santa Bàrbara se situen al voltant
de 46 €/habitatge i els costos de
tractament a l’abocador són de 57€/tn
aproximadament. Per tant:
Cost de recollida = 46€
Cost de la RESTA = 57€ x 1.8 tn = 103€
TOTAL = 149€
Fem ara el mateix exercici suposant
que aquesta família recicla el 80% de
la brossa que genera:
Cost de recollida = 46€
Cost de la RESTA = 57€/tn x 1,8 tn x
20% = 21 €
Cost de l’orgànic = 37€/tn x 1,8 tn x 40%
= 26€
Cost del paper i cartró = 0€/tn x 1,8 tn
x 20% = 0€
Cost del vidre = 0€/tn x 1,8 tn x 5% = 0€
Cost dels envasos = 0€/tn x 1,8 tn x 15%
= 0€
TOTAL = 93€.

Esports i Gestió del Medi

Campanya “Santa Bàrbara vol ser + neta”

D

esprés de coordinar i donar-li
forma a la campanya “Santa
Bàrbara vol ser + neta” era
l’hora de donar el tret de sortida. El dia
3 d’octubre, es va començar el porta
a porta que pretenia conscienciar
i intercanviar impressions sobre
l’ús i gestió dels residus urbans i la
deixalleria.
El dilluns 17 d’octubre, es va començar
a emetre’s un programa de ràdio, a
través de l’emissora local, La Plana
Ràdio, on la gent podia participar. A més
a més es premiava als guanyadors amb
un set de recipients per reciclar a casa.
Tot això lligat a unes xerrades i tallers
informatius destinats a col·lectius
com jubilats i mestresses de casa, a
través de les seves entitats. A tot això
se li afegiren les visites programades
dels alumnes de l’IES les Planes i de
l’Escola Jaume Balmes a la deixalleria i
a la planta de compostatge del Mas de
Barberans que acabaven de configurar
el perfil d’aquesta campanya.
Totes aquestes accions, sobretot el
porta a porta, van permetre extraure
unes dades molt útils per gestionar
millor els serveis que fa l’Ajuntament,
relacionats amb els residus urbans. Les
dades obtingudes a la campanya ens
van revelar coses com, per exemple,
quina franja d’edat recicla més o menys,
quines illes són les més sol·licitades o
les illes més ben valorades pels seus
veïns, entre d’altres.

És veritat que tots els debats que giren
envers les deixalles, residus urbans,
etc. són temes un pèl desagraïts, ja que
el ciutadà ha de fer dos tasques, una
pagar la despesa que suposa el servei
de recollida i l’altra fer un bon ús de
la brossa. Les dos tasques no són plat
de bon gust, però també és cert que el
compliment de la primera no et deixa
exempt de la segona. A més a més,
molta gent creu que les illes que s’han
d’utilitzar estan molt lluny de la seva
llar, mentre que als altres no els agrada
tindre-la gaire prop.
Després de dos mesos de campanya
de sensibilització de la gestió de la
brossa i el reciclatge, un dels aspectes
més importants i que ja sabíem abans
d’iniciar la campanya, és que Santa
Bàrbara és un poble que recicla. Això
vol dir que la “majoria” de famílies
planeres fan una bona gestió de la
brossa i dels equipaments dels quals
disposem. Per altra banda hi ha una
“minoria” de famílies planeres que no
ho fan. No fan bona gestió dels residus,
ni en fan un bon ús de l’equipament; a
més, sembla ser que no volen entendre
que tots junts podem millorar la imatge
del nostre poble. Malauradament les
accions incorrectes (com deixar la
brossa tirada per les illes o tirar brossa
en faccions que no correspon, etc.) són
més evidents i es noten més que no
totes les accions correctes que fan la
majoria de planers i planeres.

Amb aquesta reflexió el que vull fer és
animar a les persones que fan bé les
coses i animar-les perquè ho segueixin
fent.
Al llarg de la campanya s’han fet
diferents activitats i molt variades,
xerrades, programes de ràdio, porta a
porta... i quasi set-centes enquestes que
s’han realitzat per les nostres llars en
aquests dos últims mesos. A l’enquesta
hi havia un apartat on els entrevistats
havien d’escollir un dels motius de
disconformitat de l’illa de contenidors i
la deixadesa i desbordament per culpa
dels veïns ocupava la primera posició,
amb un 62%, respecte a d’altres motius
com desbordaments perquè sempre
està ple, un 5%. Aquestes dades ens
haurien de servir per obrir els ulls i
entendre que el principal problema i
la solució, a la vegada, ho tenim a les
nostres mans, a les mans dels usuaris.
Un dels principals objectius de la campanya era conscienciar a la població
de què els serveis que s’ofereixen tant
dels contenidors soterrats com de la
deixalleria estan per a fer-li ús, un bon
ús i entendre que el servei de recollida
i gestió de la brossa no és plat de bon
gust per a ningú. A més fer entendre
que l’Ajuntament aposta molt, molts
de recursos i diners perquè quan ens
pregunten si fem els deures i ens pregunten si fem unes bones polítiques de
reciclatge puguem aixecar el braç i dir
sí, amb la cara ben alta. Gràcies a tothom per la col·laboració!
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Una fira passada per aigua
Si la 4a edició fou coneguda com
l’any de la “ventada”, sens dubte la
15a edició serà coneguda com l’any
de la pluja. I és que aquesta edició
de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i
del Comerç ha estat afectada per les
grans pluges que van caure al nostre
municipi, especialment durant la tarda
del dissabte i del diumenge al matí,
empitjorant amb l’aigua que va caure
a altres punts del territori i que van
deslluir la Fira i, en conseqüència, va
provocar un important descens en el
nombre de visitants.
El divendres 18 de novembre es va
inaugurar la XV Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç, amb una
reivindicació per part de l’alcalde
de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, qui
durant la inauguració demanava més
implicació institucional davant les
greus conseqüències que la pagesia
està sofrint en els temps actuals, així
com tota la societat en general. El
dissabte, però, aquesta reivindicació
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semblava tornar-se en contra amb
aiguats sense control que va portar per
una banda, a l’anul·lació de diferents
actes de la Fira, a la baixada de visitants
(i per tant de vendes directes per part
dels expositors) i en conseqüència a
un greuge major per a l’agricultura i el
comerç del nostre entorn més proper.
Tot
i
aquests
contratemps
meteorològics, la Fira va seguir la seva
programació amb la voluntat que
els efectes meteorològics afectessin
el mínim possible. Si una cosa
caracteritza a la gent planera és la
seva constància i tossuderia perquè
les coses surtin el millor possible i, la
Fira no seria una excepció. Finalment,
el diumenge a la tarda el temporal
va donar una petita treva, fet que va
suposar un augment substancial dels
visitants que, d’altra banda, tampoc
van poder gaudir plenament de la
Fira, ja que alguns expositors van
marxar abans d’hora degut al temps
o s’havien suspès algunes activitats

paral·leles. Tanmateix, la gent planera,
sobretot, va sortir al carrer i va acudir
a la Fira, amb la voluntat de donar el
màxim caliu possible a expositors i
organització, una mostra que la gent
de Santa Bàrbara aposta, creu i lluita
per la seva fira.
La regidora responsable, Judit Lleixà,
expressava la seva decepció “en una
edició remarcable pel nombre d’anys
que es porten celebrant la Fira sense
interrupció, i també per les dificultats
econòmiques que la societat està
sofrint”. Tot i això, també es mostrava
optimista de cara al futur i assegurava
que “ni l’aigua ni el vent pot frenar
les ganes de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i de la societat planera en fer
cada any aquesta Fira més gran i més
prestigiosa” i animava, a expositors i
visitants a acudir a Santa Bàrbara en la
propera edició de l’any 2012 que, segons
Judit Lleixà “ja s’hi està treballant”.

Festes i Fires

L’Herald i els Reis Mags d’Orient

C

om ja va sent habitual, a finals del
mes de desembre, té l’arribada al
nostre poble, l’Herald de Sas Majestats els Reis Mags d’Orient, que acudeix per recollir els encàrrecs dels xiquets
i xiquetes de Santa Bàrbara.
Aquest any, l’Herald arribava a la Plaça
Cid i Cid, el dilluns 26 de desembre, on va
poder agafar totes les cartes dels infants
de Santa Bàrbara, que contenen els en-

càrrecs de totes les coses que els agraden
i que volen que els Reis Mags els hi porten
la nit de la Cavalcada de Reis.
Van ser molts els xiquets, xiquetes, pares, mares i familiars que es van apropar a l’Herald per deixar-li la seva carta.
Tots ells l’esperaven amb molta il·lusió i
alegria per fer aquesta entrega dels seus
somnis i encàrrecs per a Sas Majestats els
Reis Mags d’Orient.

Uns dies després, concretament la nit del
dia 5 de gener la Cavalcada de Sas Magestats els Reis Mags d’Orient arribava al
nostre poble. Els xiquets i xiquetes ho esperaven amb emoció i els reis no els van
defraudar, ja que amb el missatge que ens
portaven també arribaven els regals i les
coses que havien demanat a l’herald.
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Comencen les pràctiques del programa
“Suma’t a Santa Bàrbara”

E

l trimestre passat, van iniciar,
a Santa Bàrbara, les pràctiques
d’empresa
de
tres
joves
inclosos dins del programa Suma’t,
del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Aquest programa combina accions
d’orientació, formació i d’adquisició
d’experiència
professional
en
empreses, amb l’objectiu de millorar
la qualificació professional de les
persones joves desocupades i facilitar
la seva inserció laboral a les empreses.
El programa Suma’t, a nivell de
comarca, el lidera el Consell Comarcal
del Montsià. L’Ajuntament de Santa
Bàrbara, amb la voluntat de poder
ajudar a persones en situació d’atur,
especialment en col·lectius de risc
d’exclusió laboral, va sol·licitar la
pràctica de tres alumnes, veïns de
Santa Bàrbara. Finalitzada la formació
teòrica a la seu del Consell Comarcal,
les pràctiques es realitzaran al nostre
municipi, en dos camps diferenciats:
electricitat i auxiliar de geriatria.

L’objectiu del programa Suma’t i,
per extensió, de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara és que el col·lectiu de

joves tingui mecanismes i preparació
suficient per poder accedir al mercat
de treball amb suficients garanties.

El Museu de la Vida a la Plana obre les seves portes

F

inalitzades les obres de rehabilitació del mas de Martí, que han
portat a la seva reconversió en el
Museu de la Vida a la Plana, l’Ajuntament de Santa Bàrbara va obrir les portes del museu al mes de novembre. En
un principi, el museu es va obrir un dia
a la setmana, els dijous, de les 16 a les
19 hores, per fer una primera valoració
a nivell de visites i resposta de la societat.
També, el Museu de la Vida a la Plana,
va romandre obert tot el cap de setmana de la XV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç. L’objectiu era comprovar la predisposició dels visitants a
la fira per fer una visita al recentment
inaugurat museu. Es pot parlar d’un
èxit important, ja que es van comptabilitzar més de 100 visites, tot i la meteorologia durant tot el camp de setmana.
Cal esmentar, a més, que durant la setmana de la fira, es van realitzar algunes
24

petites millores al museu, així com es
va presentar la carta d’independència
del municipi, que romandrà de forma
permanent a les instàncies del Museu
de la Vida a la Plana.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Santa Bàrbara ampliarà l’horari d’obertura
del museu, per al complet funcionament de cara l’any 2012, a mesura que
es contempli la plena disponibilitat, a fi
que tota la societat pugui gaudir d’un
espai únic. A més, s’espera que aquest
sigui un museu dinàmic, obrint les portes per a altres activitats lligades a la
cultura, l’oci i el desenvolupament local de Santa Bàrbara.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara es mostrava satisfet per aquest pas,
que suposa la culminació del treball
que, des de fa molts anys, s’ha estat
realitzant al mas de Martí, per acabar
convertint-lo en un dels espais més
destacats del nostre poble.

TIC, Promoció Econòmica i Turisme

Trobada de tècnics de suport a l’emprenedoria
a les Terres de l’Ebre

E

l dia 10 de novembre, a la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació
de Tortosa, es va celebrar una trobada entre tècnics de suport a l’emprenedoria de totes les Terres de l’Ebre a fi
de realitzar un projecte conjunt, liderat
per l’OADL de la Diputació de Tarragona, amb l’objectiu de crear sinèrgies
positives de suport a l’emprenedoria al
nostre territori i millora de les actuals
polítiques de suport a la creació d’empreses. L’Ajuntament de Santa Bàrbara
també hi va participar, ja que fa molts
anys que disposa d’aquest servei i, de

l’any 2008, està integrat a la Xarxa Inicia, per la creació d’empreses.
La Diputació de Tarragona ha iniciat un
projecte conjunt a les comarques de
l’Ebre i Camp de Tarragona per intentar
minimitzar els efectes de la crisi. Una
de les apostes clares és fomentar l’emprenedoria i la creació de noves empreses al territori per tal de poder ser un
primer impuls per enfortir l’economia
del territori. En aquest sentit, ha encarregat un projecte a una consultora
externa per tal de perfilar els principals
eixos estratègics per a la creació d’un
full de ruta de cara al futur.
En aquest sentit, la trobada fou molt
positiva, ja que va permetre als tècnics
responsables de suport a l’emprenedoria debatre les principals dificultats actuals i els punts forts que, l’emprenedoria ebrenca, presenta. Actualment, tots
els tècnics van tenir una opinió unànime sobre la dificultat actual per l’emprenedoria de trobar finançament per
iniciar els seus projectes, del baix perfil
de la persona emprenedora i del grau de
mortalitat empresarial abans dels tres

anys d’existència. Contràriament, també es va parlar de la voluntat de treballar en xarxa a tot el territori, de la creació constant d’empreses tot i la greu crisi econòmica i del suport institucional
per fomentar la creació d’empreses i de
suport a persones emprenedores.
S’espera que el pla estratègic es finalitzi
a principis de l’any 2012 i sigui un primer pas per fomentar i enfortir la cultura emprenedora a tota la província de
Tarragona.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha estat
sempre al costat de les persones emprenedores, donant el màxim suport i, tot i
les limitacions, buscar sempre la millor
opció per als qui volen iniciar un nou
projecte empresarial. Des de l’any 2008
és membre de la Xarxa Inicia (municipi
més petit de les Terres de l’Ebre que disposen del servei) i ha assessorat a més
de 100 projectes d’àmbit municipal i comarcal, una mostra inequívoca que segons el Regidor de Promoció Econòmica,
Antonio Ollés, fa palesa la voluntat de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara de seguir donant suport a l’emprenedoria.

Edició de la nova guia turística
“Santa Bàrbara, un mar d’oliveres”

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara,
en el marc de la XV Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del
Comerç, va reeditar la guia turística
“Santa Bàrbara, un mar d’oliveres”,
una completa guia on s’inclouen
els principals atractius del nostre
municipi.
L’any 2008, la Regidoria de Fires i
Festes encarregava l’edició de la 1a
guia turística de Santa Bàrbara, per tal
de donar informació a totes aquelles
persones que, al llarg de l’any, visiten el
municipi, així com per fer difusió a tots
els esdeveniments que s’organitzen
o per fer promoció a altres punts del
territori nacional. La guia fou editada
en català i, posteriorment, traduïda al
castellà i l’anglès, amb una molt bona
acollida per part dels usuaris.

Tres anys després, la Regidoria de
Promoció Econòmica ha vist necessari
reeditar la guia per tres motius
principals: renovació de la informació
que hi havia a l’anterior, millora
d’alguns aspectes de la mateixa i la
necessitat de disposar de més material
de promoció i difusió per al Museu
de la Vida a la Plana, que ja està en
funcionament.
D’altra banda, la guia es presentava en
el marc de la XV Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç a l’estand de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. També
estava disponible al Museu de la Vida
a la plana i es publicada a la web del
municipi (www.santabarbara.cat).
Antonio Ollés, regidor de Promoció
Econòmica, aclaria que una guia
turística ha de ser un resum breu de

totes les excel·lències que un municipi
disposa, i ha de ser actualitzada
periòdicament per adaptar-se als nous
temps. Igualment assenyalava que hi
ha previsió de traducció al castellà,
anglès i francès.
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E

l darrer trimestre acostuma a ser
el de tancament de l’any. En aquest
sentit, el treball en els darrers mesos
s’ha centrat en la justificació de diferents
subvencions i ajuts que s’han rebut al llarg
de l’any, si bé aquest 2011 han estat uns ingressos notòriament inferiors.
S’ha notat força a nivell de creació d’empreses i sol·licitud d’orientació, amb 23
projectes envers els 40 que van passar
pel punt de suport Inicia de Santa Bàrbara l’any 2010. Tot i això, s’ha aprovat una
subvenció de 15.000 euros per tal de poder
continuar treballant per donar el màxim
suport a l’emprenedoria del nostre municipi. Finalment, s’ha col·laborat amb la Diputació de Tarragona i la consultora Daleph
per a la realització de l’estudi de l’estat de
l’emprenedoria al territori de l’Ebre.
A nivell comercial, s’ha mantingut el treball conjuntament amb la Unió de Comerciants, aprovant subvencions properes als
2.000 euros per la realització d’actuacions
de promoció i difusió comercial. A més,
s’espera que a principis d’any estigui enllestit el nou mapa comercial de Santa

Bàrbara, renovant l’anterior. S’ha acordat
amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa un pla formatiu per a
l’any 2012 per a comerciants i empresaris
del municipi. També, en aquest marc de
comerç, s’ha treballat per a la realització
de l’informe de resultats de la XV Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç que
en breu es presentarà a la pàgina web del
municipi. També s’ha realitzat una memòria econòmica per sol·licitar finançament
per a la fira al Departament d’Empresa i
Ocupació i al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
A nivell d’ocupació s’ha finalitzat amb els
plans d’ocupació 2011 que han donat feina a 12 treballadors/es que, sumats als 11
del període 2010-2011, han donat el màxim nombre de treballadors/es que s’han
beneficiat en un any i que, d’altra banda,
són mecanismes per intentar frenar l’imparable efecte de la crisi econòmica i l’atur.
També s’ha aconseguit, juntament amb la
Regidoria de Serveis Socials, la contractació de tres joves dins del programa Suma’t,

així com un alumne que ha estat realitzant
les seves pràctiques externes a l’Infocentre.
En matèria de desenvolupament local, s’ha
renovat per un any més el conveni amb els
ajuntaments de la Galera, Godall i Masdenverge per la contractació de l’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local. S’ha
realitzat amb èxit la V Jornada de desenvolupament local, dedicada aquest any a la
inserció laboral dels joves i la creació d’empreses noves al municipi.
En l’apartat de turisme s’ha realitzat i presentat la nova guia turística “Santa Bàrbara, un mar d’oliveres”, en el marc de la XV
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç,
i s’ha participat activament en l’obertura i
difusió del Museu de la Vida a la Plana.
Finalment, a nivell econòmic, s’ha de valorar un impacte de subvencions sol·licitades
i aprovades pels diferents organismes públics de més de 160.000 euros per a l’any
2011, un import lleugerament inferior al de
l’any 2010 i que és un fet inequívoc de l’actual situació econòmica a tots els nivells.

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

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

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

Esforç, afany de superació, compromís i fidelitat a les nostres arrels, però també
obertura al món mirant cap al futur. Són valors que a ”la Caixa” hem impulsat
des de sempre i que fan créixer l’esperit emprenedor dels nostres joves, motor
de la societat del demà.

www.laCaixa.cat

MONTEBRE

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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA
COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

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

“IBEROLEI”

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

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2011
• AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes DUN 2011.
• AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes anticipació Olives Cª
2011/2012.
• AGRÍCOLA DEL CAMP té en funcionament l’AGROBOTIGA.
• Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 20 hores
Dissabtes de 9 a 13 hores i de 15 a 20 hores
Diumenges de 9 a 14 hores
• Situació de Mercats de l’Oli d’Oliva. Observatori de Preus. Gràfica
Evolució.

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

La Cuina de La Plana

ANGUILES EN SUC
Persones: 4
Temps de preparació: 30 minuts.

Elisa Rodríguez Muñoz
Preparació:
1.

Abans de tot, hem de netejar bé les anguiles. Cal posar-les en
aigua, deixar-les una bona estona, netejar-les bé amb les mans i
després escórrer-les. Finalment cal que les tallem a trossos i les
guardem preparades per posar a la cassola.

2.

Sofregim, en una cassola, la ceba i la pesteta fins que es dori.

3.

Afegim les anguiles trossejades dintre la cassola amb el sofregit
de la ceba i l’aigua. A continuació, tirem el safrà i les deixem
coure durant 20 minuts aproximadament a foc mitjà.

4.

Per acabar, tirem la picada d’all i julivert, ho deixem coure durant
5 minuts més i ja les podem servir.

5.

Cal que les servim amb una petita cassoleta de terra, amb
abundant suquet i unes bones llesques de pa per submergir-nos
en el plat.

Temps de cocció: 30 minuts.
Aportació calòrica: mitjana
Elaboració: mitjana
Ingredients:
- 1kg. d’anguiles
- Sal i oli d’oliva
- Ceba
- Pesteta
- Aigua
- Picada d’all i julivert
- Safrà
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ARRÒS EN CARGOLS
Persones: 4
Temps de preparació: 15 min.

Mercè Fort Rodríguez
Preparació:
1.

En primer lloc, cal netejar molt bé els caragols i bullir-los. Cal
començar el bull amb foc lent perquè quedin ben enganyats.

2.

Seguidament, en una paella, afegirem un bon raig d’oli d’oliva de
les nostres planes i sofregirem la ceba ben trinxada i la tomata
ratllada.

3.

A continuació, tirarem la picada i els caragols, ho remenarem bé
per que tot quedi ben mesclat i hi afegirem el brou.

4.

Un cop arrenqui el bull, tirarem l’arròs, cadascú pot tirar-lo
segons el costum que tingui, en creu, a grapadets etc.

5.

Rectificarem de sal i pebre i deixarem coure durant uns 10-12
minuts a foc fort. Si cal afegirem una mica de brou durant la
cocció de l’arròs.

6.

Tot seguit, només cal emplatar i servir. Si agrada, es pot
acompanyar all-i-oli.

Temps de cocció: 1 h i 45 min.
Aportació calòrica: alta
Elaboració: mitjana
Ingredients:
- ½ kg. de cargols de terra
- 400 gr. d’arròs
- 1 litre de brou de carn
- Oli d’oliva verge de la plana
- Una picada d’all, julivert,
ametlles i - pinyons
- 1 ceba
- 1 tomata
- Sal i pebre vermell dolç
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MONA DE PASQUA
Persones: 6
Temps de preparació: 2 hores
Temps de cocció: 20 min. aprox.
Aportació calòrica: alta
Elaboració: difícil
Ingredients:
Pasta de mona
- 6 ous.
- Oli de Santa Bàrbara (2 tasses).
- 1 l. de llet sencera.
- 150 gr. de llevadura.
- 1 llima ratllada.
- 250 gr. de farina de força.
- Dos ous bullits.
- Confits de xocolata, fruits
confitats, pinyons, anissos, etc.
Cabell d’àngel
- 2 carabasses grans.
- 1 llima.
- 100 gr. de mel.
- 1 canella en rama.
- Sucre.

Natàlia Castells Cid
Preparació:
1.

Per començar, cal preparar el cabell d’àngel amb el qual farcirem les
mones, també serveix per farcir els pastissets.

2.

En primer lloc, pelarem les carabasses i posarem a bullir la polpa
fins que estigui en el seu punt de cocció.

3.

A continuació, es treu l’aigua, escorrent-la amb les mans i, finalment,
es treuen totes les llavors de la carabassa.

4.

Cal pesar la massa un cop no hi hagi gens d’aigua i després cal posar
a coure en una cassola amb la canella amb rama i 800 gr. de sucre
per cada 1 kg. de confitura.

5.

En arribar quasi al final de la cocció, cal afegir la llima i la mel.
Finalment, reservarem fins que es refredi la confitura.

6.

Per començar a elaborar la massa de la mona, cal posar en un ribell
gran la llevadura i els sis ous, cal barrejar-los bé i, a continuació,
afegir el litre de llet, la pell d’una llima, l’oli i el sucre. Cal barrejar bé
amb les mans i, a partir d’aquí, anar afegint la farina de força a poc
a poc fins que agafi una textura sòlida.

7.

A continuació, cal enfarinar la superfície de la taula i començar a
pastar la massa tot seguint afegint farina. Cal amassar bé durant
una bona estona.

8.

Un cop tenim al punt la massa, cal aplanar un bon gruix de pasta,
farcir amb la confitura de cabell d’àngel, tancar-la i unir-la perquè
quedi a dintre el cabell d’àngel, donant-li una forma el·líptica. Als
extrems, a Catalunya, s’hi col·loquen dos ous bullits, que compta la
tradició catalana, que s’han de trencar al front del padrí.

9.

Deixar reposar la massa mitja hora en la mateixa safata que
l’enfornarem.

10. Precalentarem el forn a 180º i abans d’introduir la mona, amb un
pinzell, pintarem la seva superfície amb ou batut i sucre i, finalment,
decorarem al gust amb fruits confitats, pinyons, anissos, etc. Cal
vigilar la cocció fins que la massa agafi un to torrat.
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Santa Bàrbara a

Chile

Fitxa
Fundació = 15 d’abril de 1962
Altitud Mitjana = 10 msnm
Població (2002) = 346 hab.
Gentilici = Bárbaro(a) o Barabaronés(a)

Santa Bàrbara, també anomenada
Fandango Norte i Nueva Chaitén, és
una localitat xilena situada a la comuna de Chaitén, Regió dels Llacs, a
10 km al nord de la capital comunal i
a uns 190 km de Port Montt .
Després de l’erupció del volcà Chaitén i la posterior destrucció i abandó de la ciutat de Chaitén al maig de
2008, aquesta localitat ha estat escollida pel Govern de Xile com el lloc
on relocalitzar la població. La localitat també és anomenada Fandango
Norte per estar situada al Nord del
Estero Fandango. Es pot accedir a
Santa Bàrbara per la Carretera Austral - Ruta 77.
Aquesta és sense dubte la Santa Bàrbara que es troba més lluny de nosaltres.
En relació al clima, és el característic de la zona costanera amb temperatures moderades a baixes, sense
grans variacions a causa de la influència marina i amb una mitjana
de precipitacions de 3.500 mm. anuals!!! Els recursos hidrològics, amb
un gran potencial d’utilització, constitueixen una de les característiques
de la zona. Els cursos d’aigua, d’origen nival, formen en els seus trajectes vasts sistemes hidrològics que inclouen “esteros”, llacs, llacunes i rius
principals.
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RESUMS DE LES SESSIONS DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL QUART TRIMESTRE DE
L’ANY 2011
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 22 de setembre de 2011. En la que, entre d’altres,
es van adoptar els acords següents:
Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres “Arranjament del Parc Municipal”, redactat per l’Arquitecte Tècnic municipal, amb un pressupost
d’execució per contracta de 170.000,00 €.
Aprovar les gratificacions per als col·
laboradors en la sala d’aparells audiovisuals
del Centre Cultural, durant el període de juny
de 2011 a juliol de 2011.
Aprovar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants en el Programa SUMA’T.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 6 d’octubre
de 2011. En la que, entre d’altres, es
van adoptar els acords següents:

Aprovar el pagament de 387,73 € corresponents al període d’octubre a desembre de 2011
per a la contractació d’una professora de plàstica per a l’escola Jaume Balmes, a través del
Consell Comarcal del Montsià..
El Sr. Alfred Blanch, Regidor d’Ensenyament,
informa als membres de la Junta de Govern
Local que dins el Conveni de col·laboració
signat entre l’ajuntament de Santa Bàrbara i
l’Institut de l’Ebre de Tortosa, per a la formació pràctica en centres de treball ara mateix, i
fins al 31 de maig de 2012, tenim una alumna
en pràctiques a la nostra Llar d’Infants.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 20 d’octubre
de 2011. En la que, entre d’altres, es
van adoptar els acords següents:

Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 9.660,00 €,
per a la realització del projecte “Activitats Culturals”, concedida per la Junta de Govern de
la Diputació de Tarragona de data 10 de juny
de 2011.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 9.999,94 €,
per actuacions destinades a la promoció de
la salut pública, parcs salut, concedida per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
de data 12 de juliol de 2011.
Acceptar les subvencions concedides per la
Diputació de Tarragona, per la realització dels
següents projectes:
Piscines
8.000,00 €
Peridomèstics
2.842,04 €
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Aprovar la contractació de la instal·lació i el
lloguer de les carpes per a la XV Fira de l’Oli
Novell, dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa
FATSINI, SL, per un import total de disset mil
set-cents euros (17.700,00 €) IVA inclòs.
Acollir-nos a l’eix 4 Medi Ambient actuacions en matèria de conservació de la naturalesa i gestió de recursos naturals Programa
d’Actuacions, per a l’any 2011, i sol·licitar
una ajuda de 5.000,00 € per a la realització
del projecte “Urbanització de l’àrea de medi
ambient deixalleria municipal (fase1)”.
Aprovar l’esborrany de conveni per a l’Adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la
convocatòria “Treball a les 7 comarques”.
El Sr. Alfred Blanch, Regidor d’Ensenyament,
informa als membres de la Junta de Govern
Local que dins el Conveni de col·laboració
signat entre l’ajuntament de Santa Bàrbara i
l’Institut Montsià d’Amposta, per a la formació pràctica en centres de treball, actualment
està realitzant pràctiques un alumne a l’Infocentre. Així mateix, també informa que dins el
Conveni de col·laboració signat entre l’ajuntament de Santa Bàrbara i la Universitat Rovira
i Virgili, per a la formació pràctica en centres
de treball, actualment està realitzant pràctiques una alumna, al departament de serveis
socials.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 3 de novembre de 2011. En la qual, entre d’altres,
es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, per a
la realització d’activitats al Centre Obert L’Oliveta, per un import total de 19.760€.
Acceptar la subvenció concedida per l’Institut
Català de les Dones i que es detalla a continuació:
Programació anual d’activitats adreçades a
les dones, subvencionat amb la quantitat de
3.000,00 euros.
Programes formatiu de diferents formats
adreçats a les dones, subvencionat amb la
quantitat de 3.000,00 euros.
Acceptar la subvenció concedida pel Consell
Comarcal del Montsià en concepte d’ensenyament de plàstica als centres d’ensenyament
primari i secundari obligatoris (curs 20102011), per un import de 488,20 €.
Acceptar la subvenció concedida pel Consell
Comarcal del Montsià en concepte d’ensenyament d’adults (curs 2010-2011), per un import
de 4.649,40€.
Aprovar la resolució del contracte per la prestació dels serveis de neteja viària del municipi de Santa Bàrbara adjudicat per la Junta
de Govern Local en sessió del dia 5 de juny de
2008 a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per mutu acord, sense
incautació de la garantia per la manca de per-

judicis econòmics derivats de la resolució del
contracte.
Aprovar adherir-nos al projecte IdentifiCAT
dins del Pla comarcal de joventut, per a la realització d’un concert el dia 18 de novembre en
el marc de la Fira de l’Oli.
Donar suport i autoritzar a l’Associació de
Diabètics de Catalunya, delegació de l’Ebre,
per il·luminar la “Rotonda del Pont del Tren”
i la “Rotonda de la Terra un Poble” en blau i
marcar així el Dia Mundial de la Diabetis
a celebrar el pròxim 14 de novembre,
il·luminació que es realitzarà els dies 19 i 20
de novembre.
Aprovar el protocol addicional per a l’any 2009
del Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials
i altres programes relatius al benestar social.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 24 de novembre de 2011. En la qual, entre d’altres,
es van adoptar els acords següents:
Aprovar l’aportació econòmica al Premi Beca
IES “Les Planes” de l’ajuntament de Santa Bàrbara per al curs 2010-2011 de 300,00 €.
Aprovar la contractació del servei consistent
en el subministrament dels inflables per a la
realització del Parc Infantil de Nadal, dins les
Jornades Nadalenques, els propers dies 27 a 31
de desembre de 2011, amb la mercantil Fatsini, SL, per un import de 1.239,00 € IVA inclòs.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 15 de desembre de 2011. En la qual, entre d’altres,
es van adoptar els acords següents:
Aprovar el calendari proposat següent:
IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
PERÍODE PROPOCONCEPTE
SAT 2012
28/07/2012 –
010 - IAE
28/09/2012
28/04/2012 –
500 - IBI URBÀ
29/06/2012
29/04/2012 –
501 - IBI RÚSTICA
29/06/2012
600 - IMP. VEHICLES
31/03/2012 –
TRAC. MEC.
31/05/2012
Altres ingressos públics de meritament
anual
Concepte
Subconceptes Període proposat 2011
550 - Clavegueram
100
551-Clavegueram
Taxes
30/06/2012 –
loc. Comercials
preus pú30/08/2012
560- Escombraries
blics
561-Escombraries
locals
840-Cons.
840- Cons.
30/06/2012 –
Cementiri
Cementiri
30/08/2012

Renovar l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació
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a les entitats locals de Catalunya aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Denunciar el conveni subscrit mitjançant
l’adhesió al programa Thao-Salut Infantil, als
efectes de la seva no renovació per al proper
any 2012, entenent-se que el conveni restarà
rescindit amb efectes del dia 31 de desembre
de 2011.

RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL QUART TRIMESTRE DEL 2011
Sessió Extraordinària, realitzada pel
Ple de la Corporació el dia 27 de setembre de 2011. En el desenvolupament de la qual es van adoptar els següents acords:
Acceptar la cessió del tram de la carretera
T-331, comprès entre el p.k. 14+020 i el p.k.
15+720, el qual restarà integrat en el sistema viari d’aquest municipi.
Formular al·legacions sobre la formulació
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
any 2012, en el sentit següent:
1. Sol·licitar la substitució de l’obra
inclosa en el PUOSC – ET de l’any 2012
“Rehabilitació de la Casa Consistorial”,
amb un pressupost d’execució per
contracta de 2.113.665,98 € i una
subvenció de 53.768,23 €, per l’obra
“Arranjament del Parc Municipal“,
amb un pressupost d’execució per
contracta de 170.000,00 €, mantenint
la subvenció de 53.768,23 €.
2. Sol·licitar l’increment de la subvenció
per a l’obra “Arranjament del Parc Municipal”, fins el 70% que permeten les
bases d’execució del pla.
Cedir en comodat a la Generalitat de Catalunya el fons municipal fins l’any 2000. Cedir els drets de reproducció amb finalitats
de recerca i divulgació a l’Arxiu Comarcal

del Montsià i permet la difusió via web de la
documentació del fons, sempre que no estigui restringida legalment. Qualsevol altre
mitjà de difusió haurà de ser autoritzat per
l’alcalde de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Aprovar la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia amb la
incorporació del municipi de Sant Jordi.
Aprovar com a festes locals del municipi
de Santa Bàrbara per a l’any 2012, les següents:
 Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori
patró del municipi.
 Dia 4 de desembre festivitat de Santa
Bàrbara patrona del municipi.
Aprovar provisionalment la modificació de
les ordenances fiscals.
Aprovar definitivament els comptes anuals
corresponents a l’exercici 2010, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici
hi ha un actiu de 8.219.486,54€, un passiu
de 8.219.486,54€ i un resultat de l’exercici
amb un guany de 724.770,13€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de
724.770,13€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents
de cobrament de 1.375.939,22€, unes
obligacions pendents de pagament de
1.201.022,83€, uns romanents totals de
1.183.747,71€ i un resultat pressupostari
ajustat de 335.717,28€.
- La memòria: document que completa,
amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el Compte de resultat
econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.
Aprovar una Moció conjunta dels grups
municipals de CiU i d’UP, de suport al model educatiu català.

Aprovar una Moció conjunta dels grups
municipals de CiU i d’UP, en contra del
transvasament del riu Ebre.

Sessió Ordinària, realitzada pel Ple
de la Corporació el dia 26 d’octubre
de 2011. En el desenvolupament de
la qual es van adoptar els següents
acords:
Acceptar la subvenció de 96.000,00 € concedida pel Departament d’Ensenyament per a
l’escolarització corresponent al curs escolar 2010-2011 de la llar d’infants municipal
“Les Beceroles”.
Aprovar el Conveni de camins amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Resoldre els recursos de reposició a l’aprovació de les quotes d’urbanització de l’obra
“Dotació de serveis al Passeig de la Generalitat i adjacents – segona fase”, a la Unitat
d’actuació número 18.
Resoldre els recursos de reposició a l’aprovació de les quotes d’urbanització de l’obra
“Dotació de serveis al Passeig de la Generalitat i adjacents – segona fase”, a la Unitat
d’actuació número 19.
Resoldre els recursos de reposició a l’aprovació de les contribucions especials per
l’execució de l’obra “Dotació de serveis al
Passeig de la Generalitat i adjacents – segona fase”.
Aprovar la Moció de suport al sector de l’oli
al Baix Ebre i al Montsià.
Sortejar els components de les Meses per a
la realització de les properes Eleccions Generals.
Aprovar la Moció de tots els grups municipals per a la declaració de les festes taurines
de la localitat de Santa Bàrbara com a part
integrant del Patrimoni Cultural Immaterial
dels Planers.

SANTA BÀRBARA MAGAZÍN NOTES OFICIALS 1r trimestre 2012
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2012
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
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBÀ
501 - IBI RÚSTICA
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE

PERÍODE INICI
31/03/2012
28/04/2012
28/04/2012
30/06/2012
30/06/2012
28/07/2012

PERIODE FINAL
31/05/2012
29/06/2012
29/06/2012
30/08/2012
30/08/2012
28/09/2012

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.
35

HOTEL RESTAURANT DIEGO
Ctra. De la Galera, s/n 43570 Santa Bàrbara
diego@hoteldiego.com www.hotelrestaurantdiego.com
Tel. reserves 977 719 017

Una bona cuina complementada amb un espai agradable.
La cuina de Diego però amb un nou i seductor entorn, LA TERRASSA by Sonia

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2011
IRIS BEDMAR RODRÍGUEZ
Òscar Rodríguez Orcajo
Esther Bedmar Insa

30/09/2011

CRISTIAN MIHAI TANYI
Lazar Darius Tanyi
Mihaela Tanyi

24/12/2011

DELZEN ALVEAR PALACIOS
Fausto Santiago Alvear León
Rosa Liliam Palacios Armijos

19/10/2011

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE 2011
JORDI TOMÀS ROIG
MARIA CARMEN FORT AIXENDRI

29/10/2011

LIAN DÍAZ MANDRU
Celedonio Díaz Marín
Claudia Liana Mandru

22/10/2011

ISONA TORRES GAYA
Andrés Torres Arasa
Núria Gaya Sol

31/10/2011

FATIMA ATHIE
Oumar Athie
Rahmatoulahi Athie

23/11/2011

EMILY ALEJANDRA BRAVO LUNA
Francisco Javier Bravo Cumbicus
Vanessa Germania Luna Salinas

29/11/2011

GIEDRE DACYTE
Algirdas Dacys
Egle Merkelyte

27/11/2011

AMAL SABOUNI
El Hassan Sabouni
Abida Belkassmi

22/12/2011

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2011
JORGE VALLS MADORELL
JAIME OLIVÉ PASTOR
JOSEFA VILASACRA GARCIA
ROSA ALBIOL TARIN
JAIME LUÍS MARTÍ CLUA
JOAQUÍN FERRÉ CID
ANA MARIA MALLA BATISTE
CINTA BEL RIPOLLES
MANUEL ROMEU ARASA
MARIA ALBESA PRADES
JULIAN CUADRAD FERRERES
CINTA SUBIRATS FONOLLOSA
YAMINA EL GHADDIOUI
MARIA DOLORES CID MAURI

07/07/2011
25/09/2011
13/10/2011
14/10/2011
18/10/2011
22/10/2011
02/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
19/11/2011
20/11/2011
26/11/2011
30/11/2011
21/12/2011

L’entrevista

Entrevista al planer absent…

Jesús Moliner Moya
Em dic Jesús Moliner Moya i vaig
néixer el 14 de novembre de 1969.
Això vol dir que tinc 42 anys.
En primer lloc, he de dir que em fa
una certa gràcia això de que em
diguin planer absent. Bàsicament
perquè no me’n sento. D’absent,
vull dir. De planer per descomptat.
En segon lloc, tampoc he fet res especialment destacable digne de ser
explicat. En tot cas, l’únic que puc
aportar a aquesta secció del Magazín són records i vivències que, per
altra banda, deuen ser molt semblants als de la gent de la meva generació.
Com deia més amunt, vaig néixer
l’any 1969 en un poble molt petit
de la província de Terol que es diu
Campos. Quan dic molt petit vull
dir molt petit. Amb 6 o 7 habitants
a l’hivern i uns quants més, bastants, a l’estiu.
Sóc fill de Marcelina i de Pedro. La
meva mare va morir el 2009 i al
meu pare no el vaig arribar a conèixer perquè va morir poc després de
néixer jo. Tinc dues germanes més
grans, Maribel i Fina.
Els meus records de la primera infantesa són de jocs als carrer, de
caminar unes quantes hores per
arribar a l’escola els dilluns al matí
i tornar els divendres a la tarda (les
meves germanes i jo estàvem interns, com altres nens i nenes dels
pobles dels voltants, en una escola anomenada “Escuela hogar”), de
neu i molt fred a l’hivern i també
d’estius a la masia de la família de
la meva mare, a Villarroya de los
Pinares.
L’any 1978, quan jo tenia 8 anys,
la meva mare decideix que hem
de marxar cap a un lloc anomenat Santa Bàrbara. Recordo que
quan m’ho va dir no m’ho acabava de creure, no entenia per què
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havíem de marxar de casa nostra,
del nostre poble, a un lloc que no
coneixíem. En definitiva, vam ser
una família més de les milers que
en aquella època van emigrar cap
a Catalunya.
El motiu de triar Santa Bàrbara era
perquè aquí ja hi teníem família.
La tia Cèlia i la tia Amèlia (cosines
de la meva mare) i la tia Glòria (tia
del meu pare), que ens van ajudar
molt en aquests primers moments.
De fet, recordo que la nostra primera casa, llogada, estava al carrer
Jaume I, just al costat de casa de
la tia Cèlia. Poc temps després ja
ens vam comprar una casa al llavors carrer Manzano i ara Joan Roig
i Torres.
Recordo el dia que vaig entrar a
l’escola. Don Francisco em va presentar a la resta de la classe i, com
passa en aquests casos, tothom em
mirava encuriosit.

En algun moment vaig preguntar
a algú (suposo que en castellà, és
clar) a què jugaven a l’hora del
pati. Em va contestar: “juguem a
acasar-nos”. Em va semblar molt
curiós això de jugar a casar-se. Ja
em veia convertit en capellà oficiant la cerimònia amb els nuvis. A
l’hora del pati ja vaig entendre que
“acasar-se” volia dir córrer uns darrera dels altres.
Parlant de jocs de pati, recordo
especialment un parell als que
solíem jugar i que ara difícilment
passarien el tall a qualsevol escola. Jugàvem a “ceba”, que bàsicament consistia en donar pilotades,
el més fort possibles, als companys
amb una pilota de tennis. També
jugàvem a “fava”. Un equip es posava en renglera, ajupit (menys el
primer jugador, que estava dret
a la paret), i l’altre anava saltant,
un a un, al damunt, de forma que
l’últim en saltar havia de passar
per sobre de tots fins arribar to-

L’entrevista
car la paret. Potser eren jocs una
mica bèsties però ens ho passàvem
d’allò més bé.

nya però crec que respon al respecte que, en aquella escola, teníem
pels nostres mestres.

No sé si més o menys conscientment, però en aquell moment a
l’escola ja s’aplicava la immersió
lingüística. No sabria dir quant de
temps em va costar aprendre el català però diria que al cap de pocs
mesos ja era un més de la classe
i de la colla. Ara em ve al cap una
entrevista que vaig escoltar a la
ràdio, no fa gaire temps, al nostre
estimat Andrés Iniesta. El cas és
que la notícia és que havia fet l’entrevista en català. Llavors penses
... Però, aquest noi, no porta tota la
vida vivint aquí? En fi, és una reflexió que deixo ara que està tant de
moda això del català i del castellà
a l’escola.

Un cop acabada l’escola, cap a
l’institut a Tortosa. De l’època
d’adolescent recordo coses bones
i no tan bones. Entre les dolentes,
se’ns dubte, la mort de Fernando
Lleixà (en pau descansi) en un accident de moto. Recordo que ens va
marcar especialment. Pel que fa les
bones, les vivències de qualsevol
colla d’adolescents (Golfos 69, ens
dèiem i ens diem encara), les partides de cartes al Manet, les tardes
a la Holiday, primer, i més tard a la
Karibú, ...

Segueixo parlant de l’escola. Crec
que no sóc el primer mestre/a que
surt en aquesta entrevista i també
crec que aquest és un poble amb
un alt percentatge de docents. No
crec que això sigui casualitat i diria
que, en part, es deu a tot un grup
de mestres que en aquella època van fer de la nostra escolaritat
una experiència vital inoblidable.
No voldria deixar-me a ningú, però
recordo especialment a Don Francisco, el meu primer mestre, a Don
Salvadó, Don Rogelio, Donya Rosalia, Donya Rosalina, Don José, Don
Luis ... Fa gràcia això del Don i Do-

Un cop acabat el COU marxo cap
a Tarragona a fer Magisteri i és llavors quan, suposo, començo a ser
“absent”. La setmana a Tarragona i
el cap de setmana al poble ha estat, i ho segueix sent, una constant
de la meva vida.
Després de la mili, també a Tarragona, segueixo amb el Magisteri i
també estudio Geografia i Història.
El meu recorregut professional no
té massa història. Un cop aprovades les “opos” estic un parell d’anys
a El Morell i, des de l’any 1998, faig
de mestre itinerant d’Educació Física a la Zona Escolar Rural Baix
Gaià. Aquest curs, un cop dissolta
la ZER, faig de mestre a l’escola de
Salomó.

Fent magisteri conec a la Magda.
Som doncs, com jo dic, un matrimoni pedagògic com n’hi ha tants.
La Magda és de La Nou de Gaià (“el
poble més maco que hi ha”, com
diuen ells) i, com sol passar en
aquests casos, la nostra vida queda establerta allà. Tenim tres fills.
Primer arriba l’Alba i després els
bessons (el Jordi i la Lídia).
La Nou de Gaià és un poble petit
(uns 500 habitants) però molt acollidor. Estem al costat de Tarragona i de Torredembarra. Viure en un
poble petit dóna tranquil·litat i, a la
vegada, ser a deu minuts de Tarragona et permet tenir a l’abast els
serveis que una ciutat mitjana com
Tarragona pot oferir.
El fet de tenir un peu aquí un altre allà ens ha fet decidir a comprar-nos un petit pis a Santa Bàrbara. Aquí hi passem la major part
dels caps de setmana i les èpoques
de vacances. És per això que deia al
principi que no em sento “absent”.
Aquí hi tinc a la meva germana
Fina (a qui els meus fills adoren),
a Alberto, a David, a Rubén i a Inés.
I aquí hi tinc els meus amics, que
són els mateixos que tenia quan
anava a l’escola, i amb els quals
hem compartit ja, segurament,
més de mitja vida.
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APA ESCOLA JAUME BALMES
Una vegada més, hem començat un
curs ple d’activitats. Aquest trimestre
ja hem celebrat la castanyada, la Fira
de l’Oli amb la tradicional elaboració de
coquetes de “panoli” i el dinar de Nadal
amb la participació de 167 alumnes i 15
monitors, tot un èxit!
Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.
Per aquest any, hem pensat noves
activitats, una de les quals és apropar
el cine als alumnes.

El proper divendres 24 de febrer de 2012,
és un dia de lliure disposició a l’escola,
per la qual cosa, l’APA organitzarà
l’activitat “El cine i l’escola”, que es
durà a terme pel matí i serà una
sortida amb autobús als multi cinemes
d’Amposta. Es tracta d’una activitat
lúdicoeducativa on els nens es poden
apropar al món del cinema.
S’obsequia a tots els participants amb
crispetes i aigua. A continuació rebran

l’explicació del so i les característiques
tècniques de les sales, també podran
veure una pel·lícula i, finalment, rebran
material pedagògic.
La sortida està dirigida a tot l’alumnat
de primària.
Esperem la vostra participació, ja que
ens ho passarem molt bé.

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Aquest any, com ja sabeu han hagut
canvis en la junta directiva, sent les actuals membres:
Presidenta: Teresa Guarch Laynez,
Vice-presidenta: Mari Cid Puig, Secretària: Lourdes Subirats Pla, Tresorera: Ma Cinta Marti Roda, i les Vocals:
Rosmari Curto Barberà, Carmen Cinta
Fornós Nàjer, Flora Gilabert Martí, Pepita Grifoll Valldepèrez, Josefa Moreno
Villena, Olga Pago Fornós, Lucrecia Rodríguez Roé.
Des del dia 1 d’octubre que vàrem inaugurar el curs 2011-2012, ja hem realitzat moltes activitats com: Classes de
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cuina, viatges, sortides a peu guiades
i sense guiar. També hem assistit a la
XX Trobada d’Associacions de Dones
del Montsià que, aquest any, es va realitzar a la Sénia, hem participat activament amb la fira de l’oli del nostre
poble, també, com sabeu, tenim bingo
els dimecres per a totes les sòcies, i
l’última activitat destacada d’aquest
desembre ha estat la festa del Pre-Nadal –que com– tots els anys vam oferir
a les nostres –sòcies– en la qual es va
poder gaudir de l’humor de tres nois
de les nostres terres, també es va poder
berenar i si la sort les va acompanyar
també gaudir d’uns regals esplèndids,

també vam aconseguir, amb l’ajuda de les nostres sòcies, la quantitat
de 586 euros per a la marató de TV3,
que, aquest any, estava dedicada a La
Regeneració i Transplantaments d’Òrgans i Teixits. També us comuniquem
que ens hem donat d’alta al Facebook,
per poder facilitar la comunicació amb
totes les sòcies, especialment amb les
més atrevides que utilitzen internet.
Des d’aquí volem donar les gràcies a
totes les sòcies i desitjar unes bones
festes a totes i, com no, animar-les a
participar en totes les activitats que
s’organitzen des de l’Associació.

Entitats Planeres
CLUB BÀSQUET SANTA BÀRBARA
Aquesta temporada 2011-2012 hem
format dos equips: un equip aleví i un
equip infantil mixtes.
Els
dos
equips
participen
en
competicions federades de Terres
de l’Ebre. En total som 23 xiquets i
xiquetes d’entre 8 i 14 anys.
Els entrenadors són: de l’equip aleví
Francesc Arasa i de l’equip infantil
Josué Lòpez.
Entrenem tots els dimarts i dijous
de 18.30h a 20h. Podeu trobar
mes informació del Club Bàsquet
Santa Bàrbara en el blog: http://
basquetsantabarbara.blogspot.com/

Club de Bitlles Santa Bàrbara
El dia 25 de setembre es va disputar el
XIII Campionat de Catalunya Individual
de Bitlles Catalanes a la localitat de
Godall i va estar organitzat pel Club de
Bitlles de Godall.
L’organització i la participació de
jugadors va ser un èxit per la qual
cosa s’ha de felicitar al Club de Bitlles
de Godall. Una de les coses que va
desmerèixer un poc la festa va ser que,
com ja havia passat altres vegades,
el campionat es va jugar en un camp
de gespa i, per aquest motiu, no va
participar cap jugador del Club de
Bitlles Santa Bàrbara, encara que des
del club hem fet les queixes pertinents
diverses vegades a la Federació no ens

han fet cas i per això vam decidir no
participar a cap tirada que se celebrés
en camp de gespa.
La classificació del campionat va ser la
següent:
1r: Martí Robles de Cabacés
2n: Juan José Centeno de Guinardó
3r: Antonio Queral de Vinaròs
I en quant a la classificació femenina:
1a: Teresa Salvador d’Amposta
2a: Joana Garcia de Siuranenc d’Horta
3a: Elena Folia d’Amposta
Felicitats a tots els guanyadors i
guanyadores.

la 4a posició i José Maria Martí va en
1r lloc a la classificació individual,
però encara queda molt campionat per
davant, ja veurem si les coses acaben
així.
Rogelio Roé

Pel que fa a la 1a Lliga Terres de l’Ebre,
el Club de Bitlles Santa Bàrbara ocupa

ASSOCIACIÓ ARAGONESSA PLANERA
Celebració
Dia del Pilar
A
diferència de l’any
passat,
en
aquesta ocasió el temps
va ser generós i ens va obsequiar amb
un magnífic dia per celebrar la festivitat del Pilar.
Els actes es van iniciar amb el pas de
la rondalla pels carrers fins a arribar a
l’església.
Un cop a l’interior, es va celebrar una
missa baturra i, posteriorment, a la sor-

tida, el Grup de Jota “Ecos de Aragón”
del Centro Aragonés de Castelló va dur
a terme una breu exhibició de Jota ballada.
A continuació, ens vàrem traslladar
fins al Centre Cultural gairebé 170 socis, acompanyants i simpatitzants per
celebrar un dinar de germanor.
En acabar el dinar, vam poder assistir a
una projecció de fotografies que resumia les activitats dels cinc anys de vida
de l’Associació Aragonesa Planera de
Santa Bàrbara. Vam acabar la jornada
amb la magnífica actuació del Grup de
Jota “Ecos de Aragón” del Centro Aragonès de Castelló.
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Club Tennis Taula Santa Bàrbara
Per tercer any consecutiu, el CTT Santa Bàrbara participem
a la lliga de tercera catalana (grup Terres de l’Ebre), on l’any
passat vàrem quedar classificats en 4t lloc. Els partits com
a locals, els disputem els divendres a les 21 hores al pavelló
municipal de Santa Bàrbara.
El CTT Santa Bàrbara estarà format per:
- Rufino Martín (jugador/delegat)
- Òscar Panisello (jugador)
- Sergi Sánchez (jugador)
- Didac Soler (jugador)
La lliga de tercera catalana està formada pels següents
equips:
- Ulldecona A
- Ulldecona B
- Ulldecona C
- Vinaròs B
- Sant Jaume A
- Amposta C
- Tortosa B
- Santa Bàrbara A

CLUB TWIRLING SANTA
BÀRBARA
Aquest últim trimestre de l’any es
caracteritza perquè ja tornen en força
els entrenaments i preparatius de
les atletes per als Campionats que
començaran al febrer/març del 2012.
Des de Barcelona s’ha desplaçat varis
caps de setmana una monitora que
ha ajudat a la nostra entrenadora a
muntar els exercicis que es faran als
campionats. Podem dir que totes les
actuacions ja estan en marxa i ara
és qüestió de practicar i assajar molt
perquè a l’hora de la veritat tot surti
com es desitja.
La primera activitat a nivell municipal
a destacar ha estat la següent: com
tots els anys i segurament des del
seu inici, vam participar als actes de
la Fira de l’Oli. Ens vam concentrar a
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Acabada la primera volta del campionat, estem classificats
en el segon lloc de la lliga, com podeu veure a la classificació.

Cal destacar que, per segon any consecutiu, ens vam
proclamar campions de la segona edició del quadrangular
per equips celebrat a Ulldecona aquest passat estiu, on
estaven presents els millors equips de tercera catalana.
També dir que, com cada any, tenim dues taules de tennis
taula disponibles al Parc de Nadal de Santa Bàrbara perquè
tothom que vulgui pugui gaudir d’una bona estona jugant
al “ping pong”.

l’Ajuntament i, juntament amb totes
les autoritats i entitats presents, les
xiquetes van anar desfilant fins al
recinte firal, acompanyats per la banda
de música. Aquest any s’han apuntat
moltes xiquetes petites i la veritat és
que feia goig veure a la plaça Cid i Cid
quasi 40 xiquetes vestides totes elles
iguals. Això representa que tot i estar
en temps de crisi molt greu, el club
pot continuar estant viu i, a la vegada,
poder col·laborar amb l’Ajuntament
en totes les activitats que es realitzen
durant l’any. Adjuntem una foto de
totes elles a la plaça abans de sortir
desfilant.
Els últims anys, juntament amb la
Fira de l’Oli se celebra també la festa
de Santa Cecília, però aquest any, el
mateix diumenge també coincidia amb
les Eleccions Generals. La regidora
de Festes, amb molt bon criteri, va
decidir passar-la al següent diumenge,

d’aquesta manera passàvem a tenir
dos activitats i amb dos diumenges
diferents. Des de la Junta apostem per
aquest model, separar els dos actes,
ja que a vegades concentrem totes les
activitats en poques hores i uns actes
es xafen amb uns altres. La veritat
és que va ser una festa molt bonica
juntament amb tots els músics. Ens
vam concentrar al parc municipal, vam
sortir desfilant per tot el carrer Major
fins a la plaça Cid i Cid, allí, un cop
tots junts, vam fer una petita actuació
i acte seguit vam entrar a missa per a
commemorar el dia de Santa Cecília,
vam acabar amb una ofrena de flors a
la patrona.
I, per acabar, la Junta del Club desitja
a tot el poble i a tots els lectors, que
tingueu un Bon Nadal, i que el proper
any 2012 vingui carregat de salut i
sobretot de treball per a tota la gent del
nostre poble.

Entitats Planeres
UNIÓ CICLISTA
SANTA BÀRBARA
ACTIVITATS DE L’ANY 2011
La temporada va començar amb el III
D.H. GODALL, prova de descens d’uns
1.200 metres on els participants lluiten
amb el cronòmetre per poder guanyar
la competició, és un gran espectacle,
que any rere any es va consolidant. Els
dies 5 i 6 de febrer, 250 participants i
unes 1.000 persones entre aficionats
i curiosos varen donar una nota de
color i bullici al poble de Godall. Cal
destacar l’actuació de Ricard Antó,
Aitor Vallés i Marc Espuny i la victòria
absoluta de Manel Arasa, tots quatre
membres de l’equip “5 SECONDS”. Tant
l’organització com l’estat del circuit
varen ser motius de lloances per part
dels participants, només una avaria
a les bateries de l’equip contractat
per cronometrar va deslluir la prova,
però en definitiva tothom en va sortir
content.
Al més d’abril, organitzàvem la II
QUEDADA BTT, per a tothom que
volgués aventures noves per “La Mola”
de Godall, 72 valents van gaudir de 20
quilòmetres de sendera fins aleshores
inèdits, feren de la sortida una delícia
per al personal amb un bon gust de
boca.
Un divendres 17 de juny i amb Lluna
Plena, 31 aventurers vàrem completar
la 4a Sortida Nocturna de la Via Verda,
de l’estació de Xerta fins a la de Bot,
on vàrem reposar i agafar forces amb
un àpat a base d’aliments i begudes
energètiques. Sobre dos quarts de dues
arribàvem a Xerta sense incidents

d’importància, concloent una sortida
”guai”.
Enguany hem organitzat una prova
nova “I TRANSPLANES”, inclosa i
que puntuava per al II CIRCUIT
XALLENGER TERRES DE L’EBRE – CAMP
TARRAGONA. Vàrem ser “La Cenicienta”
de les vuit proves que conformen el
calendari vam preparar i treballar a
consciència per tenir-ho tot lligat i
apamat, i així va ser, però el 26 de juny
dia de la prova, només 122 participants
(la mitjana ha estat d’uns 210 ) van
poder gaudir del recorregut de la
mateixa pels termes de Santa Bàrbara,
Masdenverge i Godall, itinerari variat
en tècnica, dificultat i duresa, amb els
avituallaments corresponents, que tots
els participants varen lloar. Agraïm
des d’aquestes línies als Ajuntaments
dels tres pobles la seva aportació, així
com als col·laboradors i una menció
especial per a l’Associació de Joves Font
del Peu de Masdenverge.
A les Festes Majors i dintre de l’acte de
l’ofrena, una vintena de socis vàrem
donar bullici i color al participar
uniformats amb “carros-bici” i tàndem.
Inclosa també al programa de Festes
Majors, “La Bicicletada Popular”, va ser
tot un èxit, 170 persones van gaudir
d’un itinerari senzill i adequat per
a l’ocasió, en què es visità el Mas de
Sant Pau i la Foia al terme municipal
de Masdenverge. Tots els participants
varen poder gaudir de piscina i un bon
plat de paella totalment gratuït.
Com la gran majoria d’entitats del
nostre poble, vàrem representar al
nostre club, essent presents el dia
11 de setembre (Diada Nacional de

Catalunya) a l’hissada de la Senyera i
l’Ofrena.
Promogut des de la Regidoria d’Esports,
vàrem col·laborar amb el Sr. Èric Bel
en la diada de la mobilitat sostenible
(16 d’octubre), proposant i guiant a
unes 75 persones, (molts de xiquets
i xiquetes) per un recorregut fàcil
i entretingut, que va anar a parar
i visitar les meravelloses “Oliveres
Mil·lenàries” concretament de la finca
de l’Arión (terme d’Ulldecona). A la
tornada ens desviàrem per visitar unes
altres oliveres mil·lenàries al terme de
Godall.
Ben entrada la tardor, el 30 d’octubre, i
amb molt baixa participació (no sabem
el motiu), vàrem fer el camí de la II
“Bicicletada de Tardor”, que transcorre
des d’Amposta fins a Sant Jaume
pel Carril Bici del costat del riu Ebre.
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Entitats Planeres
Un cop arribats a Sant Jaume vàrem
esmorzar i, després de les fotos de rigor
i la no menys passejada travessant “Lo
Pasador”, retornàrem a Amposta on
vàrem carregar les bicicletes i personal
als vehicles, donada per acabada una
diada inoblidable. Feu el possible per
venir l’any vinent, ja veureu que és
molt divertit.
Els dies 5 i 6 de novembre, els més joves
i algun veterà agosarat (com Ximo Bel
i Vicent Gómez), unes trenta persones
varen fer un recorregut “Voltaventura”
organitzat per David García i guiat
per ell mateix i Josep Barberà. Sortida
des del Pantà d’Ulldecona, pujada
fins a la Font del Retaule pel camí del
Magraner, després per la pista de la
Fageda i senders a dojo fins a Beceite,
pel barranc de Capatx, Millers, Moletes
d’Arany, Pou d’en Borràs i per últim la
Balenguera, abans de sortir al Parrisal
de Beceite. Ha estat un recorregut pel
mig de la natura on els nostres sentits

han experimentat sensacions diverses,
tant en olors com colors i paisatges,
que mai es podran oblidar.
Tanquem l’any amb la III MARXA BTT
FIRA DE L’OLI, programada per al dia 20
de novembre, però per circumstàncies
climatològiques vàrem haver de
posposar per al 4 de desembre, dia de
la nostra patrona. Santa Bàrbara ens va
ajudar a tenir un dia primaveral on 130
participants van gaudir de la BTT per
un recorregut de camins fins arribar
a la Serra de Godall, on senders nous
recentment oberts varen fer les delícies
de tothom. Un bon àpat i sorteig
d’obsequis van posar punt i final a la
diada que resultà molt satisfactòria
per a organitzadors i participants.
Representants de la U.C.S.B. han estat
presents a la totalitat de proves del
circuit Xallenger Terres de l’Ebre-Camp
de Tarragona, obtenint pòdiums i bons
resultats, destacant el guanyador
absolut Victor Espuny, qui amb els

seus companys Esteve Mestre, Jordi
Gallego, David Caballé i Vicent Sales,
tots ells amb el patrocini de IBEROLEI,
han participat en diferents proves de
BTT i carretera a nivell provincial i
autonòmic. Menció especial mereixen
els germans Oriol i Alba Gómez
Izquierdo, guanyadors de diferents
proves del Circuit de la Comunitat
Valenciana i guanyadors absoluts en
les proves de Carretera i Gimcana de les
seves categories. Felicitats Campions.
La nostra entitat vol agrair als
Ajuntaments de Godall i Masdenverge
la seva col·laboració amb la nostra
entitat i també a tots els particulars i
establiments que amb la seva aportació
han fet possible totes aquestes
activitats i una menció molt especial a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i al seus
regidors que sempre han estat oberts a
les nostres peticions i inquietuds.

UNIÓ MUSICAL JAUME
BALMES

peça del concert a un alumne molt
estimat com va ser, és i serà Norbert
Cruz.
Continuant amb els actes per a la
Festivitat de Santa Bàrbara, el diumenge
pel matí es va fer la tradicional anada
a buscar als nous membres de la UMJB
a les seves respectives cases, on ens
van oferir un esmorzar per a tots els
músics i acompanyants. Després de
l’esmorzar, la UMJB va desfilar per
realitzar la processó de Santa Bàrbara
que s’ofereix sempre després de la
missa. I per acabar aquest cap de

setmana de tantes activitats l’EMMGA
“Los Flarets” va fer l’audició al centre
cultural a les 19 hores.
Com a tradició nadalenca, aquest any,
els músics més novells de l’escola
també van voler participar el dia 23 i
24 de desembre tocant nadales per les
botigues, establiments i les cases de la
vila de Santa Bàrbara.
I per acabar l’any, el dia 26 de desembre,
la UMJB va acompanyar a l’Herald
amb un passacarrers amb nadales,
amenitzant la seva arribada.

El mes de desembre, tant l’Escola
Municipal de Música Germans Arasa
“Los Flarets” com la Unió Musical
Jaume Balmes tenen un calendari ple
d’activitats.
Des d’uns cursos enrere, la Banda UMJB
i l’EMMGA “Los Flarets” programen
el respectiu concert i audició per a la
festivitat de Santa Bàrbara. Aquest any
passat 2011, el dissabte 3 de desembre
la Banda Jove de l’EMMGA i la UMJB
van oferir un concert on es va aprofitar
per presentar als nous membres de
les dues bandes. Per la Banda Jove de
l’Escola els nous integrants van ser:
Josep Lluís Cid, Lluís Martí, Maria
Bailach, Laura Bel, Gemma Cardona,
Gerard Gas, Júlia Barberà, Roger Royo,
Marc Granjé i Marc Acero. I de la Banda
UMJB es va presentar com a nous
integrants a Xavier Gas, Marc Avante,
Martí Poy, Sofia Verdaguer, Irene
Verdaguer, Emeterio Domingo i Paco
Casadó, com a respectius vicepresident
i president de la entitat musical. Va ser
un concert amb un repertori de peces
d’un elevat nivell on els músics van
oferir el millor de cadascun d’ells i
col·laborar en un acte molt emotiu, on
també es va aprofitar per dedicar una
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Gràcies i Bon Any Nou.

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

Enigmes

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

1

6

9

1
7

5

8

2

5

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 16

1. És de dia
2. Ahir va ser el seu aniversari

Sudoku

4

8
6

Solucions
ENIGMES

8

1
1

2. Quina altura té un arbre que és dos metres més curt
que un bastó que triplica l’altura de l’arbre?

7
7

Intenta resoldre els següents enigmes:
1. A una balança, una gerra col·locada al plat de
l’esquerra s’equilibra en una botella posada al plat de
la dreta.
Una gerra s’equilibra en un plat i una tassa.
Tres plats s’equilibren en dos botelles.
Quantes tasses es necessiten per equilibrar la gerra?
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8
6
1
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Qui i què?

Imatge 1: Part de dalt de la
porta d’entrada de l’edifici
de l’actual ajuntament.
Imatge 2: Juan Carlos Roé,
Jordi Navarro, Òscar Garcia, Albert Zaera, Cristian
Caballé, Eduard Ferré,
Jaume Garcia i Adrian
Garcia.
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Efemèrides
4 anys del Santa Bàrbara Magazín, una revista sorgida d’un primitiu Full Municipal,
iniciat l’any 1980, patint una forta renovació amb l’aparició de la revista Santa
Bàrbara, el 1997 i finalment arribant a aquesta nova revista actual.
El 20 de gener de 2008 es va publicar el primer número de la revista Santa Bàrbara
Magazín, un nou model de revista on hi ha uns grans blocs fixos, però on hi té cabuda
tota la societat planera. El que es pretén és aconseguir un mitjà de comunicació local
àgil i on tots els planers i planeres se sentin representats i informats.
13 anys de la mort de Carles Sabater i Hernández, actor format a l’Institut del
Teatre, on va començar la seva carrera d’actor i cantant que juntament amb Pep Sala
i Joan Capdevila formarien una banda que, sense poder-ho imaginar, esdevindria una
de les grans bandes del rock català dels anys 90: SAU
El 13 de febrer de 1999 va morir Carles Sabater i Hernández, després d’una vida
dedicada a l’art, interpretant diverses obres de teatre, musicals, pel·lícules, i alhora
formant part com a cantant del grup de música Sau. Va treballar juntament amb
el guitarrista, pianista i amic Pep Sala en el grup anomenat Sau. Aquest fou creat
el1987 i fou dissolt el 1999, a causa de la mort sobtada del cantant d’una aturada
cardiorespiratòria en el primer concert de la gira “XII”.
10 anys de la desaparició de la pesseta, moneda espanyola de curs legal fins a la
introducció de l’euro el 1999.
L’1 de març de 2002 va desaparèixer definitivament la pesseta Va ser substuïda al
canvi de 166,386 pessetes per cada euro. Es dividia en 100 cèntims, fracció que feia
temps que no s’usava. El Principat d’Andorra també la utilitzava juntament amb el
franc francès. El Diccionario de Autoridades de 1737 defineix la pesseta com “la peça
que val dos rals de plata de moneda provincial, formada de figura rodona. El seu nom
provindria del diminutiu de peça (nom amb què es coneixien, des del segle XV, algunes
monedes de plata) i del català s’hauria estès a les altres llengües peninsulars.

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa
Amb l’arribada de les festes
nadalenques, la biblioteca mostra
el seu esperit nadalenc i s’embelleix
amb motius festius i documents
relacionats amb aquestes dates per
donar caliu al lloc i rebre als usuaris
que visiten la biblioteca amb ambient
festiu i nadalenc.
Enmig de tot això, la biblioteca
selecciona una sèrie de documents
per traslladar-los al Parc Infantil i
Juvenil de Nadal que es va celebrar, al
pavelló municipal de Santa Bàrbara,
del 27 al 31 de desembre.
La nostra biblioteca, ja fa uns anys
que col·labora amb l’aportació de
lots de llibres i revistes perquè tant
els infants com els adults que els
acompanyen puguin aprofitar per
llegir i distreure’s durant els cinc
dies de parc. També, des de fa uns
anys, al taller de la biblioteca es
conten un ampli ventall de contes
de tots els gustos i temàtiques.
Però l’any passat, es va anar més
enllà i, a més a més de continuar

amb aquestes activitats, Marta i
Àngela van iniciar un nou camí i van
preparar una activitat per fomentar
la lectura entre els participants al
Parc. Es tractava d’una cursa lectora
anomenada biblioparc que consistia
en haver d’aconseguir superar amb
èxit quatre proves cada dia. Aquest
any, Marta i Àngela han continuat
fent camí amb el biblioparc, ja que va
tenir mot d’èxit essent una activitat
escollida per molts dels xiquets i
xiquetes que van assistir. Tot i així,
el biblioparc va sofrir una sèrie de
modificacions per tal d’adaptar-se
a un nou any i continuar sent tan
novedós com ho havia estat l’any
anterior.
El biblioparc 2011 va consistir en
la creació, ni més ni menys, d’un
conte, per part de cada participant,
que havien de realitzar amb la
seva imaginació i destresa. L’única
condició era que la sort els escolliria
quins personatges havien de sortir al
conte. Cadascú havia d’inventar-se,

amb els personatges que li havien
sortit, una història i narrar-la, fer el
dibuixos dels personatges, els llocs
on succeïa la història, etc. I finalment,
havien de representar-lo de la millor
manera possible.
El cinquè i últim dia del Parc Infantil
i Juvenil de Nadal es va fer entrega
d’un obsequi a tots els participants.
Maria, Míriam i Marta, encarregades
del taller, van fer que, un any més, el
taller fos un èxit i van poder veure
creacions molt destacables. Va ser
una activitat més que va fomentar la
lectura a través d’activitats lúdiques
i divertides i va apropar la biblioteca
a altres llocs fora del seu edifici
habitual.
Sense dubte va ser una activitat
molt ben preparada per part de les
organitzadores i un gran treball el
que van fer en aquesta activitat,
cosa que se’ls agraeix tant des de la
biblioteca com des de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
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Centre Obert l’Oliveta
En aquesta edició del Santa Bàrbara
Magazín, des del Centre Obert l’Oliveta,
us
explicarem
les
celebracions
especials que s’han portat a terme
durant l’any 2011. Totes han estat amb
l’objectiu de potenciar i mantenir la
celebració de festes tradicionals.
Aquest any, durant la Setmana Blanca,
a més d’ampliar l’horari del Centre,
vam anar d’excursió a la llotja de la
Ràpita, vam visitar les instal·lacions de
la llotja i del port pesquer.
Al cap de pocs dies, va arribar el Dijous
Llarder. Va ser una tarda d’excursió
per la natura amb un berenar especial:
entrepà amb truita, salsitxa i botifarra.
La següent festa celebrada va ser la de
Carnaval. Ens encanta disfressar-nos,

per aquest motiu aquesta festivitat ens
agrada moltíssim! Nosaltres dissenyem
i confeccionem les nostres pròpies
disfresses.
A Pasqua vam realitzar mones a
la manera tradicional i, durant la
setmana de les vacances escolars, vam
fer una altra excursioneta al Saló de la
Infància d’Amposta. Vam passar una
tarda molt entretinguda i ens ho vam
passar molt bé.
Una altra festa tradicional celebrada
pel Centre Obert va ser la Castanyada,
una festivitat que arriba amb la tardor.
Per celebrar-la vam deixar de banda
la programació habitual i vam donar
pas a amassar, confeccionar, decorar i
enfornar els nostres panellets, també

decorar el Centre amb dibuixos de
castanyes.
Nosaltres tampoc podíem faltar a la XV
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del
Comerç de Santa Bàrbara; per aquest
motiu el divendres 18 de novembre
vam sortir a visitar-la. Ens ho vam
passar molt bé, perquè va ser una
tarda diferent, lúdica, però a la vegada
educativa, ja que vam aprendre moltes
coses sobre els productes i comerços de
la nostra localitat.
I tanquem l’any amb les activitats
Nadalenques: la realització d’un
calendari d’advent, postals, vam fer
un pessebre al Centre amb figures de
plastilina i, com no, l’amic invisible
entre tots els xiquets, xiquetes i
monitores.
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Gimnàs Municipal
Apreciats socis i sòcies,
El passat mes de desembre de 2011 EL
GIMNÀS SANTA BÀRBARA va complir
un any de vida.
Agraïm als socis i sòcies l’entusiasme
en la participació i desenvolupament
de les activats i esdeveniments que
cada dia realitzem. Vosaltres sustenteu
el present i el futur amb la vostra
entrega i superació diària.
Agrair als treballadors del nostre
Centre i als seus familiars, que amb el

seu treball, responsabilitat i honestedat
fan d’aquesta instal·lació la més gran
de la nostra vila, (Com us vaig dir un dia,
sou el mirall on s’emmarquen els millors
somnis i il·lusions d’aquests socis i sòcies).
Agraïm a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara per creure des del primer
moment en aquest projecte.
Hem fet club! La vostra presència, els
vostres ànims i la vostra motivació
demostren que l’esport és un dels

millors entorns de cohesió social que
existeixen.
Lluitarem perquè tots pugueu seguir
fent possible aquest somni perseguit
i recolzat de manera incondicional.
A tots i totes el meu més sincer
reconeixement i agraïment.
Propera parada? Aquest tren no
s’aturarà ni descansarà mai. El mou la
il·lusió i el desig de la feina ben feta.
JOAN SUBIRATS
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Infocentre

Programa connecta’t al punt tic Santa Bàrbara
El dia 4 de novembre, al Punt TIC
Santa Bàrbara, es va donar el tret de
sortida a una nova edició del programa
Connecta’t, on l’Ajuntament de Santa
Bàrbara hi col·labora des de l’any 2010.
Connecta’t és un programa impulsat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) i finançat pel Fons Social
Europeu que posa en disposició de
les persones treballadores en situació
d’atur un programa d’alfabetització
digital per tal que es puguin adquirir
les competències digitals bàsiques que
els permetin millorar el seu procés de
recerca de feina.
El programa ofereix dues modalitats
formatives que s’imparteixen de
forma presencial en alguns centres de
la Xarxa Punt TIC del territori, entre
ells el de Santa Bàrbara. El programa
consta de:
Modalitat A: “Introducció a l’entorn
informàtic” (15 hores), orienta a:

- Adquirir competències mínimes en
l’àmbit informàtic.

formatives del mòdul A i 10 hores per a
les modalitats formatives del mòdul B.

- Elaborar un document de text.
- Crear i fer servir un compte de correu
electrònic.
- Navegar per internet.
Modalitat B: “Eines per a la recerca de
feina” (10 hores), orientada a aplicar
les competències digitals bàsiques a la
recerca de feina:
- Elaborar el currículum vitae i carta de
presentació.
- Realitzar una cerca de feina
mitjançant portals d’ocupació a
Internet, com ara Feina Activa.
Aquest programa s’adreça a persones
treballadores en situació d’atur
inscrites a les oficines de treball i
que vulguin optimitzar el seu procés
de recerca de feina. La seva durada
és de 15 hores per a les modalitats

La Generalitat obre les inscripcions per a l’obtenció
del nivell avançat de l’actic
El 30 de setembre es van obrir les
inscripcions per presentar-se a la
prova del nivell avançat de l’ACTIC.
Les primeres competències disponibles
són la C4 (tractament de la informació
escrita) i la C6 (tractament de la
informació numèrica).
El certificat d’aquest nivell acredita un
domini avançat de les tecnologies de la
informació i la comunicació respecte,
com a mínim, dues de les competències
que la persona interessada ha de triar
entre les competències C4 a la C8.
Competències Nivell avançat
C4 Tractament de la informació escrita
Cal superar dues competències per
acreditar el nivell avançat
C5 Tractament de la informació gràfica,
sonora i de la imatge en moviment
C6 Tractament
numèrica

de

la

informació

C7 Tractament de les dades
C8 Presentació de continguts
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L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja,
de les cinc competències, fent una sola
sol·licitud i un únic pagament de la
taxa.
El certificat s’obté en el moment en
què s’aproven dues competències.
Quan l’aspirant obtingui el resultat
d’apte/a per a una nova competència,
podrà descarregar-se un nou certificat
on aquella quedi incorporada a la llista
de competències acreditades.
La prova d’avaluació corresponent
al nivell 3 es farà en una o en dues
sessions, en funció del nombre de
competències en les quals l’aspirant
vulgui
avaluar-se.
Cada
sessió
consisteix en 1, 2 o 3 blocs d’activitats,
relatius respectivament a cadascuna
de les competències que s’avaluen en
la sessió (cada bloc d’activitats té una
durada màxima de 35 minuts).
Si l’aspirant obté el resultat d’apte/a
en una única competència, el resultat
serà vàlid fins que no s’actualitzin els
continguts d’aquesta competència.

Quan obtingui el resultat d’apte/a
en una altra competència podrà
descarregar-se el certificat del nivell 3.
El regidor de Noves Tecnologies i
Promoció Econòmica, el Sr Antonio
Ollés, valora molt positivament l’accés
de la ciutadania al nivell avançat
de l’ACTIC. També es reafirma en la
importància i valor que suposa que
el Punt TIC Santa Bàrbara sigui un
dels centres ACTIC de les Terres de
l’Ebre, on no només es poden realitzar
les proves sinó que també es fan
cursos de preparació per obtenir els
certificats. Tanmateix comenta que tot
i la complexitat que comporta, s’està
treballant per poder oferir formació
per l’obtenció del nivell avançat a
partir del 2012.

Llar d’Infants Les Beceroles
LA CASTANYADA
El dia 28 d’octubre, al matí, els
nostres petits/es van fer els
panellets i, a la tarda, vam celebrar
la castanyada al centre cultural. Els
nens/es van ballar i cantar cançons
de la tardor i de la castanyada per als
seus familiars. Després, va venir la
castanyera a visitar-nos i va explicar
la seva història. Tot seguit els infants
van berenar xocolata amb galetes.
Ens ho vam passar molt bé!

ANEM A BUSCAR FULLES
En motiu de la tardor, els nens/es de
P2 van anar a buscar fulles verdes
i seques per poder experimentar
diferents textures i veure els diferents

colors que poden tenir. També les
van trepitjar i vam fer una activitat
de plàstica.
Com tots els anys, vam fer la setmana
dels fruits de la tardor, així els nens/
es van poder conèixer, veure, tocar
i degustar diferents aliments típics
d’aquesta temporada.
EL COLOR ROIG
Del dia 8 al dia 12 de novembre
vam celebrar la setmana del color
roig. Cada dia fèiem una activitat
relacionada amb aquest color i
l’últim dia vam celebrar la gran festa
del color roig on vam veure el conte
de la caputxeta vermella en titelles.

PORTEM MENJAR AL CAGA TIÓ DEL
POBLE
El dijous dia 15 de desembre, els
nens/es de la llar vam anar a portarli menjar al caga tió que hi havia a
la plaça del carrer major. Els infants
es van sorprendre al veure el gran
que era i li van ficar menjar perquè
pogués cagar de valentes coses.
El dia 19 va arribar a la nostra llar el
caga tió des de la muntanya, tot gelat
de fred. Els nens/es el van rebre amb

molta il·lusió i enseguida van taparlo en una manta perquè no tingués
fred i li van donar menjar durant uns
dies perquè cagués molt.
El dia 23, cada nen/a li va cantar la
cançó i el tió va cagar una coseta.
XOCOLATADA
El dia 23, a la tarda, els pares/mares
de la llar van preparar una gran festa
per als més menuts.
Tots els petits/es van arribar a la llar
vestits per a l’ocasió i van cantar
unes nadales per als familiars.
Activitats que van poder fer els nens/
es:
- Carta als reis: els infants feien amb
els seus pares/mares la carta als
Reis d’Orient per a què els portessin
moltes joguines.
- Taller de maquillatge: cada nen/a es
va poder pintar la cara del que volia.
- Música en directe: a la llar tenim
els pares de l’Aroa que tenen un duo
musical i ens van cantar diferents
cançons perquè els petits i grans
poguessin ballar, tothom s’ho va
passar molt bé!
Per berenar iaies molt templades ens
van fer una xocolata boníssima per a
grans i petits.
I aquí no va acabar tot, ja que més
tard va arribar el Pare Noel i tots els
nens/es van poder estar amb ell i els
hi va donar un regalet. Un any més,
va ser tot un èxit gràcies als pares/
mares dels infants de la nostra llar.
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
I aquest any, per clausurar el parc, es
va realitzar l’actuació i conta conte del
Muniatto Xou

Les activitats realitzades pel Grup
Joventut, durant el 4t trimestre han
estat:
El curs de formació bàsica es va dur
a terme durant els dies 8, 15, 22 i 29
d’octubre. Van ser un total de cinc joves
els que van realitzar el curs per tal de
poder participar de manera activa
com a premonitors en les activitats
organitzades pel Grup Joventut.

En aquest trimestre, i dintre la
programació de les activitats infantils,
els dies 19 i 20 de novembre i dintre
el marc de la XV Fira de l’Oli Novell,
els Cítrics i el Comerç, els xiquets i
xiquetes van poder gaudir de diferents
tallers i conta contes relacionats amb
el món de l’olivera i els cítrics. A més a
més, el dia 24 de desembre i en motiu
de les festes nadalenques, els infants
van poder gaudir de diferents tallers,
inflables, i com no, del caga tió.
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Durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de
desembre, es va realitzar el Parc Infantil
i Juvenil de Nadal, on els infants van
poder gaudir d’un ampli ventall de
tallers i activitats diverses. També
es va fer el tradicional passatge del
terror que tant agrada als participants.

Conjuntament amb l’edició del Parc
es va realitzar el passatge del terror.
Sabeu quins dies es va dur a terme
aquesta activitat? Digues els dies a la
pàgina del facebook del Grup Joventut.
Si encara no estàs agregat al grup, ara
és el moment de fer-ho, et mantindrem
informat de les diferents activitats que
es desenvoluparan al municipi.

Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de …

El programa ODISSEU incentiva el retorn i la inserció laboral del jovent al
medi rural
Es presenta aquest projecte adreçat especialment a les persones joves amb estudis superiors perquè contribueixen al
desenvolupament de les zones rurals.
El programa ODISSEU pretén fomentar
i facilitar el retorn i la inserció laboral
dels i les joves al medi rural per evitar,
així, el despoblament i el progressiu
envelliment dels seus habitants, amb
l’empobriment del teixit empresarial
que això comporta. El programa fa especial incidència en el món empresarial i emprenedor d’aquests territoris i
en centres universitaris.
Els seus objectius són:

- Incentivar i facilitar el retorn dels i
les joves cap al medi rural, a partir
d’un programa que faciliti la seva
inserció laboral.
- Desenvolupar i consensuar eines
d’anàlisi per al diagnòstic de la migració juvenil rural, la potencialitat
del teixit empresarial, la influència
de l’oferta formativa superior en les
migracions, i els factors d’atracció
del medi rural per a la joventut.
- Fomentar i acompanyar la inserció
laboral i la creació d’empreses per
joves que contribueixin al desenvolupament de les zones rurals.
- Generar espais de debat i anàlisi entre els agents i institucions que intervenen en polítiques / programes
d’ocupació i de joventut.
- Sensibilitzar i posar en coneixement

a la ciutadania, sobre l’impacte de la
migració juvenil a les zones rurals.
ODISSEU s’inicia el 2011 amb l’elaboració de la diagnosi sobre les migracions
juvenils a Catalunya i les oportunitats
d’arrelament a les zones rural d’origen.
A partir de l’anàlisi inicial s’ha dissenyat la metodologia d’intervenció del
que serà el programa ODISSEU, del
qual es preveu la seva implementació
en els propers anys.

Web’s d’interès
Bookty.com, una nova web gratuïta que engloba tots els taulells d’anuncis
de totes les universitats catalanes de manera virtual. Ha estat creada per
joves estudiants amb la intenció que tothom pugui penjar el seu anunci
i/o cerqui anuncis relacionats amb la compravenda de llibres de segona
mà, lloguers d’habitacions i pisos, apunts i classes particulars, a més, d’incloure un seguit de notícies d’interès per al joves universitaris, entre d’altres serveis.
http://www.bookty.com

Cataloniatour.com, és una web que permet consultar tota mena de rutes
per conèixer millor Catalunya però sense haver d’agafar el cotxe, les rutes
es poden fer a peu, en bicicleta o en transport públic. Per a cada ruta hi ha
una fitxa on es fa una petita explicació, una sèrie de fotografies i enllaços
sobre mapes, horaris i preus d’autobusos i trens.
http://www.cataloniatour.com

Bananity.com, una nova xarxa social per connectar amb persones d’arreu
del món en funció d’allò que ens agrada: pel·lícules, cançons, o qualsevol
altre aspecte que ens sigui d’interès. La finalitat és conèixer gent amb els
mateixos interessos, per poder interactuar amb ells i descobrir les seves
recomanacions.
http://www.bananity.com
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La Plana Ràdio

El Nadal a La Plana Ràdio
Des de fa 13 anys, el dijous anterior al
Nadal, La Plana Ràdio organitza una
jornada especial que pretén ser un
regal nadalenc per a la seua audiència,
augmentant de manera considerable
els esforços per oferir una programació
diferent i plena de continguts que
habitualment no entren dintre de
les possibilitats de l‘equip humà que
treballa a l‘emissora.
Enguany, el dijous 15 de desembre i a
partir de les 9 del matí, el programa
Especial Nadal (De Tu a Tu) va començar
amb la tradicional tertúlia nadalenca
amb Mercè Fort, Miguel Clua i Antonio
Ollés. Abans de les 10, el protagonista
va ser el Delegat del Govern a les Terres
de l‘Ebre, Xavier Pallarès, amb qui vam
parlar dels Nadals, però també vam
fer alguna capbussada a l‘actualitat
política i social del territori.
Més protagonistes de l’Especial van
ser Leonard Escoda i Gerard Barberà,
des de l‘Escola d‘Art de la Diputació. La
dietista Lourdes Escuïn ens va parlar
de l‘alimentació d‘aquestes dates. La
jove escriptora àrab Nassira el Hadri

Són la ràdio

1r capítol: GLÒRIA ESPUNY
Ella sempre diu que me la vaig treure
de sobre perquè guanyava tots els
concursos que s’organitzaven a la
ràdio. Diu que la manera d’anul·lar la
seua ratxa de sort era convertir-la en
col·laboradora i evitar així que poguera
participar-hi.
No recordo si això va tenir res a veure
(no ho crec), però sí que és cert que quan
participava a aquells concursos vaig
captar que tenia quelcom especial, un
“ganxo”, una simpatia i espontaneïtat
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també invitada al programa per parlarnos dels contes que escriu i també
mossèn Tomàs Mor, com a coordinador
del Pessebre Vivent a la Vora del Riu
de Tivenys. L’alcalde de Santa Bàrbara,
Jordi Boronat, com tot els anys, va
ser l’invitat que tancava el matí amb
una entrevista molt lligada a l‘actual
context econòmic i les dificultats que
genera en la gestió municipal.
Després del dinar de treball en el qual hi
participen els col·laboradors que volen
i poden, la tertúlia de la sobretaula es
va perllongar als estudis de l’emissora,
on a partir de les quatre de la tarda va
seguir el nostre Especial Nadal.
La tarda va tenir també la participació
de la instrumentista planera Rosa
Rochet i el seu petit concert de “dilruba”.
El cantant ebrenc Èric Vinaixa ens va
parlar, via telèfon, del seu darrer disc
i de la seua participació a la marató
de TV3. El professor Juan Domingo
Farnós ens va parlar del nou mètode
d‘educació virtual mitjança el sistema
e-learning.

La festa radiofònica va acabar amb la
cantada de nadales als estudis de La
Plana Ràdio a càrrec del les xiquetes
i xiquets de l’Oliveta i la intervenció
dels músics adults de la Unió Musical
Jaume Balmes.
Una festa, en definitiva, que un any més
pretenia “regalar” a la nostra audiència
una postal sonora de felicitació per
desitjar-vos a tots unes Bones Festes de
Nadal, Any Nou i Reis. Esperem haverho aconseguit i ho reiterem (encara
que en temps passat) des de les pàgines
d‘aquest magazín.

que ens podria venir molt bé a aquella
ràdio incipient que feia poc més d’un
any que havia començat a caminar...
A part de què la meva idea era
implicar-hi com més franges d’edat
millor, perquè això potenciaria també
audiència d’edats ben diferents.
És clar que això a Glòria Espuny no li he
pogut dir mai tan obertament. Primer
per no caure en la indelicadesa de
parlar d’edats i segon per no treure-li
la seva il·lusió de que vaig “defenestrarla” dels concursos perquè els guanyava
tots.
No, Glòria, el teu “fitxatge” va ser
premeditat , calculat i ,afortunadament,
el meu olfacte no em va enganyar
perquè avui La Plana Ràdio s’identifica,
en bona part, amb aquest “savoir faire”
que destil·les, amb aquesta veu que
transmet tranquil·litat, confiança i
il·lusió. Amb aquest “carinyo” amb que
cada dia tractes a tothom quan, entre
les 12 i les 12.45 h, ens ho saps dir i que
ens ho diguem amb música.
Jo crec que la major part del teu
“èxit” es deu a què has estat capaç

de conjugar en un mateix personatge
radiofònic a la iaia, la mare, l’amiga, la
sogra, la tieta, la veïna... que a tots ens
agradaria tenir. De forma natural, sense
forçar el teu paper, perquè has actuat
com ets tu mateixa, has “imposat”
aquest personatge insubstituïble entre
l’audiència de La Plana Ràdio i ens
l’hem fet nostre. A algú li vaig escoltar
dir un dia a la ràdio: “Glòria, a mi de
gran m‘agradaria ser com tu”. Jo dic: a
mi, també !!!
Crec, per això, que és amb tu que
he d’obrir aquesta secció que, al
decurs dels propers mesos, vol deixar
constància escrita de l’aportació que
cadascun dels col·laboradors esteu
fent a la ràdio del poble... perquè ets
l’essència d’allò que vol ser aquesta
ràdio de poble que som: vital, natural,
espontània, propera, sincera, amable...
etc. etc.
Glòria, GRÀCIES pel teu temps, cada
dia i per dir-ho amb música i amb tant
de “carinyo” !!!!

J. Roig / Director

J. Roig

60 anyeros
El dia 2 d’octubre del 2011, vam
celebrar la festa dels 60 anys, ens ho
vam passar molt bé. Tal com diem
tots, dels 50 als 60 ens ha passat sense
adonar-nos.
Va ser un dia molt maco, a més a més
del duo que ens acompanyava teníem
artistes de la casa. Tots coneixem el
salero de Glòria Muria, que ens va
deleitar amb la cançó “Como han
pasado los años”, que en el dia que
estàvem celebrant quedava a les mil
meravelles.
També la Glòria i la Imma Cabanes van
fer una altra actuació, on tothom va
riure molt.
Fernanda Cid ens va llegir un vers de
quan tots érem infants, que ens va
tocar el cor.
Vam tenir molt de caliu entre tots els
de la quinta i també amb els nostres
acompanyants. Miraves la cara de
tothom i et recordaves de moments
entranyables, des de què teníem 10
anys molts de nosaltres tenim records
inoblidables.
Després, cada un hem tingut les nostres

vivències, unes bones i les altres no
tant, però a fi de contes, totes formen
part de la nostra història.
Volem recordar als que van venir de
fora, que ara ja són planers.
D’una forma o d’una altra en tots
hem tingut relació, i hem compartit
moments de la nostra vida.
Recordeu... tenim una cita pendent per
als 65 anys, esperem poder recordar
tots junts aquell dia que vam passar.
Hem deixat constància en un CD,
perquè, de tant en tant, el traguem del
calaix.
Aquests són els quintos que hi van
ser, però n’hi ha més que per diversos
motius no hi van poder estar presents.
- Filadelfo Abella Ventura
- Maria del Carmen Aixendri Puigvert
- Esperanza Arcas Ruzafa
- Josefa Balagué Ferreres
- Alfredo Caballé Rodriguez
- José Luís Cases Clua
- Isabel Castells Anoll
- Rosa Maria Cherta Chipre
- Maria Fernanda Cid Royo
- Jesús Cid Espuny
- Maria Cid Puig
- Emeterio Domingo Saura

- Pili Farnós Loscos
- Maria Teresa Ferré Bort
- Manel Figueres Figueres
- Maria Mercedes Fontanet Arasa
- José Miguel Fornell Royo
- Maria Luisa Garcia Martí
- Josefa Grifoll Valldepérez
- Rosa Maria Jastí Guimerá
- Joaquin Maigí Cuadrat
- Jordi Marqués
- Rosa Maria Martí Arasa
- Montserrat Martí Roé
- Maria Cinta Martí Roda
- Maria Teresa Mulet Tomás
- Glòria Muria Martí
- Jaime Muria Martí
- Javier Plà Torres
- Esmeralda Pons
- Leonila Queral Arasa
- Ricard Robles Ortega
- Agustín Rodríguez Puig
- Francisco Segarra
- Rosmarí Vallés Also
Els que no podran acudir mai més a la
cita són:
Gemma Arasa i Joan Joaquim Lapeira
SEMPRE US RECORDAREM!
Quinta del 51
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GALA TAURINA A SANTA
BÀRBARA
Comissió de Bous
El dissabte 20 de novembre, tenia lloc
la gala d’entrega de premis del III Concurs de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara. L’acte va començar amb les paraules del president, Jesús Curto i continuà amb l’explicació de la Setmana
Taurina, a càrrec de Ximo Martí. A continuació, es va passar un video resum
del Concurs de Ramaderies. La Comissió de Bous vol agrair la presència de
tots els ramaders a l’acte, igualment
com la de l’Alcalde, Jordi Boronat i de
la regidora de Festes, Judit Lleixà.
El resultat va quedar de la següent manera:

CLUB TENNIS LA PLANA
El 3 de desembre es va celebrar la
Gala del Pàdel de les Terres de l’Ebre,
amb motiu del lliurament de premis i
reconeixement del palmarès als clubs
i als jugadors que han participat a les
diverses competicions de la temporada
del Pàdel Terres de l’Ebre.
Pàdel Terres de l’Ebre és un circuit que,
al 2011, ha comptat amb 12 tornejos,
19 pistes, 651 partits celebrats, 70
jugadores i 192 jugadors dels diferents
clubs: Club Tennis La Plana, C.E. Johnny
Montañés, C.T. Tortosa, C.T. Vinaròs,
C.T. Serramar, Hospitalet i Deltebre.
Per aquesta passada temporada, en la
modalitat de campionats per equips, al
Club Tennis la Plana se li va fer entrega
dels següents reconeixements:
• Subcampió de la Lliga Regular.
• 3r classificat de la Copa Terres de
l’Ebre
• Agraïment al Club Tennis La Plana
per la seva participació en la
temporada 2011
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- Millor Vaca: Jarrera de Fernando Machancoses
- Millor Bou: Cordobillo de Hilario Princep
- Millor Ramaderia: Fernando Machancoses
- Millor Bou embolat: Núm. 20 de Fèlix

Ozcoz
- Millor detall: Explosiva de Pedro Fumadó
- Millor 2n Detall: Religiosa de Vicent Benavent
Sort i al bou
XIMO MARTÍ

En relació al palmarès aconseguit pels
jugadors de pàdel que representen el
club del nostre poble, els premis van
recaure en Ivan García i Joel Climent,
com a finalistes del Pàdel Tour
DeltaPàdel (maig), campions del Pàdel
Tour Vinaròs (juny) i campions de la
Mastercup de la primera categoria
DeltaPàdel (desembre). També el
reconeixement a David Fornell i Bruno
Royo com a campions de la final de
consolació del Pàdel Tour Serramar
(agost) i a Jaume Ferré i Jordi Navarro
com a finalistes d’aquesta mateixa
competició.
La temporada Pàdel Sèries 2012
comença al Club Tennis La Plana
(www.tennislaplana.com) amb la sèrie
Gold del 16 al 22 de gener i finalitza
amb la Mastercup al mes de desembre.
Tots els mesos es disputen campionats
a diferents clubs, segons el calendari

marcat al Pàdel Tour Terres de l’Ebre
(www.padelterresdelebre.com). Altres
competicions que es realitzaran a les
instal·lacions de Santa Bàrbara són
la sèrie Silver del 14 al 20 de maig i la
sèrie Platinum de l’1 al 7 d’octubre, així
com altres competicions de caràcter
social local.
Existeixen quatre sèries: la sèrie
Diamon (la màxima categoria i la qual
dóna més punts), la sèrie Platinum
(és la categoria reina amb 9 tornejos),
la sèrie Gold (en aquesta categoria
no poden participar els 32 millors
jugadors del rànquing del Pàdel Tour,
ni les 16 millors jugadores d’aquest
rànquing) i la sèrie Silver (és la
categoria amateur on no poden jugar
el 75 millors jugadors del rànquing del
Pàdel Tour, ni les 30 millors jugadores
d’aquest rànquing).

Opinió dels Partits Polítics
Contextualitzàvem i us parlàvem en l’anterior magazín
de la greu crisi econòmica i
com ens afectava. Us parlàvem d’Europa, del món i també
de la caixa buida i multitud de factures pendents per pagar que s’havia
trobat Convergència i Unió a l’accedir
al Govern de la Generalitat, conseqüència del govern IRRESPONSABLE
d’estirar molt més el braç que la màniga,
practicat pel tripartit (PSC-ERC-IC),
perquè ara vagin donant aquestes
mateixes lliçons de moral de com
s’ha d’administrar la caixa de tots... I
a l’AJUNTAMENT què?
Fins ara, amb un pressupost molt
tensionat aquests últims anys i una
economia sanejada econòmicament,
principalment, per la bona gestió realitzada pels diversos equips de govern
i també en bona mesura per l’ajut
inversionista d’administracions superiors (Generalitat, Diputació o govern
de l’estat), al llarg de tots aquests
anys de democràcia, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, governat per CiU
amb reiterades majories absolutes,
ha sabut canalitzar aquestes ajudes i
ha anat creixent en benestar, serveis
i millorant dia a dia les seves infraestructures. Aquesta política progressista de millorar la qualitat de vida de
tots els planers ha de seguir així, per
això, ens és necessari, en aquests moments d’extrema dificultat, fer ajustos al nostre pressupost i prescindir
en un primer moment d’actes, algun
servei, reajustar activitats i filar prim,
molt prim, amb el nostre pressupost
municipal per a l’any 2012, perquè la
situació respecte dels ingressos previstos és complicada. Només amb
aquest esforç i comprensió per part
de tots podrem sortir del pou que significa la crisi i no provocarem un daltabaix econòmic al nostre poble. És
ara el moment en el qual ens veiem
obligats a actuar responsablement i
reajustar al màxim el pressupost en
funció de la previsió a la baixa (molt
a la baixa) dels ingressos que hi ha
previstos per al 2012, sobretot els que
ens arribaven provinents d’administracions superiors.
Són moments durs i molt complicats,
però no en tenim cap dubte que amb
determinació, la unió de tots plegats,
el sacrifici, la comprensió mútua i el
treball ens en sortirem, com sempre al
llarg de la història, en aquests períodes,
els catalans ens n’hem sortit.

El Partit Popular de Santa
Bàrbara desitja que hagin
passat unes bones festes
en companyia de les seves
famílies i amics, i que tots aquells
desitjos i il·lusions per aquest nou
any que comença es puguin complir,
com tots sabem serà un any també,
difícil degut a la situació econòmica
que estem vivint. El govern de la
Generalitat ja ens ha fet saber
que l’endeutament és superior al
que es preveia i molt ens voldríem
equivocar però l’endeutament de
l’Estat Espanyol també serà superior
al que el PSOE ens havia anat dient.
No hem de perdre l’esperança i la
il·lusió, hem de continuar lluitant
com hem fet sempre, pel nostre
poble i per les nostres terres i aquí
és on des del Partit Popular de Santa
Bàrbara lluitarem perquè aquestes
no estiguen oblidades com fins ara
han estat i d’una vegada per totes el
Govern de la Generalitat i el Central
es recorden d’aquestes terres.
Salut, pau i treball per a tots,
aquests són els nostres desitjos.
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