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

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

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

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

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

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

Antonio Ollés Molías
Regidor de Governació, TIC, Dinamització 
Econòmica i Turisme

Benvolguts planers i planeres,
Com molt bé deia la regidora d’Hisenda, Àngela 
Pla, a l’anterior magazín, l’any 2012 està sent i serà 

un any molt complicat des del punt de vista econòmic. 
Tothom està patint les conseqüències de la crisi en ma-
jor o menor mesura: l’Estat, les comunitats autònomes, 
els ajuntaments, les grans empreses, els petits negocis i, 
per descomptat, els ciutadans. 
Per desgràcia, aquesta mala situació econòmica és fruit 
de molts de factors i no està exclusivament a la nostra 
mà solucionar-los. Però al nostre poble, independent-
ment de la situació econòmica que ens envolta, sí que 
podem portar a terme accions que ajudarien a millorar 
la convivència i la qualitat de vida de tots plegats i que, 
a més de no costar-nos diners, evitarien despeses inútils 
a l’Ajuntament. 
Em refereixo a tota una sèrie de petits gestos que en-
globaríem en allò que anomenem “civisme”, i que tots 
coneixem perquè els marca el sentit comú. El civisme, 
segons definició del diccionari, es refereix a “les pautes 
mínimes de comportament social que ens permeten 
conviure en col·lectivitat i que es basen en el respecte als 
altres, a l’entorn natural i els objectes públics. Si fóssim 
capaços de llençar la brossa al contenidor que correspon 
i no deixar-la fora, de no aparcar en llocs que no està per-
mès, de no fer sorolls que molesten als veïns, de recollir 

els excrements dels nostres gossos i gats, de no deixar 
els mobles i electrodomèstics vells a la vora dels camins, 
de recollir els cartutxos buits quan sortim a caçar, de no 
llençar envasos, papers o llaunes al carrer, de fer un bon 
ús del mobiliari urbà, de no llençar els envasos dels pro-
ductes fitosanitaris als barrancs, etc. llavors, amb molt 
poc esforç i amb cost zero, tindríem un poble més net, 
més bonic i on seria més agradable viure. 
Un exemple que qualsevol que hagi visitat una ciutat del 
centre o nord d’Europa comprendrà de seguida: destaca 
la netedat dels seus carrers, places i jardins. Això es deu 
a què disposen d’una gran brigada de neteja que treba-
lla 24 hores diàries per mantenir-ho tot net? No! Simple-
ment és perquè els seus ciutadans tenen un comporta-
ment més cívic i no llencen la brossa al carrer sense cap 
mirament.
Des de l’Ajuntament podem fer campanyes per consci-
enciar a tots els planers i planeres de la importància de 
tenir un comportament cívic, però sense la col·laboració 
de tots no aconseguirem resultats positius. Seguint la 
dita catalana, hem de fer-li bona cara al mal temps, i 
això vol dir tenir una actitud positiva encara que vinguin 
maldades, amb l’objectiu final de deixar als nostres fills 
i filles un poble millor que el que nosaltres ens vàrem 
trobar.
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Alcaldia i Urbanisme

Veïns que moltes vegades no po-
den sortir de la seva casa per 
aparcaments indeguts, faroles 

trencades, pedres matxucades, escales 
de l’església fetes malbé, perill pels vi-
anants, discussions entre planers per 
aparcaments indiscriminats, camions 
de descàrrega que no saben on parar, 
pilones arrencades de socarrell, bancs 
destrossats, jardineres malmeses i amb 
la terra escampada degut als cops dels 
cotxes, llambordes esfondrades, pla-
ners indignats perquè no poden arribar 
a comprar als comerços d’aquest tram 
central amb tranquil·litat, etc. 
10 anys d’incivisme generalitzat obli-
ga a l’Ajuntament de Santa Bàrbara a 
posar ordre al tram central del carrer 
Major i reorganitzar la zona, tot dema-
nant, una oportunitat per tota aquella 
gent que durant anys ha hagut de pa-
tir, al bell mig del poble, les conductes 
insolidàries d’un grup de gent que ha 
acabat fent un mal ús d’un espai im-
portantíssim per a tots els planers.
L’actuació que va començar el mes de 
març, a la zona que transcorre de la 
plaça Cid i Cid al monòlit a la pau i que 
va a càrrec de la brigada municipal, 
pretén sanejar les zones més deterio-
rades com les llombardes esfondrades, 

les sanefes de pedra triturades o pe-
dres en mal estat pel mal ús. Un cop 
sanejat, es posaran pilones que deli-
mitaran les zones per als vianants que 
volen accedir als comerços i a les cases 
particulars i, finalment, es netejarà a 
fons el tram en qüestió, tot creant di-
verses zones de càrrega i descàrrega al 
llarg d’aquest tram central.
El regidor de Governació. Antonio Ollés. 
comenta que la reordenació d’aquest 
tram del carrer Major és una actua-
ció que millorarà la qualitat de vida 
de tots els planers i planeres. També 
vol recordar que en cap cas es tracta 
de fer aquest tram de vianants, ja que 
els cotxes podran continuar circulant 
com fins ara, i que, atenent els suggeri-
ments dels comerciants de la zona, es 
mantindran unes places d’aparcament 
a la part del carrer on hi ha amplada 
suficient per permetre el lliure pas de 
vehicles i persones. 
Per la seva banda, l’alcalde de Santa 
Bàrbara, Jordi Boronat, ha incidit en la 
necessitat d’aquesta actuació per part 
de l’Ajuntament, per tal d’evitar el pro-
gressiu deteriorament del carrer Major 
i eradicar definitivament actituds in-
cíviques, que sens dubte ens fan més 
petits com a poble 

Una nova filosofia per al tram
central del carrer Major

Un nou model de neteja que depèn
100% de l’Ajuntament
El deficient servei ofert pel conces-

sionari de la neteja viària a Santa 
Bàrbara és la principal causa i ar-

gument esgrimit per l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per-
què quasi un any i mig abans de l’aca-
bament de la concessió, l’Ajuntament, 
a través de constants requeriments a 
la millora del servei, donés per finalit-
zat aquest conveni que ha deixat uns 
mesos Santa Bàrbara sense servei de 
neteja viària.
Ara, un cop el servei ja no es presta, 
l’Ajuntament, amb la compra d’una 
màquina nova de neteja viària a través 

d’un concurs públic, ja consignada en 
el pressupost del 2012, serà qui pres-
tarà el servei amb el personal propi de 
l’Ajuntament.
L’alcalde de Santa Bàrbara comentava, 
respecte d’aquest tema, que el conveni 
no havia donat els resultats esperats 
per l’Ajuntament si es comparava la 
qualitat del servei amb el preu. Prime-
rament, els constants requeriments 
verbals no van solucionar la problemà-
tica, per la qual cosa, posteriorment, 
es va passar a realitzar requeriments 
per escrit que van desencadenar, ini-
cialment, en la paralització del paga-

ment de les mensualitats i, després, en 
la denúncia del conveni per part dels 
serveis jurídics de l’Ajuntament, tot 
adduint que els planers mereixien un 
millor servei.
Finalment, aquest 2012 es posarà en 
servei un nou sistema de neteja amb 
una màquina de neteja viària sorgida 
del concurs publicat per l’Ajuntament 
amb les característiques tècniques (2 
metres cúbics) que han de permetre 
netejar carrers més estrets o zones 
com el cementiri municipal. 
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El fons de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ingressa 
a l’Arxiu Comarcal del Montsià

El dilluns 12 de març de 2012 es va 
signar el contracte de cessió en 
comodat del fons documental de 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara, entre 
el seu Alcalde Sr. Jordi Boronat i el Pre-
sident del Consell Comarcal del Mont-
sià, Joan Martin Masdeu.
El fons documental de l’arxiu de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, prou 
voluminós, esdevé un dels fons docu-
mentals més importants i interessants 
de la comarca, amb unes dimensions 
aproximades de 150 metres lineals, 
unes 1500 capses d’arxiu definitiu. 
La documentació aplegada, s’inicia al 
primer quart de segle XIX, amb docu-
ments relatius a la seva segregació del 
municipi veí de La Galera, amb docu-
ments, de caràcter econòmic, referents 
a les guerres carlines, que assolaren el 
territori i, sobretot, amb més integritat, 
la documentació administrativa muni-
cipal del segle XX.
Des de l’Arxiu Comarcal del Montsià 
es vol apreciar la importància d’aquest 
fons documental procedent de l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara, ja que resul-
ta d’un alt valor, des del punt de vista 
patrimonial, històric i cultural. La seva 

conservació i la seva difusió serà molt 
important per la recerca històrica no 
només del municipi de Santa Bàrbara, 
sinó de la seva comarca.
Des d’avui, els planers, montsianencs i 
investigadors en general, poden sentir 
que donen un pas endavant en la pre-
servació del patrimoni documental. La 
importància d’aquest nou ingrés a l’ar-
xiu comarcal, per altra banda, es tradu-
eix en el fet de convertir-se en el segon 
municipi de la comarca que ingressa la 
seva documentació històrica a l’arxiu. 
Aquest pas, demostra, per una banda 
l’interès de la ciutadania pel patrimo-

ni documental, però per l’altra la ne-
cessitat de cercar les eines necessàries 
que ofereix l’arxiu comarcal (custodia, 
descripció, classificació, neteja del fons 
documental i accés a la informació). 
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Bo-
ronat, assenyalava, en la signatura 
d’aquest contracte, la importància que 
té mantenir la història, ja que és un 
dels valors més importants de qualse-
vol societat i mantenir el llegat de San-
ta Bàrbara i la Identitat Planera i, per 
això, s’ha pres aquesta decisió atenent 
a causes de millors condicions de con-
servació i tractament arxivístic. 

La Generalitat subvencionarà
la rehabilitació del parc municipal

La Generalitat de Catalunya, a 
través del seu programa d’ajuts 
a les inversions locals, el clàssic 

Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, ha 
acordat definitivament l’ajuda al fi-
nançament de la rehabilitació del Parc 
Municipal de Santa Bàrbara per un im-
port de 53.786,23 euros.
El PUOSC del 2012 suposarà una 
inversió de més de 157 milions d’euros 
per als municipis, dels quals 130 milions 
són de la Generalitat. La majoria 
d’obres d’aquest pla, considerat com 
el principal instrument de suport 
al món local, són d’urbanització, 
pavimentació, conservació de la 
via pública, abastament d’aigua i 
equipaments culturals, esportius o 

docents. El 6,28% del pressupost es 
destinarà a les Terres de l’Ebre. Al 
territori es faran 58 actuacions per 
valor de més de 21 milions d’euros. 
D’aquests, prop de 10 milions estaran 
subvencionats pel PUOSC.
L’alcalde Boronat es mostrava satisfet 
de la subvenció concedida per part de 
la Generalitat de Catalunya perquè 
ajudarà a portar endavant el projecte 
de rehabilitació del parc municipal, 
un espai lúdic que l’actual consistori 
planer vol millorar perquè els planers 
puguin disposar de més zones 
d’esbarjo, alhora que es vagi guanyant 
en espais de qualitat a l’interior del 
casc urbà. 
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Finalitzada l’àrea de medi ambient
a la deixalleria municipal

L’actuació portada a terme per la 
brigada municipal de l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara, amb el 

suport econòmic de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia, a través de les 
ajudes a iniciatives mediambientals 
dels municipis que hi pertanyen, ha 
consistit en la ordenació urbanística 
de l’espai rústic entre el cementiri mu-
nicipal i la deixalleria, que ha suposat 
una inversió aproximada de 15.000 eu-
ros, dels quals un 40% han estat finan-
çats per la mancomunitat en el marc 
del conveni signat amb el MARM del 
govern espanyol.
L’actuació portada a terme durant els 
darrers mesos ha consistit en anivella-
ció del terreny i aportació de graves i la 
compactació per al trànsit rodat de ve-
hicles, la creació de dos espais enjardi-
nats al centre amb replantat d’arbres i 
la posada en marxa del reg i, finalment, 
la creació d’un passeig amb formigó 
estampat que desemboca a l’entrada 
sud del cementiri municipal.
L’alcalde de Santa Bàrbara valorava 
molt positivament aquesta acció con-

junta entre l’ajuntament i la manco-
munitat, primer perquè s’ha pogut 
ordenar una zona que cada vegada és 
més utilitzada pels planers i tanmateix 
perquè, a través del treball d’execució 
de la brigada municipal, s’ha pogut 

formar personal en l’aplicació de for-
migó estampat, que s’utilitzarà en al-
tres actuacions del municipi com per 
exemple el sanejament i remodelació 
de la petita zona del centenari a la bar-
celoneta. 

Remodelació de la plaça del centenari

Al cor de la barceloneta es troba 
la petita plaça del centenari, 
creada ja fa uns anys i que pre-

sentava deficiències i deteriorament a 
causa del pas del temps i també per les 
malifetes de persones incíviques que 
ens destrossen el poble. També s’ha 
procedit a arrencar els arbres morts, 
que en augmentar de tamany perjudi-
caven les cases dels veïns.
La Regidoria d’Urbanisme, a través 
del treball de la brigada municipal, va 
procedir a sanejar el sòl, fer un forjat 
nou amb formigó estampat amb fibres, 
sanejar la paret i aplicar vàries capes 
d’arrebossat per evitar que penetrin 
les humitats i, finalment, procedir a la 
col·locació de mobiliari urbà, realitzar 
l’adaptació de les voreres per a l’accés 
de minusvàlids i l’acabat definitiu amb 
pintura.

L’alcalde de Santa Bàrbara, es mostra 
satisfet per la petita actuació que s’ha 
realitzat a través de la brigada de la 
construcció de l’ajuntament, perquè 

aquestes petites actuacions embellei-
xen el poble i milloren espais utilitzats 
per la gent d’aquest barri de la barce-
loneta. 
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Agricultura

La campanya de l’oliva del 2011-
2012 serà recordada com una de 
les més negatives per al sector, 

sobretot degut a la manca de pluges 
que han estat més de quatre mesos 
sense aparèixer. Això ha ocasionat que 
els rendiments de les olives siguin un 
rècord, però degut a la seva escassetat. 
A tot això, afegim que el preu de l’oli 
està assolint uns preus molt baixos, a 
l’entorn de 1,50 € el quilo d’oli, cosa 
que fa agreujar moltíssim la situació 
del sector oleícola que fa molt anys 
que sofreix aquesta crisi que ara està a 
tots els sectors.
Però tot i aquests factors tan negatius, 
sempre hi ha alguna cosa positiva a la 
qual ens podem agafar i són els dos 
premis aconseguits en els concursos 

més importants que existeixen i que 
són els següents:

- Al febrer d’aquest 2012, l’Agrícola del 
Camp i Secció de Crèdit Santa Bàrba-
ra SCCL obtenia el 1r premi al millor 
oli verge extra DOP Baix Ebre-Mont-
sià al XXVIII concurs al tast dels olis 
de les Terres de l’Ebre durant la XVII 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre.

- El dia 2 de març, l’Agrícola del Camp i 
Secció de Crèdit Santa Bàrbara SCCL 
obtenia, dins els premis CDO 2012 
(Centre per al Desenvolupament de 
l’Oli) el 1r premi al millor oli d’oli-
va verge extra de la DOP Baix Ebre-
Montsià.

Els olis presentats a concurs són olis 
produïts pels socis de la cooperativa i 

són un cupatge de les varietats típiques 
de la zona (morrut, farg i sevillenc). Són 
olis verds afruitats, dolços, amb lleuge-
ra sensació d’amarg i picant, diferents 
sensacions de fruites i verdures.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, co-
mentava que és tot un èxit que els olis 
produïts a Santa Bàrbara, tant si són de 
la Cooperativa Agrícola del Camp com 
de la Cooperativa Sant Gregori, triom-
fen i destacava la importància que el 
nom de Santa Bàrbara es difongui i 
s’associa, com està passant els últims 
anys, a la qualitat dels seus olis. Al ma-
teix temps, deia que un factor impor-
tant per continuar fent olis de qualitat 
és que el regadiu Xerta-Sénia es posi en 
funcionament el més aviat possible. 

L’Oli planer guardonat com a
millor oli DOP Baix Ebre - Montsià
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Benestar Social, Joventut i Salut

Aguaita 2012

L’aguaita és el programa d’activi-
tats infantil i juvenil que s’elabo-
ra des de les Regidories de Joven-

tut i Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i que el Grup Joventut 
s’encarrega de portar a terme, tant el 
programa en sí com la realització de 
totes les activitats que conté.
Totes les activitats que apareixen 
al programa estan detallades de tal 
manera que els planers i planeres 
puguin tenir tota la informació més 
rellevant. Per tant, la finalitat d’aquest 
és poder visualitzar totes les activitats 
que es duran a terme, durant l’any, 
per als infants i joves, i així, poder fer 
previsions per a l’hora de participar i 
inscriure’s.

- Les activitats de l’Aguaita 2012 són:
- Centre Obert (de gener a desembre)
- Tallers infantils (febrer i novembre)
- Taller: Escolta i Crea (de febrer a juny)
- Jornada Jove (febrer)
- Cuina bàsica (abril)

- Casal d’estiu els Ballarics (de juny a 
setembre)

- Gimcana rústica (juny)
- Cursa enigmàtica (juliol)
- Cap de setmana lúdic (juliol)
- Colònies d’estiu (juliol)
- Paintball ecològic (setembre)
- Curs de formació bàsica (octubre)
- Parc infantil i juvenil de Nadal (de-

sembre)
- Fotoluxe (desembre)
- Túnel del terror (desembre)
- Activitats de cohesió del Grup Joven-

tut (durant tot l’any)

De totes aquestes activitats, n’hi ha 
que ja fa anys que es realitzen i que 
degut a l’èxit que tenen es continuaran 
fent, altres que fa més pocs anys que 
es fan, però es continuaran fent degut 
a la bona acceptació i d’altres noves 
que s’espera que agradin i motivin als 
participants.
Durant l’any s’anirà fent difusió de 
cada activitat en concret, però ara, a 

través de l’Aguaita, ja podeu començar 
a esbrinar quines novetats hi haurà.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut, 
motiva a tots i totes a què en féssiu ús 
d’aquest programa, ja que trobareu 
recollides totes i cadascuna de les 
activitats que es duran a terme durant 
l’any. I al mateix temps, us anima que 
participeu de manera activa de tot 
aquest ampli ventall d’activitats que hi 
ha programades, per tot l’any 2012. 

Jornada de formació
“Cuidadores i cuidadors no professionals”
La Regidoria de Serveis Socials, 

dintre el Pla Local de Polítiques 
d’Igualtat d’Oportunitats de Gè-

nere 2008-2011, i dintre els programes 
formatius de diferents formats adre-
çats a les dones, va organitzar el curs 
de formació adreçat per a cuidadores 
i cuidadors no professionals de perso-
nes en situació de dependència.
Aquest curs ha tingut una durada de 
10 hores lectives, des del 17 de gener 
fins al 9 de febrer. En total han estat 13 
participants, totes elles relacionades 
amb la tasca diària de cuidadores de 
persones dependents.
L’objectiu principal del curs era 
proporcionar a les persones cuidadores 
informals de persones dependents 
les tècniques i eines necessàries per 
poder dur a terme les seves funcions 
de manera més efectiva i gratificant, al 
igual que, incidir en la major satisfacció 
de les persones amb dependència de 
les quals hi tenen cura.

Les diferents temàtiques impartides 
han estat: Serveis Socials per a 
persones en dependència per Flora 
Fibla i Vanesa Barberà; Higiene per 
Josefa Gesti; El dol: una perspectiva 
com a cuidador/a i com a familiar 
per Sandra Matamoros; Alimentació 
i cura i prevenció d’úlceres per Lluïsa 
Valls; Banc d’Ajudes Tècniques per 
Arantxa Dolz; Mobilitat i prevenir el 
mal d’esquena per Montse Arasa.
Les sessions es van desenvolupar 
de manera dinàmica, amb un 
aprenentatge pràctic i útil per a la 
vida diària, tant per a les persones 
dependents com per al cuidador/a.
Tant les professionals com les 
participants van valorar de forma 
positiva la realització d’aquesta 
formació, ja que a més d’aprendre 
estratègies dintre el món del 
cuidador/a, s’ha creat un fort vincle 
afectiu entre el personal participant. 
A més a més, el grup està motivat 

per continuar formant-se amb aquest 
àmbit o d’altres també importants per 
al dia a dia.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, es mostra satisfeta per la bona 
acceptació i participació que ha tingut 
el curs, alhora que es planteja el fet 
de continuar realitzant cursos sobre 
aquest àmbit. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

Dijous llarder i carnaval al Centre Obert l’Oliveta
El dijous 16 de febrer, els xiquets i 

xiquetes del Centre Obert l’Olive-
ta van celebrar el DIJOUS LLAR-

DER donant pas així al començament 
de les festes de carnaval i el divendres 
17 de febrer es van vestir de festa per 
tal de celebrar el CARNAVAL. Com tots 
els anys, el Centre Obert pretén poten-
ciar i mantenir la celebració de festes 
tradicionals.
Els xiquets i xiquetes del Centre Obert 
l’Oliveta, el dijous van deixar de 
banda una tarda de rutina i van sortir 
d’excursió a la Plaça del Lledoner, per 
celebrar el dijous llarder. Van berenar 
el que és típic d’aquest dia, entrepà 
amb truita, salsitxa o botifarra. 
Seguidament, van realitzar una 
visita guiada per l’agent d’ocupació i 
desenvolupament local al Museu de la 
Vida a la Plana.
El divendres 17, els xiquets i xiquetes 
del Centre Obert l’Oliveta es van 
disfressar de pirates, unes disfresses 
que van ser confeccionades per ells 
mateixos, dies anteriors. Després de 
sortir al carrer, van visitar els avis del 
Centre de Suport Diürn, per cantar-
los una cançó de Carnaval. Aquests, 
els van rebre amb alegria vestits amb 

una disfressa molt original d’indis. Per 
finalitzar la festa, els xiquets i xiquetes 
van tornar al Centre Obert, on van 
poder degustar un boníssim menjar 
blanc, postres tradicional de l’època. 
Tant la regidora de Serveis Socials, 

Montse Rodríguez, com les monitores 
del Centre Obert l’Oliveta destaquen 
la importància que tenen aquest 
tipus d’activitats, al mateix temps que 
potencien, encara que a petita escala, 
la cultura i les nostres arrels. 

Bon temps, a la jornada jove
El dissabte 25 de febrer, el Grup 

Joventut va organitzar la tradicio-
nal jornada jove, que aquest any, 

és la vuitena jornada que es fa. És una 
activitat destinada als joves entre 16 i 
35 anys. La qual agrada molt a la po-
blació jove i, per tant, any rere any el 
grup aposta per aquesta.
L’objectiu principal de la jornada és 
incidir en la importància que els joves 
participen de les activitats que es facin 
al municipi, igual que facilitar els ca-
nals de comunicació per poder decidir 
quines són les activitats que més els 
motiven i els interessen sense que sigui 
difícil d’aconseguir.
En total, a la jornada hi van participar 
27 joves de diferents edats. Aquesta es 
va realitzar durant tot el dia, es van dur 
a terme diferents activitats lúdiques 
per passar una bona estona i poder 

gaudir d’un ampli ventall d’activitats 
preparades pels mateixos membres del 
Grup Joventut. A continuació, es va re-
alitzar el dinar, a base de calçots i una 
bona rostida de 
carn. Tot això, 
a c o m p a n y a t 
d’un dia de bon 
temps, on el Sol 
i el “bon rotllo” 
no hi van faltar.
Montse Rodrí-
guez, regidora de 
Joventut, valora 
positivament la 
jornada i la bona 
organització que 
hi va haver de la 
mateixa. Al ma-
teix temps, en-
coratja al Grup 

Joventut en seguir amb la tasca que 
estan duent a terme, per tal de dina-
mitzar la població jove del municipi. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

La Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
any rere any, organitza les 

tradicionals colònies d’estiu. Aquest 
any, es duran a terme del 23 al 28 
de juliol, a la casa de colònies La 
Manreana, a la població de la Juneda 
(les Garrigues).
En aquesta edició hi ha la novetat de 
què van destinades per a xiquets i 
xiquetes des de 1r de primària fins a 
1r d’ESO. Des de feia uns anys, aquests 
es dividien en dues colònies, però des 
de l’equip de monitors es va valorar 
que el passat any no es van cobrir les 
places reservades i, per tant, preveient 
la situació econòmica que s’està 

vivint arreu del territori s’ha preferit 
reorganitzar-les, per tal d’abaratir 
costos i agrupar les dues colònies.
Tot i així, les diferents activitats que 
es duran a terme durant l’estada dels 
xiquets/es aniran adaptades per a cada 
grup d’edat. 
Els passats dies 12 i 14 de març es van 
dur a terme les inscripcions. En total 
hi ha hagut 41 inscrits per a l’edició 
d’aquestes colònies. El preu de l’estada 
és de 200€ per participant.
La casa de colònies La Manreana és 
una antiga masia de les Garrigues, 
adaptada per acollir-hi tot tipus 
d’estades. La casa es divideix en dues; 
la casa Mas i la casa Torre, a més a més, 

compta amb les següents instal·lacions; 
cuina, menjador, habitacions, sales 
polivalents, piscina, hivernacle i 
hort, granja, camp de futbol, de joc i 
d’acampada, pista poliesportiva, zona 
de jocs, entre altres espais. 
La casa de colònies està legalitzada 
per la Direcció General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya amb el nú-
mero 243. 

Cada cop la gent pren més 
consciència dels hàbits de vida 
saludables, una alimentació 

adequada i la importància de realitzar 
exercici físic. Nosaltres veiem de vital 
necessitat ensenyar-ho des de ben 
petits per tenir una bona qualitat 
de vida i prevenir, dins del possible, 
problemes relacionats amb l’obesitat 
i el sobrepès. L’any 2009-2010 es van 
pesar un total de 211 nens i prevalença 
d’excés de pes era del 34.1%.
L’any 2010-2011 es van pesar un total 
de 271 nens i la prevalença d’excés de 
pes era del 32.1%.
Per tercer any consecutiu, la tècnica 

de l’Ajuntament de Santa Bàrbara del 
THAO ha realitzat els mesuraments de 
l’Índex de Massa Corporal (IMC).
A l’igual que els altres anys, s’ha 
facilitat als pares i mares de tots els 
nens i nenes de l’Escola Jaume Balmes 
una carta on s’explicava l’objectiu de 
la recollida d’aquestes dades i on els 
pares havien de signar l’autorització. 
Una vegada realitzat aquest procés, la 
tècnica anava a l’escola i procedia al 
mesurament a un total de 270 nens i 
nenes. Ara estem a l’espera de rebre 
els resultats de les dades que seran 
analitzades per un grup de treball 
format per científics i coordinat per 

la Fundació Espanyola de la Nutrició 
(FEN). Després de l’anàlisi de les dades, 
s’enviarà una carta personalitzada 
a cada nen explicant els resultats 
obtinguts. Com ja hem dit, aquestes 
dades son orientatives, cada cas és 
diferent i cada pare i/o mare ha de 
valorar la necessitat o no d’anar 
al pediatre en funció de les dades 
facilitades. Montse Rodríguez, la 
regidora de Salut, valora positivament 
la tasca que s’està realitzant i agraeix 
la implicació per part de la població 
i en especial la col·laboració de 
l’escola. 

Colònies d’estiu a la Juneda

Mesurament dels nens i nenes de la població

Escolta i crea torna a iniciar el cicle
El divendres 24 de febrer es va 

organitzar un taller per als més 
menuts de la localitat. Va ser 

la primera sessió del cicle de quatre 
d’Escolta i Crea, totes les sessions 
estaran formades per l’explicació 
d’un conte, per algun membre del 
Grup Joventut, i la realització d’alguna 
activitat diferent, en funció de l’època 
de l’any.
Puntualment, es va realitzar en 
divendres perquè els nens i nenes 
no tenien escola, d’aquesta manera 
també s’oferia un recurs més per a les 
famílies.

Els menors van poder gaudir d’un 
conte i d’activitats molt variades. Als 
qui els agraden les manualitats van 
poder fer un lleó i/o una ovella amb 
material reciclat. També van poder 
realitzar màscares diferents amb 
diversitat de materials. A més a més, 
també s’oferia la possibilitat de jugar 
amb jocs de taula i d’entreteniment 
(sudokus, diferències, sopes de lletres...) 
sempre tenint en compte l’edat dels 
participants. 
La Regidoria de Joventut i la de Cultura 
aposten per donar continuïtat a aquest 
tipus d’activitats, tant per a introduir-

los al món dels contes com en activitats 
lúdiques. I destaquen l’elevat nombre 
de participants, cosa que els encoratja 
a seguir treballant. 
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Esports i Gestió del Medi

Finca de l’Advocat

Una de piscina!

Des de fa uns mesos, la finca de 
l’advocat, després d’haver aca-
bat les obres del gasoducte que 

la travessa, presenta un aspecte desa-
gradable perquè hi ha força brossa i 
deixalles que la gent deixa sense pen-
sar en els problemes que això compor-
ta.
Un dels problemes més greus i 
lamentables és que, aquesta finca 
municipal, l’utilitzen dos entitats 
del poble per desenvolupar les seves 
activitats. 
Tots aquests arguments més els motius 
mediambientals i la conservació del 
nostre terme han obligat a la Regidoria 
de Medi Ambient a prendre una 

decisió, cosa que suposarà l’haver de 
fer un mur perimetral i una tanca que 
limitarà l’accés a la finca. 
Aprofitant el benentès, recordem que 
el poble disposa d’una deixalleria 
municipal, situada al costat del 
cementeri on es pot deixar la brossa que 
no pot tirar a les illes, cosa que hauria 
d’haver passat amb la brossa que s’ha 
dipositat a la finca de l’advocat, posat 
d’aquesta manera de manifest l’ús 
de la deixalleria i deixant de banda la 
pràctica de tirar la brossa a la finca de 
tots els planers. 
El regidor de Medi Ambient, Èric Bel, 
desitja que les mesures preses a la 
finca de l’advocat siguin suficients 

perquè no es repeteixin escenaris 
com l’actual i que les entitats que 
en fan ús puguin gaudir de l’espai i 
conservar-lo. 

Després de passar aquest hivern 
fred, ja comencen els prepara-
tius preliminars de les nostres 

piscines. Com tots els anys, després 
d’acabar la temporada de les piscines, 
veiem molt lluny la següent, però ara ja 
podem dir que està a tocar. Ara es l’ho-
ra de passar llista de tots els punts que 
cal millorar i ficar-nos-hi. Tot i que no 
es preveuen grans canvis ni noves in-
fraestructures, si que hi ha petites co-
ses que es poden millorar. Moltes de les 
idees són de banyistes, usuaris, etc. els 
quals em transmeten i jo vaig prenen 

nota. Tota aquesta informació analit-
zada i fent una gestió acurada, filant 
prim, en sortirà una nova àrea d’esbar-
jo a l’entrada de les piscines, eliminant 
els arbustos més la tanca, així quedarà 
una zona on els pares i mares podran 
veure als fills sense necessitat d’acce-
dir al recinte perimetral, on, a més, es 
millorarà l’accés de l’entrada del pàr-
quing (carretera de la Galera). Tot això 
sense oblidar els manteniments ha-
bituals, que fan que les instal·lacions 
funcionen tota la temporada correcta-
ment. Us esperem !!! 



Cultura i Ensenyament

XXI concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara

Aquest any 2012, se celebra el 
XXI concurs literari Sant Jordi 
vila de Santa Bàrbara. Amb una 

sèrie de modificacions. Fins a aquest 
any, des de la seva creació l’any 1992, 
es convoquen tres premis: Narrativa, 
poesia i assaig. Els premis de narrati-
va i poesia es convocaven anualment i 
el premi d’assaig es convoca cada dos 
anys.
L’efecte crisi que comporta la reducció 
del pressupost de l’Ajuntament podia 
haver fet desaparèixer aquest concurs 
literari, tot i així, des de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de San-
ta Bàrbara s’ha apostat per continuar 
convocant-lo perquè dóna prestigi a 
la cultura planera i dóna a conèixer el 
nostre poble a l’exterior, ja que hi ha 
molts participants d’arreu de Catalu-
nya. Això sí, s’han hagut de realitzar 
algunes modificacions, entre les quals 
està la supressió d’un dels premis anu-
als, per la qual cosa, aquest any sola-
ment s’ha convocat el premi de nar-
rativa que passarà a ser bianual com 

la resta de premis, cosa que farà que 
els participants tinguin més temps per 
preparar-se les obres que presentaran 
al concurs. L’any vinent es convocarà 
el premi de poesia, juntament amb el 
premi d’assaig, tal i com li correspon-
dria.
Les bases del premi convocat aquest 
any 2012 són:
PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 300 
€ i donat per l’AJUNTAMENT, a un re-
lat curt d’una extensió mínima de 15 
pàgines, de tema lliure; i un accèssit 
de caràcter local de 60 €, donat per 
l’AJUNTAMENT.
El lliurament de premis es realitza-
rà el dissabte 21 d’abril dins de l’acte 
d’inauguració de les Jornades culturals 
2012. 
També es va convocar el XXI CONCURS 
LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràc-
ter local, destinat als alumnes de l’Es-
cola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un dels 
cicles d’Educació Primària i d’Educació 
Infantil se li atorgarà un premi con-

sistent en un lot de llibres, donat per 
l’AJUNTAMENT. A més a més, tots els 
participants rebran un record comme-
moratiu.
L’entrega d premis d’aquest concurs 
es realitzarà el dia de sant Jordi, el 23 
d’abril al centre cultural.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch se 
mostra satisfet per poder continuar re-
alitzant aquest concurs literari i creu 
que amb aquest caràcter bianual que 
se li donarà als premis pujarà la quali-
tat de les obres presentades i el prestigi 
d’aquest concurs literari. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
un any més, dóna importància a 
la lectura com a element princi-

pal per a la formació i l’èxit de les per-
sones. Per això, des de la Biblioteca José 
Escudé Albesa s’ha dissenyat el II Pla 
de Foment de la Lectura amb l’objec-
tiu de millorar l’hàbit lector entre la 
població, a la vegada que es dóna su-
port a les iniciatives culturals i educa-
tives que les administracions, entitats 
i persones tinguin per tal de millorar 
aquest factor tan important.
Amb aquest convenciment que la lec-
tura té la capacitat de transformar la 
societat i el municipi i esdevé un ins-
trument per a la convivència i el creixe-
ment, la biblioteca ha col·laborat amb 
els centres d’ensenyament, els centres 
socials infantils, d’adults i de la tercera 
edat que hi ha al municipi i, juntament 
amb els professionals i personal encar-
regat dels diferents centres, s’ha iniciat 
aquest Pla de Foment a la Lectura 2012.
Partint de la base que l’hàbit de la lec-

tura es pot millorar considerablement 
i que existeixen dificultats per tal que 
les persones l’adquireixin i detectades 
les necessitats de potenciar la lectura a 
tots els nivells, es promourà la lectura 
a través de tres programes:
1 - ATRACCIÓ DE NOUS USUARIS
2 - ADQUISICIÓ DE L’HÀBIT LECTOR
3 - FIDELITZACIÓ DELS USUARIS
Les accions que es duran a terme en 
aquest Pla anual 2012 seran:
Visites a la biblioteca: Llar d’infants, 
Escola Jaume Balmes, IES les Planes i 
Centre Obert.
Bibliocursa: Cursa lectora i entrega di-
plomes i obsequis.
Contes: Escolta i crea.
Foment a l’exterior: Descobreix d’on 
vinc (Centre de dia), Bibliopiscina (Pis-
cines Municipals), Biblioparc (Parc In-
fantil i Juvenil de Nadal) i Pàgina Jove 
(La Plana Ràdio).
Trobades de clubs: Club de lectura.
Exposicions: Setmana del llibre Infan-
til i Juvenil, Massagran i Quin temps 

tenim? L’organització de la vida quoti-
diana.
Xerrades D’actualitat i d’interès gene-
ral.
Presentacions de llibres.
El regidor de cultura, Alfred Blanch es 
mostra molt satisfet per tenir un Pla de 
Foment de la Lectura, ja que conside-
ra que l’hàbit lector és molt important 
per al desenvolupament de les perso-
nes i contri-
bueix en el 
creixement 
p e r s o n a l 
i professi-
onal tant 
dels indivi-
dus com de 
la societat 
en genral, 
a més que 
el pla refor-
ça la nostra 
i d e n t i t a t 
planera. 

Premi de Narrativa: dotat amb 300 €
Accèssit de caràcter local: dotat amb 60 €

Bases i més informació a: www.santabarbara.cat

Literari

XXI

ROGELIO FARNÓS
(Caràcter escolar i local)

Sant Jordi 
Vila de Santa Bàrbara 2012

COL·LABOREN

ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Bàrbara Escola Jaume Balmes

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Concurs

Pla de foment de la lectura 2012
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Cultura i Ensenyament

Entrega de diplomes i obsequis de la bibliocursa 2011
La biblioteca José Escudé Albesa 

de Santa Bàrbara va organitzar 
l’activitat anomenada bibliocur-

sa que es va portar a terme durant els 
tres últims mesos de l’any 2011. En 
l’edició de l’any 2010 hi van haver una 
sèrie de modificacions, en aquesta acti-
vitat, que degut a l’èxit que va tenir per 
part dels participants es van continuar 
durant el 2011. La bibliocursa va man-
tenir l’estructura bàsica de les edicions 
anteriors amb la lectura de contes i 
entre les novetats hi va haver la incor-
poració de publicacions periòdiques a 
la cursa.
Un total de 36 participants van ser els 
qui la van acabar i els qui el dia 13 de 
gener van assistir a l’acte d’entrega de 
diplomes i obsequis. L’acte va començar 
amb la felicitació que els hi feia el 
regidor de Cultura, Alfred Blanch, tot 
explicant-los la importància d’adquirir 
l’hàbit de la lectura de ben menuts i 
animant-los a participar l’any vinent. A 
continuació, tres xiquetes participants 
a la bibliocursa, Nàdia Arasa, Júlia 
Arasa i Paula Escobar, van explicar un 
dels contes que havia resultat com un 
dels que més havia agradat dels llegits 
i, després, un xiquet, Guillem Blanch, 
va explicar un altre conte dels més 
ben valorats. Tot seguit es va projectar 
el conte anomenat Les aventures de 
la Marta que Maria Gabaldà havia 
creat a través dels dibuixos que els 
participants havien realitzat durant els 
tres mesos de bibliocursa.

Finalment es va fer l’entrega de 
diplomes i obsequis que el regidor de 
Cultura va fer a tots els qui havien 
aconseguit superar la cursa. 
Aquesta és una activitat que anava 
dirigida a tots els usuaris de la 
biblioteca ja que l’únic requisit era que 
cadascú escollís els llibres en relació a 
la seva edat. Tot i així els més menuts 

van ser els més participatius i els que 
van gaudir de l’activitat.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
pensa que activitats com aquestes 
fomenten la lectura entre els infants del 
municipi i destacava les innovacions 
fetes a la cursa, cosa que van ser molt 
valorades pels participants i feien 
l’activitat d’aquest any més atractiva i 
engrescadora. 

Butlletí digital i agenda cultural

L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
vol oferir un nou canal de difusió 
d’esdeveniments que han succeït 

i activitats que es van realitzant men-
sualment. D’aquí ha sorgit el Butlletí 
Digital que proporcionarà informació 
d’actualitat i L’Agenda Cultural Pla-
nera com a un nou mitjà de difusió de 
les activitats organitzades, tant des del 
propi Ajuntament com de les entitats 
del municipi. 

Cada mes s’enviarà electrònicament, 
a tots els subscriptors a través del seu 
correu electrònic. Per fer-se subscriptor 
només cal entrar a la pàgina web 
www.santabarbara.cat, i a mà dreta, 
seguint l’enllaç “Butlletí digital i 
agenda cultural”, omplir les dades que 
us demana. Automàticament, ja se us 
remetran el butlletí digital i l’agenda 
cultural planera cada mes al vostre 
correu electrònic.

Tant el regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, com el regidor de Noves 
Tecnologies, Antonio Ollés creuen que 
serà un mitjà d’informació molt valuós 
per estar al dia de tot el que succeeix 
al municipi i que el butlletí digital 
i l’agenda cultural planera, a més 
d’oferir una major difusió, serviran per 
dispersar la nostra identitat planera.  
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Cultura i Ensenyament

XXI Jornades Culturals a Santa Bàrbara
Com tots els anys, quan s’apropa 

Sant Jordi, el nostre poble treu a 
relluir les seves Jornades Cultu-

rals. Enguany se celebraran les XXI Jor-
nades Culturals de Santa Bàrbara que 
comptaran amb un ampli ventall d’ac-
tivitats que tots els planers i planeres 
podran descobrir al programa d’actes 
que s’ha preparat per a l’ocasió; ence-
tant-se el dissabte 21 d’abril.
En totes aquestes edicions es pot ex-
treure el denominador comú que són 
les ganes, la participació el treball i la 
il·lusió.
Enguany, tot i la crisi, s’ha aconseguit 
teixir un programa d’actes molt divers, 
amb actes més tradicionals de tots els 
anys, amb actes més singulars i exclu-
sius que ens obren un ampli ventall de 
possibilitats des del mateix dia de la 
seva inauguració, fins al cap de setma-
na del 13 de maig, pràcticament sense 
tenir cap dia sense l’acte corresponent. 
Cal destacar la gran quantitat d’enti-
tats locals que hi col·laboren, així com 

també els nostres quatre centres edu-
catius (Llar d’Infants, Escola, Institut 
i Escola de Música) que també fan les 
seves particulars jornades culturals 
i que s’afegeixen a l’ampli programa 
cultural.
Cal fer esment enguany a la col-
laboració de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, amb la cessió d’ex-
posicions de diverses temàtiques, a la 
plataforma Surtdecasa.cat amb l’orga-
nització d’un acte a la nostra població 
i a Òmnium Cultural, que després de 
diversos anys d’absència a les jornades 
torna a reaparèixer amb força a Santa 
Bàrbara.
És necessari destacar la presentació de 
La metgessa de Barcelona per part del 
seu autor, David Martí, reconegut per 
l’èxit de la seva primera novel·la Les 
Bruixes d’Arnes.
Com a cloenda de les jornades tenim, 
el cap de setmana, la festa Sant Gregori 
a Santa Bàrbara, amb moltes novetats 

per fer gaudir a 
tots els planers 
i planeres
Un llarga llarga 
llista de gairebé 
50 actes plani-
ficats amb il-
lusió, per a totes 
les edats, per tal 
de potenciar la 
cultura, la tra-
dició i la iden-
titat pròpia del 
nostre territori.
Per la seva ban-
da, el regidor de 
Cultura, Alfred 
Blanch, desitja que tothom en pugui 
gaudir plenament, i agraeix a totes 
aquelles entitats i particulars, que en 
participen directament, perquè un pro-
grama tan farcit com aquest sense la 
seva col·laboració seria impossible de 
confeccionar.  



Ets del milloret

Ets del milloret és el nom del nou 
concurs que des de la Regido-
ria de Festes de l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara, amb la participació de 
l’Ebre TV, s’ha engegat per portar a ter-
me a les Festes Majors del municipi.
La proposta neix arran de l’èxit obtingut 
al programa de Telecinco “Tu si que vales” 
i pretén donar a conèixer noves promeses 
del territori que tinguin habilitats.
Es busca gent artista, que sigui hàbil amb 
algun aspecte com el cant, els monòlegs, 
els acudits, les acrobàcies, el ball, la mú-
sica, la màgia o qualsevol altra disciplina 
o habilitat insòlita. Es pot participar al 
concurs de forma individual amb parella 
o grups d’un màxim de 6 persones.
Per participar al programa només cal que, 
abans del dia 30 d’abril, aquest inclòs, 
s’enviï el formulari, juntament amb els 
vídeos de la demostració de les habilitats, 
que es pot trobar a la web de l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara www.santabarba-
ra.cat, on també es detallen les bases del 
funcionament del concurs.
Ets del milloret constarà d’una preselecció 
de totes les actuacions dels participants, 
que realitzaran les 7 persones que forma-
ran part del jurat qualificat. Per aquest 

motiu és requisit indispensable enviar 
una demostració amb imatge i so de ca-
dascun dels participants, amb l’actuació 
que realitzaran, una actuació que no po-
drà excedir els 4 minuts.
Després d’aquesta preselecció hi haurà 
dos programes, les semifinals, que es por-
taran a terme al centre cultural del muni-
cipi, on cadascun dels candidats seleccio-
nats defensarà en directe la seva actuació 
davant el jurat qualificat, per poder acon-
seguir ser un dels 8 finalistes de la gala 
final que es realitzarà el dia 11 de juliol en 
plenes Festes Majors.
Aquestes ac-
tuacions i la 
gala final se-
ran retrans-
meses per 
l’Ebre TV i el 
motiu no és 
només per 
divulgar el 
concurs sinó 
que, entre els 
8 finalistes, 4 
seran esco-
llits pels es-
pectadors. 

La regidora de Festes, Judit Lleixà, està 
molt il·lusionada amb aquest nou con-
curs i explicava la importància d’inclou-
re nous elements que dinamitzen la fes-
ta major, especialment, un dels dies on 
s’aplega més públic al carrer Major, el 
dia del sopar del bou estofat. Així mateix 
també recordava que s’ha fet un esforç 
important en la dotació dels premis, que 
seran per valor de 1.000 euros, essent 
aquesta quantia un al·licient més per ani-
mar als artistes que tenim al territori. 

Festes i Fires

Sant Antoni
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Festes i Fires

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

Carnestoltes
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Santa Bàrbara renova el conveni amb l’AODL
Un any més, l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara en col·laboració 
amb els Ajuntaments de la Ga-

lera, Godall i Masdenverge, han renovat 
l’acord per a la contractació de l’agent 
d’ocupació i desenvolupament local 
que, des de l’any 2004, realitza la seva 
activitat a la zona interior del Montsià, 
amb actuacions relacionades directa-
ment amb la promoció econòmica i el 
desenvolupament local. 
En els darrers quatre anys, un cop va 
finalitzar el pla d’acció local 2004-
2008, es va iniciar un nou pla estratègic 
que incloïa, principalment, fomentar 
la creació d’empreses, aconseguir 
finançament mitjançant ajuts i 
subvencions per la realització de 
projectes d’àmbit local i/o supralocal 
o potenciar iniciatives locals 

relacionades amb el comerç, la cultura 
o el turisme. 
Aquest període però, s’ha vist afectat 
especialment per la crisi econòmica, 
que ha reduït les possibilitats de treball 
i ha modificat les prioritats de treball. 
Tot i això, en aquests darrers quatre 
anys s’ha aconseguit finançament 
superior als 600.000 euros per projectes, 
inversions i activitats vinculades a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, s’han 
donat suport a la creació de més de 100 
empreses al territori (principalment 
treballadors/es autònoms/es), s’ha 
donat ocupació a més de 50 persones 
en els diferents projectes engegats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 
s’ha treballat amb projectes vinculats 
a altres administracions (Convenio 
Desarrollo Rural Sostenible, Treball 

a les 7 Comarques, Pla Operatiu 
d’Ocupació Turística al Montsià, etc.), 
s’ha creat i consolidat la jornada 
de desenvolupament local de Santa 
Bàrbara (cinc edicions), s’ha treballat 
per potenciar el comerç i el turisme 
del poble,... en definitiva, s’ha treballat 
per buscar la cohesió de Santa Bàrbara 
i la zona interior de la comarca del 
Montsià. 

Es dóna inici al mòdul B del programa connecta’t
El dilluns 9 de gener, els alumnes 

participants en el programa Con-
necta’t del Servei d’Ocupació de 

Catalunya van iniciar el mòdul B, de-
dicat a les eines de recerca de feina, on 
s’inclouen principalment la redacció 
correcta del currículum vitae, la carta 
de presentació i la recerca de feina mit-
jançant la web.
Els participants d’aquest mòdul ja 
van realitzar els treballs del mòdul A, 
dedicat a la formació en matèria TIC 

i ofimàtica. La realització d’ambdós 
mòduls consta de 25 hores formatives, 
repartides entre les dues parts i amb 
l’objectiu que els alumnes surtin amb 
els coneixements bàsics per millorar la 
seva situació laboral. 
Aquest és el segon any que Santa 
Bàrbara realitza el programa 
Connecta’t, juntament amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i la xarxa 
Punt TIC de Catalunya. 

Nova Ordenança de Policia i Bon Govern

Des de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara s’està fent una revisió 
de l’Ordenança de Policia i Bon 

Govern vigent, que data de l’octubre de 
1993, per a posar-la al dia i adequar-la 
a la realitat del segle XXI. Es tracta de 
modificar alguns articles, afegir-ne de 
nous i treure’n d’antics, amb l’objectiu 
d’aconseguir una ordenança que reculli 
les normes de convivència per les quals 
ens hem de regir tots els planers i pla-
neres.
Mitjançant aquesta ordenança es regu-
len aspectes de la vida quotidiana com 
la tinença d’animals domèstics, la nete-
ja dels espais i vies públiques i privades, 

la recollida d’escombraries, l’ocupació 
de les vies públiques, la contaminació 
acústica i d’altres igualment impor-
tants. S’estableixen drets i deures dels 
ciutadans, i també un capítol d’infrac-
cions i sancions en cas d’incompliment.
Una vegada enllestit l’esborrany, s’ini-
ciarà un procés de consultes amb els 
grups polítics de l’Ajuntament, les en-
titats planeres i els treballadors de 
l’Ajuntament per validar o esmenar, 
quan sigui necessari, tots els articles 
que formen part d’aquesta Ordenança.
Es pretén aconseguir el màxim con-
sens polític i social abans de procedir a 
l’aprovació per part del Ple de l’Ajunta-

ment i la conseqüent entrada en vigor 
d’aquesta nova Ordenança de Policia i 
Bon Govern. 
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El diari ARA publica l’entrevista d’una usuària del 
punt TIC Santa Bàrbara

El dissabte 27 de gener de 2012, el 
diari Ara, en la seva secció femtec-
nologia, va publicar l’entrevista 

realitzada a Ma Carmen Farnós Loscos, 
usuària del punt TIC Santa Bàrbara.
L’entrevista formava part d’un article 
en què s’explicaven diferents experièn-
cies d’usuaris vers l’ús que en fan de les 

noves tecnologies en la seva vida quo-
tidiana i com els havia canviat i condi-
cionat les seves costums diàries l’haver 
après a utilitzar les TIC en un moment 
determinat de les seves vides.
L’oficina tècnica de la xarxa de Punts 
TIC de la Generalitat de Catalunya va 
fer d’intermediària entre el diari i el 
Punt TIC per establir el contacte i realit-
zar l’entrevista a les persones que oferi-
en el perfil que buscaven.
Ma Carmen és clarament un exemple 
que l’aprendre l’ús de les noves tecnolo-
gies i utilitzar-les diàriament no és una 
qüestió d’edat sinó de ganes d’apren-
dre, de constància i de molta pràctica. 
Com a usuària del Punt TIC Santa Bàr-
bara, Ma Carmen va col·laborar molt 

gustosament en l’entrevista i va aportar 
la seva experiència en representació de 
tots els usuaris i usuàries del nostre po-
ble.
El regidor de Noves Tecnologies i Promo-
ció Econòmica, el Sr. Antonio Ollés, agra-
eix a Ma Carmen la seva col·laboració i 
es mostra molt satisfet que el Punt TIC 
de la nostra població fora un dels es-
collits per participar en aquest article. 
Tanmateix, aprofita per animar a tota la 
ciutadania a participar en les activitats 
organitzades en el nostre Punt TIC i a 
iniciar-se, aquells que encara no ho ha-
gin fet, en l’aventura d’aprendre a utilit-
zar les noves tecnologies. 

Jornada de programari lliure de les Terres de l’Ebre 2012

La UOC, la xarxa de Punts TIC de les 
Terres de l’Ebre, l’associació ATIC-
TES i l’IES de l’Ebre de Tortosa van 

organitzar una nova edició de la Jorna-
da de Programari Lliure de les Terres de 
l’Ebre, que enguany tractava sobre An-
droid i les aplicacions desenvolupades 
per aquest sistema. Es Podia seguir en 
directe per internet el taller pràctic so-
bre aplicacions basades en Android i la 
jornada acadèmica a través de: http://
tv.atictes.cat.
· 21 de febrer de 18.00 a 20.30 h: Tallers 
pràctics sobre aplicacions basades en 
Android
Als Punts TIC d’Amposta, la Sénia, 
l’Ametlla de Mar, la Ribera d’Ebre i la 
Terra Alta, Punt Òmnia Tortosa i Punts 
TIC de Deltebre i Santa Bàrbara (Info-
centre). Els tallers van tenir lloc de for-
ma simultània de 18 h a 20.30 h.
· 23 de febrer de 18.30 a 21 h: Jornada 
acadèmica
La Jornada, que va tenir lloc a la Seu de 
la UOC a Tortosa (c/ Alfara de Carles, 
18), tractava sobre les possibilitats d’An-
droid. Amb la participació de membres 
d’Ebreandroid, Tarracodroid i la UOC.

· 29 de febrer de 19.00 a 21.00 h: Ta-
ller de programació en Android: “Hola 
Món! Crea tu mateix la teva primera 
aplicació Android”
A l’Institut de l’Ebre (av. Colom 34-42, 
Tortosa). Per participar en aquest taller 
es requerien coneixements bàsics de 
programació.

L’objectiu d’aquestes jornades no era 
només fer xerrades tècniques sobre 
el món del programari lliure, també 
es volia apropar a l’usuari del carrer a 
l’ús del programari lliure i a l’alterna-
tiva lliure, que molts cops, simplement 
pel desconeixement, no ho contemplen 
com a una eina de treball. 
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Curs de paqueteria per a comerços,
empreses i aturats

VII concurs d’imatge digital

El divendres 24 de febrer es va ini-
ciar el curs de paqueteria que 
organitzaven, conjuntament, la 

Unió de Comerciants i la Regidoria de 
Promoció Econòmica, amb el suport de 
la Cambra de Comerç, Indústria i Na-

vegació de Tortosa i el Consorci per la 
Formació Contínua de Catalunya, des-
tinat a comerços, empreses i persones 
aturades. 
El curs tenia com a finalitat oferir als 
seus participants formes i mètodes per 
embellir els productes i regals que es 
puguin adquirir als comerços del nostre 
poble, donant un valor afegit a les com-
pres que s’hi facin. El curs tenia una 
durada d’un mes i aplicava mètodes te-
òrics i pràctics. 
Al mateix temps, aquest curs va servir 
per iniciar l’activitat a l’espai habilitat 
situat al punt on es trobava l’antiga Col-
lecció d’Història Natural que, amb la 
inauguració del Museu de la Vida a la 
Plana, havia estat traslladada, deixant 
la ubicació antiga buida. Per al regidor 
de Promoció Econòmica, Antonio Ollés, 
l’aula pot ser aprofitada per realitzar 
qualsevol tipus d’activitat formativa i/o 
de sensibilització, a banda per fer tro-
bades, reunions, xerrades, etc. Un espai 
polivalent per a tothom. 

Un any més, la Regidoria de Noves 
Tecnologies convoca el concurs 
d’imatge digital de Santa Bàrba-

ra. El concurs pretén apropar i donar a 
conèixer la nostra població, tan per la 
riquesa natural, arquitectònica com 
personal. El tema de la VII Edició del 
concurs de fotografia digital és: Les nos-
tres oliveres i el món de l’oli.
La participació és gratuïta i oberta a tot-
hom. Pot presentar imatges al concurs 
qualsevol persona, excepte els organit-
zadors i les persones que col·laborin en 
la puntuació. Cada participant podrà 
presentar un màxim de tres imatges, les 
quals hauran de ser inèdites i no guar-
donades en altres concursos. Es poden 
presentar fotografies en paper o imat-
ges en format digital, amb una resolu-
ció mínima de 1280x1024 ppp (càmera 
3 Mpix mínim). S’acceptaran collages, 
muntatges, fotografies pintades o ma-
nipulades digitalment de manera que 
s’alteri el contingut de les imatges.

Les imatges hauran de tenir el títol de 
les mateixes escrit darrera la fotografia 
o al nom del fitxer. Es presentaran en 
paper o en un dispositiu d’emmagatze-
matge digital, tancades en un sobre, a 
l’exterior del qual s’escriurà un pseu-
dònim. S’entregarà un altre sobre amb 
el pseudònim escrit a l’exterior i un full 
amb les dades personals: nom i cog-
noms, adreça, data de naixement i telè-
fon de l’autor a l’interior. 
En cas de presentar fotografies mani-
pulades digitalment els participants 
poden presentar la foto original perquè 
el jurat pugui valorar el treball realitzat.
El regidor de Noves Tecnologies, An-
tonio Ollés, es mostra molt satisfet de 
la consolidació d’aquest concurs i de 
l’augment de participants en el mateix. 
El concurs és una manera d’apropar i 
fomentar l’ús de les TIC entre la nostra 
ciutadania, a més el concurs ajuda a 
que moltes persones aficionades al món 
de la imatge doni a conèixer els seus 

treballs i que tots els planers i les pla-
neres puguem gaudir de les seves obres.
Podeu consultar les bases i terminis de 
presentació d’imatges a la web del nos-
tre poble, www.santabarbara.cat o adre-
çant-vos al Punt TIC Santa Bàrbara:
Telèfon: 977 71 77 32
Correu electrònic: infocentre@santa-
barbara.cat
Adreça postal: C/ Mare de Déu de Mont-
serrat, 28. 
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www.laCaixa.cat

És bo
que algunes coses
no canviïn mai

A ”la Caixa” continuem creient que 
estar al teu costat ens durà molt lluny. 
Ahir, avui i sempre. 
Els nostres valors no canvien.

Patrocinador de l'Equip 
Olímpic Espanyol

’

Hisenda

El govern central obliga a l’Ajuntament a pujar un 
10% l’impost de béns i immobles (IBI)
La mesura impulsada des del Govern 
de Madrid, en un Decret Llei elabo-
rat pel Consell de Ministres, el 30 de 
desembre de 2011, obliga, els ajunta-
ments de l’estat espanyol, que hagin 
revisat el seu valor cadastral abans del 
2002, com és el cas de Santa Bàrbara, 
a pujar l’impost de Béns Immobles 
un 10%, independentment de l’incre-
ment que cada municipi ja hagi fixat 
en l’aprovació de les seves ordenances 
fiscals.
Aquest augment de l’IBI arriba després 
de tres anys de congelació dels impos-
tos, taxes i preus públics, per part de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara als pla-
ners, a causa de la greu crisi econòmi-
ca. Ara però, amb una intromissió més 
d’una administració superior, s’obliga 
als ajuntaments a pujar el seu IBI un 

10% o 4% en el cas de municipis que la 
revisió cadastral s’hagi efectuat abans 
del 2002. En els casos d’ajuntaments 
els quals la revisió cadastral sigui més 
recent no es realitzarà puja de l’impost.
La decisió de revisar el cadastre és dels 
propis ajuntaments i es dóna la curio-
sitat de què Santa Bàrbara té una revi-
sió demandada des de l’any 2006, que 
fins al moment, no s’ha atès.
La regidora d’Hisenda, Àngela Pla, 
apuntava que, un cop més, s’observa 
la injustícia de què qui ha feta una 
política de no estirar més el braç que 
la màniga, d’austeritat i control de la 
despesa, es veu sotmès a la intervenció 
d’una administració superior que per-
judica greument les economies de tots 
els planers.
Tanmateix, l’Alcalde de Santa Bàrba-

ra, Jordi Boronat afegia que l’aplicació 
d’aquesta brutal pujada en els impos-
tos dels ajuntaments suposava una 
greu intromissió en l’autonomia local i 
que no resolia en absolut el dèficit per 
qüestions de finançament que tenen 
els ens locals i que encara està per re-
soldre des del principi de la democrà-
cia, alhora que també la qualificava 
d’injusta i arbitrària. 



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
1r TRIMESTRE 2012

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes bestreta Garrofes Cª 
2011/12.

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes bestreta Olives Cª 
2011/2012.

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP celebra la Junta General Ordinària 25/03/2012.

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP guanya el 1r Premi de l’Oli DOP BAIX EBRE-
MONTSIÀ a la Fira de Jesús. També guanyem el 1r Premi CDO-DIPUTACIO 
TARRAGONA com a millor Oli de la DOP Baix Ebre-Montsià.

•	 Es pot signar la PAC 2012 fins al 30 d’abril. 

•	 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 

Dani Pujol Fornós
ARRÒS, COL I FESOLS

Preparació:

 ELABORACIÓ DEL CALDO

1. La nit anterior posarem en remull en un bol, el ½ kg. de fesols amb aigua 
i sal.

2. Farem, amb el magre i el bou, les pilotes de carn (mandonguilles) per 
afegir al caldo.

3. Posarem a bullir una olla amb 6 litres d’aigua. Un cop l’aigua estigui 
bullint, hi afegirem el morro, les orelles, les potes, els ossos de Tocino 
i també la cansalada viada i els ossos de bou. Els deixarem bullir a foc 
mig durant ¾ d’hora aproximadament.

4. En aquest moment hi afegirem les carcanades de pollastre i de l’ànec, 
les fulles d’api, les pastanagues, el nap, la xirivia i les patates.

5. Quan hagin passat ¾ d’hora més aproximadament es tiren els fesols.

6. Abans de què estiguin cuits els fesols (15 min. abans), s’afegeixen les 
baldanes i les pilotes que hem fet amb el magre i el bou.

7. Passats els 15 min. Aproximadament, ja estarà fet el caldo i ja podem 
retirar la carn, els ossos, la baldana, el morro, les orelles, la cansalada, 
mandonguilles i els ossos, que els guardarem en una safata tot fet a 
trossos per menjar, posteriorment com a 2n plat.

 ELABORACIÓ DE L’ARRÒS

1. En una cassola posem un raig d’oli, els alls i les fulles de col a trossos i 
se sofregeix tot. 

2. Un cop sofregit, es treuen els alls i posem el caldo amb els fesols a bullir 
durant 10 minuts. Passats aquests 10 minuts tirem l’arròs i el tenim de 
10 a 12 min.

3. Ara si, que és l’hora de servir el plat amb una mica de tots els condiments.

4. S’ha de servir immediatament perquè quedi caldós.

Persones: 10

Temps de preparació: 20 minuts.

Temps de cocció: 2 hores

Aportació calòrica: alta

Elaboració: mitjana

Ingredients:
- ½ kg. de fesols 
- 1 morro de tocino   
- 10 baldanes
- 1 tros de magre i 1 de bou per a fer 
dues mandonguilles grans 
- 2 orelles de tocino
- 5 potes de tocino
- 2 trossos de cansalada viada de la 
papada 
- 5 ossos de tocino  
- 5 ossos de bou 
- 3 carcanades de pollastre 
- 2 ossos de pernil 
- 1 carcanada d’ànec  
- 800 gr. d’arròs del Montsià 
- Sal 
- 1 col petita (carnera) 
- Aigua (aproximadament 6 litres) 
- Oli 
- 6 grans d’all 
- 2 fulles d’api 
- 3 pastanagues
- 1 nap 
- 1 xirivia  
- 3 patates
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Fidela Subirats Montardit
CARQUINYOLIS

Preparació:

1. Dins d’un bol de tamany mitjà es posen tots els ingredients. A 
continuació, amb les mans netes, es pasten una bona estona fins 
que aconseguim una massa uniforme.

2. Al llarg d’una llauna, distribuirem la massa donant forma de 
barra preparada per introduir-la al forn. Deixarem reposar 5 
minuts la massa.

3. A continuació, introduirem la safata dintre del forn, programant 
15-20 minuts a 180º de temperatura, fins que la massa agafi la 
consistència adequada abans del punt de cocció. Aquest punt de 
cocció serà el que ens permetrà fer els talls a la barra amb certa 
comoditat.

4. Traurem les barres del forn i, immediatament, farem llesques 
que anirem deixant a la llauna, una al costat de l’altra. 

5. Finalment, un cop la llauna està plena, la introduirem al 
forn i acabarem de coure els carquinyolis durant 5 min. 
aproximadament a 180º de temperatura. Un cop freds, ja podem 
menjar els cruixents carquinyolis de la terra. 

Persones: 5 aprox

Temps de preparació: 30 min.

Temps de cocció: 25-30 min. 180º

Aportació calòrica: alta

Elaboració: fàcil

Ingredients:
6 ous
500 gr. de sucre 
500 gr. d’ametlla
1 kg. de farina
3 sobres de gasosa
1 llima ratllada

La Cuina de La Plana 
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Fitxa
Superfície = 147 km ²

Altitud mitjana = 316 msnm

Població (2011) = 1.177 hab.

Codi postal = 21570 

Santa Bàrbara a

Huelva

Santa Bárbara de Casa és un muni-
cipi de la província de Huelva, Anda-
lusia. Pertany a la comarca de l’An-
dévalo i limita, al nord, amb Rosal 
de la Frontera, al sud, amb Puebla de 
Guzmán, a l’est, amb Cabezas Rubias 
i, a l’oest, amb Paymogo i Portugal. 

Origen
Els orígens d’aquesta població són 
molt antics, ja que en les seves ro-
dalies ha estat trobat el dolmen de 
la Zarcita. S’ha arribat a la conclusió 
que en el megalític va existir un po-
blat fortificat i fora d’aquest, als vol-
tants, existia una petita agrupació de 
barraques. L’any 1504 se li concedeix 
a Santa Bàrbara de Casa la categoria 
de poble. Amb anterioritat, estava 
constituït per dos nuclis de població 
(anomenats El Hornacho i Els Palaus) 
que al final van arribar a unificar-se 
amb una població total d’uns 360 ha-
bitants.

Entre 1900 i 1950, es fa notar un crei-
xement de la població, comptant 
amb 1.131 habitants al 1900 i 2.466 al 
1940. A partir d’aquesta data, l’emi-
gració comença a buidar la població, 
així l’any 1970 la població baixa fins 
als 1.650 habitants. El cens de 1981 
estimava els habitants de Santa Bàr-
bara en uns 1.400. Actualment, el 
poble es troba en plena decadència 
econòmica, ja que la joventut està 
emigrant a la capital de la província 
(Huelva).

El patrimoni històric de Santa Bàrba-
ra de Casa compta amb els jaciments 
arqueològics de la Zarzita, on es van 
descobrir un dolmen, un poblat i una 
necròpolis. Els molins de vent també 
formen part d’aquest patrimoni. Es 
troben enfront de l’ermita de la Patro-
na. En l’actualitat aquests molins han 
estat restaurats i formen part d’una 
zona cultural i d’esplai que aviat serà 
d’ús públic. També és destacable l’Es-
glésia de nostra Senyora de la Pietat 
construïda entre els anys 1769 i 1776 i 
situada al centre neuràlgic del poble. 

Tradicions
Una de les tradicions més arraigades 
es “la matanza del cerdo”. Cada any, 
un gran nombre de veïns segueixen 
celebrant aquest acte de reunió amb 
familiars i amics. Santa Bárbara de 
Casa és bressol també del fandango 
de Huelva, i té el seu estil propi. A 
més del fandango, a Santa Bárbara 
de Casa es conserven diferents músi-
ques i balls tradicionals destacant la 
seva “Jotilla”. Són destacables la Ro-
meria de San Sebastián, patró de la 
població, a finals d’abril, i la “Feria de 
Verano” a principis d’agost. 

La mel i la cera eren els mitjans de 
vida dels “santabarberos” del segle 
XVIII. Els ruscs fets de suro proporcio-
naven la mel que va arribar a conver-
tir-se en un dels pilars de l’economia 
del Camp de Andévalo.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUMS DE LES SESSIONS DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
L’ANY 2012

Sessió ordinària, realitzada per la Jun-
ta de Govern Local el dia 12 de gener 
de 2012. En la que, entre d’altres, es 
van adoptar els acords següents:
Aprovar les Bases del XXI Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
Aprovar la concessió de l’aportació benèfica 
corresponent a l’exercici 2011 a la següent 
l’entitat Càritas Parroquial per un import de 
1.000,00 € per poder atendre ajuts d’urgència.
Adjudicar la contractació de les obres “Pavi-
mentació del Camí núm. 9004 a la mercantil 
Transformacions Agrícoles Martí, SL, per un 
import de 16.240,00 € IVA inclòs.

Sessió ordinària, realitzada per la Jun-
ta de Govern Local el dia 2 de febrer de 
2012. En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar l’inici de l’expedient de reparcel·lació 
de la Unitat d’Actuació número 6 de les pre-
vistes a les Normes Subsidiàries del municipi.
Aprovar l’expedient instruït per a la contra-
ctació per procediment obert del subministra-
ment d’un vehicle de neteja viària, així com 
el plec de condicions econòmiques adminis-
tratives.
Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contí-
nua per a l’any 2012. 
Aprovar el pagament de 681,05 € correspo-
nents al període de gener a maig de 2012 per 
la contractació de la professora de plàstica 

de l’escola i a través del Consell comarcal del 
Montsià.
Aprovar el Programa d’actes i Premis Carnaval 
2012.
Acceptar una subvenció del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi rural i Marí (MARM) per un 
import de 5.000,00 €, per a actuacions en ma-
tèria de medi ambient 2011 dintre del Con-
veni de Desenvolupament Rural Sostenible: 
MARM- M.TdS.
Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2011 
del conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
en matèria de serveis socials i altres progra-
mes relatius al benestar social.
Acordar l’adhesió al servei de mediació d’as-
segurances de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques.

Sessió ordinària, realitzada per la Jun-
ta de Govern Local el dia 16 de febrer 
de 2012. En la que, entre d’altres, es 
van adoptar els acords següents:
Aprovar inicialment la memòria per a l’exe-
cució de l’obra, “Ampliació de la xarxa de gas 
– carrer de la Victòria (fase 1), redactada per 
l’arquitecte tècnic municipal Víctor Moreso 
Franch, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 91.273,00 €.
Acollir-nos a les Bases reguladores de la con-
cessió de subvencions per a projectes de xar-
xes locals de gas publicada en el B.O.P de Tar-
ragona núm. 17 del dia 21 de gener de 2012.
Aprovar inicialment es Bases Específiques re-
guladores per a la concessió de subvencions 
a entitats culturals, educatives i esportives 
i similars per a la realització de programes i 
activitats de promoció i difusió de l’esport, la 
cultura i les festes populars i tradicionals.

Aprovar l’annex per al 2012 del Conveni de 
col·laboració entre el CODE i l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, per a la realització del servei 
de salubritat pública en el terme municipal de 
Santa Bàrbara amb l’aportació de 3.659,13 € 
Aprovar l’aportació econòmica de 1.000,00 €, 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al CODE 
per al desenvolupament de l’Agència Local de 
l’Energia durant l’any 2012.
Aprovar la contractació de la sessió de disco-
teca: Remember & Actual del dia 6 de juliol de 
2012 dins el actes de les Festes Majors 2012, 
amb la mercantil Imagina Ràdio, SL, per un 
import de 3.500,00 € més la quota correspo-
nent d’IVA.
Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost 
sobre increment del valor dels terrenys de na-
turalesa urbana, presentada per un import de 
2.166,76 €.
Declarar desert el procediment obert convo-
cat per a l’adjudicació de la concessió d’ús 
privatiu del domini públic representat pel bar 
annex a les piscines Municipals.

Sessió ordinària, realitzada per la Jun-
ta de Govern Local el dia 1 de març de 
2012. En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar el requeriment de documentació a 
l’interessada per a l’adjudicació de la gestió 
del Museu de la vida a la plana.
Abonar al Consell Comarcal del Montsià l’im-
port de 85,00 € corresponents a les despeses 
del servei de gestió de vehicle fora d’ús d’acord 
amb l’establert a l’art. 5 de l’Ordenança fiscal 
abans esmentada.
Aprovar la modificació i la renovació dels 
membres de la Taula de Coordinació interde-
partamental. 

RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 19 de 
gener de 2012. En el desenvolupament de la qual es van adoptar els 
següents acords:
Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012, el 
qual, resumit per capítols, és el següent:

INGRESSOS DESCRIPCIÓ EXERCICI 2012

Capítol 1 Impostos directes 1.085.000,00

Capítol 2 Impostos indirectes 20.610,00

Capítol 3 Taxes i preus públics 670.397,43

Capítol 4 Transferències corrents 863.274,93

Capítol 5 Ingressos patrimonials 4.400,00

Operacions Corrents 2.643.682,36

Capítol 7 Transferències de capital 66.903,84

  Operacions de Capital 66.903,84

TOTAL   2.710.586,20
 

DESPESES DESCRIPCIÓ
E X E R C I C I 
2012

Capítol 1 Despeses de personal 898.485,98

Capítol 2 Despeses corrents 1.110.612,00

Capítol 3 Despeses financeres 22.800,00

Capítol 4 Transferències corrents 167.947,50

  Operacions Corrents 2.199.845,48

Capítol 6 Inversions 429.034,28

Capítol 7 Transferències de capital 23.100,86

  Operacions de Capital 452.135,14

Capítol 9 Amortització de préstecs 58.605,58

  Operacions Financers 58.605,58

TOTAL   2.710.586,20
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS, 1r TRIMESTRE 2012
NARCÍS ROIG ADERN .........................................05/01/2012
Jordi Josep Roig Pont
Judith Adern Daniel
NARA MAURI RASCON ......................................06/01/2012
Marc Mauri Ferré
Sílvia Rascón García 
FATIMA EL OUALY ..............................................08/01/2012
Youssef El Oualy
Jamila Oualla
ANNA GIL MENGUAL .........................................12/01/2012
Daniel Gil Solés
Vanesa Mengual Panisello
NÚRIA CONDEMINAS HERNÁNDEZ ................16/01/2012
Jordi Condeminas Valls
Milagros Hernández Galilea
JÚLIA LISBONA MANERO...................................28/01/2012
Patrici Lisbona Muria
Jacoba Manero Bel
ANA MARIA TUNA .............................................31/01/2012
Eugen Tuna
Ioana Dorina Tuna
PATRICIA MIHAELA VINTAN .............................02/02/2012
Cristian Vintan
Cerasela Maria Bandita
MARIA PALMA RODRÍGUEZ ..............................13/02/2012
Manuel Palma Ruiz
Inmaculada Rodríguez López
EDURNE MEANA TORRES ..................................27/02/2012
Roberto Meana Alonso
María José Torres Margalet
LEIRE ROLDAN BALAGUÉ ..................................02/03/2012
Eduardo Roldán Ventura
Sílvia Balagué Adell

JÚLIA MARTÍ FIBLA ............................................12/03/2012
Daniel Martí Pago
Desirée Fibla Rodríguez
OMAYMA BOTRAH .............................................14/03/2012
Abdelkader Botrah
Nadia Rais
MARIONA TORTA ARASA ..................................14/03/2012
Josep Francesc Torta Ferré
Montserrat Arasa Cid
NIL FERRÉ GISBERT  ...........................................21/03/2012
Jaume Ignasi Ferré Espuny
Irene Gisbert Pons

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2012
ÒSCAR RODRÍGUEZ ORCAJO
ESTHER BEDMAR INSA ......................................11/02/2012
FRANCESC SERRA VILALTA
REBECA PONT CASTELLS ..................................17/03/2012

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2012
LEOPOLDO BOSCH ZARAGOZA ........................10/01/2012
MIGUEL GRACIA VARGAS ..................................24/01/2012
JOSEP MARIA MONTESÓ SEBASTIÀ .................02/02/2012
CARMEN CLUA FERRÉ ........................................04/02/2012
ENRIQUETA MERCEDES HIERRO TORÀ ............07/02/2012
JOAQUINA GINÉ ARASA .....................................19/02/2012
FATIMA EL OUALY ..............................................22/02/2012
ROSA PLA MAURI ...............................................25/02/2012
VICTOR PASTOR ROMEU ...................................02/03/2012
TOMAS GRACIA LUCIA ......................................08/03/2012
JOSE MARIA FORT ARAGÓ .................................15/03/2012
MARIA MERCEDES CID BEL ...............................23/03/2012
MARIA CINTA HOMEDES LLEIXÀ .....................24/03/2012



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



L’entrevista

El meu nom és Maria José Barberá 
Escrivá, encara que se’m coneix 
amb el nom de “Marisé”. Vaig nài-
xer un 25 de novembre a Santa 
Bàrbara, fa 62 anys. Sóc filla de Bar-
berá, el de la botiga de roba, com 
es coneixia al meu pare i de Carme, 
La Nadala. Els meus germans són 
molt coneguts al poble, Ma Carmen 
i Gerard.
Fa 41 anys que visc a l’illa d’Eivissa, 
allí vaig conèixer al meu marit, en-
cara que no és eivissenc.
Ens vam casar a Santa Bàrbara i 
tenim dos fills, Luís i Bárbara. Sem-
pre vaig tenir clar el nom que li 
posaria a la meva filla BÀRBARA, 
estava predestinada, ja que enca-
ra que vivíem a Eivissa la vaig te-
nir a Tortosa, l’any 1981 els nadons 
naixien allí, però ella és planera i 
al poble la vam batejar, va fer la 
primera comunió, va ser pubilla in-
fantil i als 17 anys pubilla al grup 
de la grans. Actualment, és l’única 
que viu a Catalunya, a un poble de 
la província de Barcelona.
El meu fill Luís va nàixer a Valèn-
cia. Allí el vam batejar, amb el ma-
teix nom que el seu pare. Actual-
ment, treballa i resideix a Palma de 
Mallorca.
Anem contínuament a Santa Bàr-
bara, sobretot pels Nadals. Els dies 
25 i 26 de desembre és important 
reunir-se amb la família. Fins ara 
no hem fallat mai. El dia 25 a casa 
dels meus pares i el 26 a casa de 
Gerard i Maria Luisa. Vam passar 
un període molt trist per la mort 
dels meus pares i de la meva cu-
nyada en menys d’un any, però 
hem continuat amb la tradició de 
reunir-nos ara amb germans, ne-
bots i gent jove que va arribant a 
la família. També per Festes Ma-
jors i sempre que podem ens dei-
xem caure pel poble, per tant, no 
he perdut el contacte, ja sigui pels 
mitjans que avui en dia ens brin-
den els avenços de la comunicació 
o per mitjà dels meus germans.

Com va ser la meva infància? Doncs 
com la de tots els nens de l’època. 
Vaig anar a les Escoles Nacionals, 
que no eren com són actualment, 
els nens separats de les nenes, tant 
a classe com al pati. Com a mes-
tres “Doña” Mercedes que crec que 
ha estat la mestra de tots els nens 
del poble, cadascú a la seva època, 
i altres “Doñes” com Pilar, Carmen, 
Matilde, aquesta última era arago-
nesa i la vaig tenir, crec, que a l’úl-
tim curs.
De la meva infància el que més re-
cordo són les nits d’estiu. Després 
de sopar, els meus pares treien les 
cadires a la porta de la botiga i allí 
es reunien amb Joaquina la Cante-
rera, Querubina, de pepe el Blau, 
Nuri, la de Paco el Barber i alguna 
que altra veïna. Nosaltres, tant els 
nens com les nenes, anàvem a cór-
rer per tot el poble, jugant a “escon-
dite” i, de tant en tant, no tots els 
dies, ens compràvem un “polo” al 
bar d’Arrufat. Per Sant Joan fèiem 
la foguera i menjàvem la coca que 
feia la meva mare.
També, a les cases, ens disfressà-
vem, jugàvem al parxís i a l’oca i 
moltes tardes anava a casa Montse 
Pont que tenia un joc molt divertit 
“El Palé. Quan ja vam començar a 
presumir, Victòria, filla de Delfina 
i jo ens donàvem totes les tardes 
els nostres passejos carrer Major 
amunt, carrer Major avall.
A l’estiu, quan no hi havia escola, 
anàvem a casa de la senyora Dolo-
res a aprendre a fer puntes de coixí. 
A certa hora, havíem de quedar-nos 
callades perquè pogués escoltar la 
novel·la de torn per la ràdio, cosa 
difícil amb tantes noies, per això 
tinc amigues de totes les edats.
Com les meves amigues de la in-
fància van anar a estudiar a Tarra-
gona i jo fins als 21 anys vaig estar 
al poble vaig tenir diverses “colles” 
d’amigues i crec, sincerament, que 
no he tingut cap problema amb 
elles. Per Pasqua, anàvem al Bar-

ranc de la Galera, jugàvem, bere-
nàvem i ens menjàvem la mona i, 
al tornar, pujàvem pel carrer Major 
tots junts caminant i cantant “Car-
rascal”.
Recordo també amb especial afecte 
les reunions nocturnes per prepa-
rar les flors de la catifa que adorna-
va el carrer per al pas de la proces-
só de Corpus. El meu germà Gerard 
ens la dibuixava i explicava com 
havíem de decorar-la, cosa que fè-
iem tots els veïns, genoll al terra 
els joves i regadora en mà els més 
grans, perquè el vent no s’empor-
tés les flors. Era un dia esgotador, 
però al final satisfetes i arreglades 
anàvem a la processó.
Vaig seguir estudiant al col·legi de 
Nuestra Señora de la Consolación 
de Tortosa, estava interna, cosa 
que no portava molt bé. Solament 
anava a Santa Bàrbara un cap de 
setmana cada quinze dies. Vaig es-
tar a l’acadèmia Cots i, més tard, 
vaig marxar a Madrid per prepa-
rar-me les oposicions de CAMPSA. 
Quan les vaig aprovar em van des-
tinar a Eivissa, una illa petita, molt 
bonica, però llavors poc coneguda, 
no per a mi, ja que quan la meva 
germana treballava allí jo passava 
amb ella les meves vacances.
Aquells anys, tots els joves tení-
em l’aspiració d’emancipar-nos i 
no era tan difícil trobar feina com 

Entrevista a la planera absent…

Maria José Barberá Escrivá
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L’entrevista

avui dia. Per descomptat, als meus 
pares els va costar deixar-me anar 
ja que havien passat l’experiència 
amb la meva germana. En quant a 
mi, també em va costar tot i les ga-
nes que tenia de conèixer món, en 
un principi en vaig enyorà.
Per a mi, el poble ha evolucionat 
favorablement. Millores? Moltes, 
segur que alguna em deixaré. Un 
camp d’esports, centre esportiu, 

piscines immillorables, centre cul-
tural, biblioteca, museu de la vila 
a la plana, tot i que encara no he 
pogut visitar-lo, museu del pagès 
d’Àngel Fibla, etc.
I en quant a esdeveniments tenim 
la Fira de l’Oli, les Festes Majors 
amb reunions de la “colla” per a les 
paelles, el bou estofat, carrosses, 
etc. I també en quant a restaurants 
tenim fama al poble.

De moment continuo a Eivissa i se-
gueixo treballant. No m’agrada fer 
plans a llarg termini, després... Qui 
sap? De totes maneres seguiré ve-
nint a Santa Bàrbara, treballant o 
jubilada i sentint-me molt orgullo-
sa de ser PLANERA.



Entitats Planeres

El CTT Santa Bàrbara, format pels 
jugadors Sergi Gimeno, Rufino Martín, 
Òscar Panisello i Didac Soler, hem 
acabat la lliga de tercera divisió del 
grup de les Terres de l’Ebre en segona 
posició, amb 34 punts (10 partits 
guanyats i 4 perduts) com podeu veure 
a la classificació: 
Al mes d’abril participarem en el play-
off d’ascens a segona divisió, encara 
que només ho farem per jugar partits 
contra els millors equips de Tarragona 
i veure fins on podem arribar, ja que 
el nostre objectiu no és ascendir sinó 
quedar-nos a la categoria on estem, 
on hi ha un bon nivell i, a més a més, 
els desplaçaments que hem de fer per 
jugar a fora són relativament curts. 
Us recordem que a finals de juny, durant 
les jornades esportives, celebrarem, 
com cada any, el torneig de tennis taula 
al pavelló municial. La inscripció serà 
gratuïta per a tothom. Hi haurà dos 
categories, una per a nens i nenes fins a 

12 anys i l’altra per a sèniors majors de 
12 anys. Hi haurà premi per als dos-tres 
primers classificats de cada categoria. 
Esperem que us animeu i participeu! 
D’esquerra a dreta: Didac, Rufino, Sergi 
i Òscar.

CLUB TENNIS TAULA SANTA BÀRBARA

Personatges de Teruel
Donat que la gran majoria d’aragonesos 
i descendents d’aragonesos que 
residim a Santa Bàrbara procedim de 
la província de Teruel, hem pensat en 
fer una repassada d’alguns turolenses 
que van arribar a adquirir certa 
notorietat en camps diversos de les 
ciències i les arts. Començarem amb 
el que probablement sigui el més 
famós de tots ells: Luís Buñuel.

B U Ñ U E L 
PORTOLÉS, Luís 
( 1 9 0 0 - 1 9 8 3 ) 
Va néixer a 
Calanda. Va ser 
el primogènit 
de set germans. 
El 1917 es va 
traslladar a 
Madrid per 

cursar estudis a la Facultat de Filosofia 
i Lletres. Durant aquesta època, i 
estant a la Residència d’Estudiants 
(1917-1924), va fer amistat amb 

Federico García Lorca y Salvador Dalí. 
El 1925 es va traslladar a París on va 
romandre fins a 1930 connectant 
i militant a les files surrealistes, 
fruit de la qual cosa seran les seves 
meravelloses i corrosives pel·lícules 
“Un perro andaluz” i “La Edad de Oro”. 
Amb l’esclat de la Guerra Civil, Buñuel 
marxa a França i el 1946 a Mèxic, on va 
viure fins als seus 83 anys. 
CABRÉ AGUILÓ, Juan (1882- 1947) 
Gran arqueòleg nascut a Calaceite.
PLANA SANCHO, Agustín (1890 – 1980) 
Va néixer a Castellote. Va ser coronel 
de l’Arma d’Artilleria a Segòvia. Va 
fundar el Instituto del Hierro y del 
Acero en Madrid i va arribar a ser 
director general de Ferrocarriles i dels 
Altos Hornos de Bilbao i Sagunt.
CALOMARDE Y ARRÍA, Francisco 
Tadeo (1773-1842) Polític i ministre 
privat de Ferran VII. Va néixer a Villel.
CAÑADA VALLE, Alejandro (1908-
1999) Nascut a Oliete. Pintor.
CASTEL Y CLEMENTE, Carlos (1845 – 
1903) Va néixer a Cantavieja. Va ser 
enginyer forestal i polític. 
FOZ BURGES, Braulio (1791-1865) 
Escriptor nascut a Fórnoles.
GÁRATE CLAVERO, Juan José 
(1870-1939) Nascut en Albalate del 
Arzobispo. Pintor. 
GISBERT GIMENO, Salvador (1851-
1912) Nascut a Blesa. Pintor.
GONZALVO VIVES, José (1929-2010) 

Nascut a Rubielos de Mora. Escultor.
LAÍN ENTRALGO, Pedro (1908- 2001) 
Nascut a Urrea de Gaén. Va ser metge, 
historiador, assagista i filòsof.
LOSCOS BERNAL, Francisco (1823-
1886). Nascut a Samper de Calanda. 
Botànic.
NIPHO, Francisco Mariano (1719-
1803) Nascut a Alcañiz. Li cap l’honor 
de ser l’inventor -en el sentit actual i 
modern- del periodisme espanyol.
NOVELLA MATEO, Ángel (1901-1993) 
Nascut a Teruel. Pintor.
PARDO SASTRÓN, JOSE (1822-1909). 
Nascut a Torrecilla d’Alcañiz. Botànic.
PERTEGAZ, Manuel (1917) Va néixer a 
Olba. El 1927, als deu anys, es traslladà 
a Barcelona amb els seus pares. Als 
tretze va entrar a treballar a una botiga 
de moda del carrer del Carme i, poc 
després, a la sastreria Angulo, on va 
néixer la seva passió per la moda. És 
un dels grans dissenyadors de moda 
espanyols, encara en actiu, que ha 
vestit i vesteix a grans personalitats, 
entre les quals destaca la Reina Sofia.
SERRANO AGUILAR, Pablo (1908-
1985) Nascut a Crivillén. És considerat 
un dels escultors espanyols més 
importants del segle XX. Escultor.
VICTORIA, Salvador (1928-1994) 
Nascut a Rubielos de Mora. Pintor.
ZAPATER Y MARCONELL, Bernardo 
(1823-1908). Nascut a Albarracín. 
Botànic.

ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA
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ASSOCIACIÓ DE PAINTBALL SANTA BÀRBARA

Estimats planers, tenim l’honor de 
fer-vos saber que som una nova 
entitat planera, ens diem Associació 
de Paintball Santa Bàrbara i tenim les 
instal·lacions a la finca de l’Advocat, 
antic camp de motocròs.
Tot va començar farà uns 6 anys, eren 
uns quants amics que anaven per les 
finques a jugar a disparar-se boles de 
pintura entre ells. Els propietaris de les 
finques ja no els van deixar jugar més 
als seus terrenys, llavors van decidir 
anar a parlar amb el Sr. Alcalde, Jordi 
Boronat, qui gratament els va deixar el 
terreny on ara estem ubicats.
Ara farà un any que tots els membres 
vam decidir fundar una entitat, on 
tots els planers pogueren practicar el 
paintball.

El paintball és una nova activitat 
esportiva i recreativa beneficiosa per 
a la salut física i la distensió mental, 
estimula l’esforç, la perseverança i la 
companyonia.
Aquesta activitat consisteix a jugar 
en equips amb el material necessari 
com la marcadora, la màscara, el peto, 
etc. i s’ha d’intentar eliminar a l’altre 
oponent disparant boles de pintura 
fins que no quedi ningú o conquistant 
banderes, torres, etc.
Volem divulgar l’idea de l’oci a l’aire 
lliure i organitzar i desenvolupar 
activitats físiques – lúdiques amb 
la modalitat de joc d’aventura i 
supervivència.
Durant aquest any, organitzarem 
diferents esdeveniments, un d’aquests 

es dura a terme el primer diumenge 
de festes a les instal·lacions esportives 
de Santa Bàrbara.
Un altre esdeveniment seria 
l’organització d’un torneig 
professional per donar a conèixer el 
paintball de competició, ja anirem 
informant de les dates concretes.
Els membres de l’associació, cada 
dos diumenges, de les 9 h i fins les 
12.30 h es reuneixen al camp per fer 
entrenaments, partides i divertir-se 
amb el paintball.
Podeu contactar amb nosaltres via 
e-mail: paintballsantabarbara@gmail.
com o via Facebook al grup: Associació 
de Paintball Santa Bàrbara on esteu 
tots invitats a unir-vos.

INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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

El dia 5 de febrer vam celebrar el dia de 
la dona, fent honor a la nostra patrona 
Santa Àgueda, assistint a la celebració 
de la missa i després a un suculent dinar 
que es va celebrar al centre cultural, 
amb un èxit espatarrant, ja que vam 
ser 87 comensals. Durant la festa, es 
va obsequiar a Anna i a Margarita per 
la seva feina feta dins la junta, que 
aquest any han deixat, i també van 
donar el pin de plata a les dos noves 
membres de la junta, Josefa i Rosmarí. 
Acte seguit, dos sòcies van dedicar els 
seus escrits a totes les assistents. Des 
de la junta volem agrair de tot cor la 
seva desinteressada col·laboració.
També amb la col·laboració d’Alfredo 
Blanch vam fer una sortida al taller 
de ceràmica de Matias Ponce. Allí vam 

poder veure com es fa la ceràmica 
amb la tècnica del Raku, una tècnica 
tradicional oriental, cosa que va ser 
molt emocionant per a totes i podent 
valorar, al mateix temps, el procés 
manual que tenen les peces de 
ceràmica.
També hem pogut gaudir de la cuina 
feta per les nostres sòcies cuineres, Ma 
Carmen Farnós, Pepita Mulet i Carmen 
Sandonís. D’una xerrada interactiva 
d’estètica i salut. a càrrec de Pepi Cid 
i Carmen Cucada i també una xerrada 
sobre La comunicació: Conflictes 
causats per mal entesos, a càrrec de la 
psicòloga Ma José Cid.
Des d’aquí volem animar a totes les 
sòcies a participar en tots els actes que 
tenim programats, us esperem.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA

Abans de començar, demanar 
disculpes, ja que per un error de la 
impremta, a l’anterior magazín no va 
sortir la foto de la desfilada del dia de 
la inauguració de la Fira de l’Oli. Al 
seu lloc va sortir una foto que no tenia 
res a veure amb el Twirling, i a aquest 
magazín ja la posem, val la pena, estan 
totes molt guapes.
Tal i com explicàvem a l’anterior 
trimestre, aquest mes de març ja havien 
d’haver començat les competicions, 
en concret el cap de setmana del 10 
de març i a Sant Carles de la Ràpita, 
però degut a problemes de la Federació 
es van suspendre. Els problemes 
comencen quan, al mes de gener, 
acabava el mandat de l’anterior Junta 
de la Federació Catalana de Twirling, 
i en lloc de prorrogar el mandat fins 
a l’acabament dels campionats, la 
presidenta Núria Pla deixa el càrrec i, 
a continuació, tota la resta de l’equip 
directiu decideix dimitir, abans de 
poder tenir problemes legals amb els 

seus clubs. A l’Assemblea General que 
es fa el 12 de febrer a l’Ampolla, a part 
d’aprovar el balanç i el tancament de 
la liquidació de l’exercici 2010 (requisit 
indispensable per seguir rebent la 
subvenció del Consell Català de 
l’Esport), es nombra una Junta Gestora 
per a convocar noves eleccions al mes 
de març del 2012, sempre i quan es 
presenti més d’una candidatura. Hi 
ha dos opcions, la que dóna suport a 
una hipotètica Federació Espanyola 
i la que dóna suport a què continuï 
sent Federació Catalana de Twirling. El 
nostre club està a favor de la Catalana, 
i entra a formar part de la Junta 
Gestora, juntament amb els clubs de 
Costa Brava, Deltebre, Tortosa, Vilobí, 
Ulldecona, Valls i Badalona. Aquesta 
situació provoca que fins que no 
estigui tot clar i amb una nova Junta, 
les primeres competicions zonals 
previstes al calendari es suspenguin, 
per tant el campionat de Sant Carles 
queda ajornat.

Finalment, es legalitza la presentació 
solament d’una candidatura, i l’11 
de març es constitueix la nova Junta, 
composada pels següents membres:
President, Rafael Rodrigo del club 
Costa Brava/Blanes.
Vicepresidenta primera i secretària, 
Sara Miralpeix del club de Vilobí.
Vicepresidenta segona, Mireia Ruiz 
d’Ulldecona.
Vicepresidenta econòmica i tresorera, 
Salomé Marín de Deltebre.
Vicepresidenta esportiva, Angi Monpel 
de Tortosa.
Vocal i dipositària, Rosa Batet del club 
de Valls.
Com podeu veure, les Terres de l’Ebre 
tornen a estar ben presents a la nova 
Junta de la Federació, i la seu del club 
continuarà estant a Amposta o a 
Tortosa.
Per tant, un cop solucionats els 
problemes legals, es decideix reprendre 
les competicions amb normalitat i amb 
el següent calendari:
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El dia 14 d’abril és el primer campionat, 
la semifinal territorial categoria 
infantil, cadet i juvenil que afecta 
a Catalunya Nord, Central i Sud, i a 
celebrar a Sant Carles de la Ràpita. El 
següent campionat és la final territorial 
Catalunya Sud a celebrar a Camarles, 
els dies 28 i 29 d’abril. Els dies 19 i 20 de 
maig, la Copa Catalana (les 3 Zones) a 
celebrar a Blanes. La Copa Federació (3 
zones), es celebrarà a Amposta, el dia 3 
de juny. El cap de setmana següent, dies 

9 i 10 de juny i a Tortosa (3 zones), el 
campionat Catalunya Base i 2a divisió. 
I, per últim, el campionat de Catalunya 
(3 zones) a celebrar a la veïna població 
d’Ulldecona. 
Esperem que ja per fi comencin les 
competicions i que les nostres atletes 
puguin demostrar les seves qualitats 
adquirides als entrenaments. Des del 
club les encoratgem perquè puguin 
obtenir uns bons resultats, després de 
l’esforç que fan durant l’hivern.

Estem acabant el mes de març i poques 
coses he d’explicar, ja que el campionat 
de lliga segueix el seu curs fins al dia 
22 d’abril que es disputarà l’últim 
partit al Camp de Bitlles de Camarles. 
A continuació, es farà el repartiment 
de trofeus i dinar de germanor, com 

ja va sent habitual al restaurant Pla 
d’Enroca de Camarles.
En quant a la classificació actual, el 
Club de Bitlles Santa Bàrbara està en 
un sisè lloc per equips i el nostre José 
Maria Martí, de moment, és el primer 
classificat a la classificació individual.

També vam prendre part a la tirada 
que se va celebrar a Godall en motiu de 
la festa de l’Espàrrec.

Rogelio Roé

IV DH GODALL,
11-12 DE FEBRER DE 2012
Per quart any consecutiu, la nostra 
entitat va organitzar a la veïna 
població de Godall, una de les proves 
més espectaculars de la bicicleta de 
muntanya, que consisteix en baixar el 
més ràpid possible aproximadament 
uns 1.300 metres des de la part 
alta de la Serreta de Godall fins la 
plaça Major, per una sendera plena 
d’obstacles naturals i artificials que 
fan el recorregut molt complicat per 
als participants, però ja molt avesats 
a aquests tipus d’esport i que tots ells 
tenen tècnica i agosarament suficient 
per poder participar-hi, això si amb 
unes bicicletes especials i tota mena 
de proteccions. L’organització tenim 
establertes una sèrie de normes per 
al bon desenvolupament de la prova 
i una d’elles és el nombre màxim de 
participants (250), enguany han estat 
240 els qui han disputat la prova, 
repartits en 6 categories diferenciades 
per l’edat i 1 categoria de fèmines. Cal 
remarcar que el participant més jove 
tenia 11 anys i el més gran 50.
Aquests “bikers” tenen passió per 
aquest esport, un mes abans de la 
prova, ja venien a veure i entrenar pel 
circuit gent de Barcelona i sobre tot de 
Castelló. El dissabte 11, Godall era un 
bullici de cotxes, bicicletes i caravanes, 
que anaven prenen posicions per poder 

entrenar. Apart dels 240 participants 
vinguts de molts indrets de la 
Península Ibèrica, catalans, valencians, 
aragonesos, murcians, andorrans i fins 
i tot gallecs els acompanyants (amics, 
parelles i famílies senceres), i també 
els espectadors, calculem unes 1000 
persones que han gaudit aquest cap de 
setmana d’aquesta prova. El diumenge 
12, amb un fred que pelava (-5º C), 
l’expectació era màxima i començarem 
la prova, amb una baixada d’exhibició 
d’un tàndem (bicicleta de 2 places) 
conduit per l’Alfons Bayonas i el 
company Toni Aparici, si ja es complicat 
fer la baixada en una bicicleta, 
imagineu a sobre d’un tàndem, però 
el sorprenen va ser el bon temps 
cronometrat i el meravellós, quant 
els espectadors es van assabentar de 
que el Toni era invident, tot un repte 
per a aquest esportista, un 10 per 
L’Alfons i un matricula d’honor per al 
Toni, ànims i seguiu pedalant. Apart 
d’algunes rascades, contusions i dos 
ossos trencats (molt normal per aquest 
tipus d’esport), tot es va desenvolupar 
dintre les previsions de l’organització. 
El guanyador absolut i per tercer any 
consecutiu ha estat el planer Manel 
Arasa Martí, encara que cal destacar al 
castellonenc Lluís Dols Casanova que 
per 32 centèsimes de segon no ha pogut 
arravatar-li el títol. El godallenc Ricard 
Antó ha estat el que ha fet millor temps 

dels nostres socis que han participat, 
Jaume Miravet, Marc Espuny i Aleix 
LLasat. Cal dir que la participació del 
nostre club és minsa, però no per ganes 
si no que es necessiten moltes persones 
per poder controlar tots els aspectes 
de la prova i això per a nosaltres es 
fonamental. Aprofitem aquest escrit per 
agrair als col·laboradors desinteressats, 
a les empreses patrocinadores, a 
l’Ajuntament de Sta. Bàrbara per tot 
el suport logístic i econòmic que ens 
dona al nostre club, a l’Ajuntament 
de Godall que ens facilita i ens ajuda 
econòmicament per poder realitzar 
aquest esdeveniment esportiu, i 
a la paciència dels godallencs i 
godallenques durant aquest cap de 
setmana que posem a prova la seva 
intimitat. Si aquest any tots plegats 
ho hem fet possible, esperem que el 
pròxim també ho féssim.
SALUT I GRÀCIES.

CLUB DE BITLLES SANTA BÀRBARA

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

ZONA DE JOCS

Sudoku
Enigmes

QUe i QUI
Encerta quin carrer és la imatge 1 i qui són les de la imatge.

5 1 9

4 2 5

8 7 4

7 6 8

4 8 6 9

7 1 4

3

1 6 2

3 5

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 17

ENIGMES
1. Tres tasses
2. Un metre

Sudoku

Solucions

2 1 6 9 3 8 5 7 4

3 4 8 5 7 2 1 6 9

9 5 7 1 6 4 3 8 2

4 7 3 6 9 5 8 2 1

5 6 2 4 8 1 7 9 3

1 8 9 7 2 3 4 5 6

7 2 4 8 1 6 9 3 5

6 9 1 3 5 7 2 4 8

8 3 5 2 4 9 6 1 7

Qui i què?
Imatge 1: Plaça d’Espanya
Imatge 2: Eduardo Queral, 
Gonzalo Muria, Pepe Pas-
tor, Herculano Garcia, 
Javier Marcoval i Eladio 
Arasa

Intenta resoldre els següents enigmes:
1. La Maria va comprar a la seua filla Clara 25 llibres i 
la Mònica va regalar a la seva filla Lluïsa 7 llibres. Entre 
les dues filles va aconseguir augmentar el seu capital 
literari en 25 llibres. Com pot passar això?
2. Quantes vegades es pot restar 10 de 100?
3.Un tren elèctric viatja de Lleida a Barcelona a una 
velocitat de 30 Km per hora. Si el vent bufa d’EST a 
OEST i el tren viatja d’OEST a EST… En quina direcció 
va el fum?

36



PUBLICITAT NEMEA

33 anys de les primeres eleccions municipals després del franquisme.
El 3 d’abril de 1979 es va celebrar, a Espanya, per primera vegada després del 
franquisme, el procés de presa de decisions per mitjà del qual les persones 
voten pels candidats o partits polítics preferits els quals els representaran en 
el govern.

83 anys dels Òscars (Premis de l’Acadèmia del Cinema), uns premis 
cinematogràfics atorgats anualment per l’Acadèmia de les Arts i les 
Ciències Cinematogràfiques a Los Angeles, Califòrnia, organització de tots 
els professionals del cinema en les seves diverses especialitats, com ara 
productors, directors, actors, guionistes, directors de fotografia i molts d’altres.
El 16 de maig de 1929 es va celebrar, per primera vegada, la cerimònia dels 
Òscars, a l’hotel Hollywood Roosevelt, transcorrent sense sobresalts al 
conèixer-se els noms dels premiats des del 18 de febrer. El premi, una estatueta 
daurada que representa un home sostenint una espasa, es diu Òscar des que, 
segons diuen, Margaret Herrick va exclamar en veure-la que s’assemblava al 
seu oncle Òscar.

8 anys de la targeta sanitària europea en 13 estats, Alemanya, Bèlgica, 
Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, 
Luxemburg, Noruega i Suècia.
L’1 de juny de 2004 va entrar en vigor la targeta sanitària europea la qual 
permet a qualsevol ciutadà europeu de rebre assistència mèdica urgent 
gratuïta en les estades curtes en estats membres diferents del de residència.

Efemèrides



Biblioteca José Escudé Albesa

La biblioteca José Escudé de Santa 
Bàrbara ja ha posat en funcionament 
el Pla de Foment a la Lectura 2012 
amb l’objectiu de millorar l’hàbit 
lector entre la població i donar 
suport a les iniciatives culturals i 
educatives que les administracions, 
entitats i persones tinguin per tal de 
millorar aquest factor tan important.

Entre les activitats que s’han portat 
a terme, aquest primer trimestre de 
l’any, del Pla de Foment de la Lectura 
estan:
Escolta i crea: El dia 24 de febrer 
es va començar aquesta activitat 
que es realitza amb la col·laboració 
conjunta de la biblioteca i el Grup 
Joventut i que permet introduir als 
participants en el món del contes, 
a mesura que gaudeixen fent una 
activitat complementària. Al igual 
que l’any passat, cada participant 
tindrà una fitxa que s’anomena 
“escolta i crea” amb 5 caselles, cada 
dia que vinguin a fer l’activitat, la 
qual consisteix amb un conta contes 
i un taller relacionat amb aquest, 
se’ls donarà un gomet de color 
que hauran de pegar a la casella 
corresponent fins acabar completant 
totes les caselles. Per tal de poder 
obtenir un diploma, cada participant 
haurà de completar com a mínim 
tres de les caselles. Aquesta ha estat 
la primera sessió, però encara sou a 
temps de participar de les altres 4.

Descobreix d’on vinc: El primer 
dilluns de cada mes, es porta un lot 
de material documental temàtic al 
centre de dia, el qual es deixa durant 
tot el mes al centre. La temàtica del 
lot és diferent cada mes i s’intenta 
tractar tots els temes que interessen 
als usuaris del centre de dia. El 
personal de la biblioteca, amb l’ajuda 
del personal del centre de dia, enceta 

una conversa amb els usuaris del 
centre de dia, mentre presenten el 
material documental que durant 
aquell mes es tracta. Durant la 
conversa es reparteix una fotografia 
de temps passats a cadascú perquè 
vagin dient que recorden d’aquella 
època.

Pàgina jove: Cada dijous, el personal 
de la biblioteca es desplaça a la 
Plana Ràdio per presentar el material 
seleccionat, generalment, un llibre, 
una revista i un DVD. Mitjançant 
una conversa es va parlant del 
material seleccionat per a aquell 
dijous i els oients poden trucar per 
esbrinar quin és el document que si 
venen a la biblioteca no es podran 
endur en préstec. També s’aprofita 
per comentar les activitats que la 
biblioteca realitzarà properament 
i altres temes d’interès relacionats 
amb la biblioteca José Escudé de 
Santa Bàrbara i el Grup Joventut.

Club de lectura: L’últim dilluns de 
cada es reuneixen els membres del 
club de lectura i exposen les idees, 
reflexions i opinions sobre el llibre 
llegit. Finalment, s’enduen el nou 
llibre per a la propera sessió. El club 

de lectura està obert a tothom i la 
participació és lliure i gratuïta.

Exposicions: Del 26 de març al 
12 d’abril, la biblioteca va acollir 
l’exposició Abracadabra, una 
exposició monogràfica, emmarcada 
en la setmana del llibre infantil 
i juvenil a les Terres de l’Ebre. En 
motiu d’aquesta exposició, els 
alumnes de 2n d’ESO de l’IES les 
Planes van treballar al voltant de la 
temàtica, organitzant-se en grups de 
tal manera que cada grup treballava 
un plafó de l’exposició i després van 
exposar el seu treball a la resta de 
grups durant la visita que van fer 
tots a la biblioteca.

Visites: Els alumnes que realitzen el 
crèdit de biblioteca a l’IES les Planes 
van fer la seva particular visita per 
conèixer el funcionament de la 
biblioteca. A més a més, el personal 
de la biblioteca es va traslladar a 
l’IES les Planes per explicar, per una 
banda, als alumnes de 4t d’ESO, i per 
una altra banda, als alumnes de 1r 
de batxillerat el funcionament del 
catàleg ARGUS, per tal que a l’hora 
de realitzar els seus respectius 
treballs de recerca puguin trobar 
els documents més adients al seves 
necessitats.
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Centre Obert l’Oliveta

El Centre Obert l’Oliveta es realitza, 
tots els anys, durant el període escolar, 
en horari de 17 a 19.30 hores. Les 
activitats que es realitzen segueixen 
un programa exhaustiu i acurat per tal 
d’acomplir els objectius marcats des 
de la Regidoria de Serveis Socials, en 
el qual formen part d’aquest programa 
d’activitats les festivitats anuals que se 
celebren a la població: carnaval, dijous 
llarder, etc.
Un cop acabat el període escolar, la 
Regidoria de Serveis Socials posa en 
funcionament el casal d’estiu. Aquest 
any, l’Ajuntament de Santa Bàrbara es 
torna a unir amb el gimnàs municipal 
per consolidar el que l’any passat va 
ser una prova i que amb molt d’esforç 
va sortir genial, el BALLAGYM.

Igualment que al 2011, el casal 
BALLAGYM oferirà activitats tot 
l’estiu, menys la setmana de festes. Els 
torns del casal estaran repartits per 
quinzenes i l’horari serà de les 9 fins les 
13 hores i constarà d’activitats diverses 
relacionades entre elles, seguint un 
fil conductor que guiarà les activitats, 
per una banda esportives i per l’altra 
didàctiques i lúdiques. 
Les inscripcions es realitzaran del dia 
28 de maig fins el 8 de juny, al Centre 
Obert l’Oliveta, en horari de 9 a 14 
hores i de 16 a 20 hores.
Properament, continuarem informant-
los de totes les novetats que hi pugui 
haver relacionades amb el casal i 
recordant els dies d’inscripció.

Una bona cUina complementada amb Un espai agradable.
la cUina de diego però amb Un noU i sedUctor entorn, la terrassa by sonia

Hotel restaUrant diego
ctra. de la galera, s/n 43570 santa bàrbara
diego@hoteldiego.com www.hotelrestaurantdiego.com
tel. reserves 977 719 017



Gimnàs Municipal
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Infocentre

Formació al punt TIC Santa Bàrbara
El Punt TIC Santa Bàrbara va iniciar 
l’activitat formativa el primer semestre 
del 2012. Com cada any, el Punt TIC 
Santa Bàrbara ofereix cursos de 
formació i alfabetització digital, un dels 
objectius principals del nostre punt 
TIC és oferir un espai a la ciutadania 
on poder fer ús de les noves tecnologies 
i on poder iniciar-se en el món de les 
TIC, és per això que al llarg de l’any 
organitzem cursos de formació i cursos 
d’iniciació per a tots els col·lectius i per 
a totes les edats. 

Els cursos programats són:

Curs d’iniciació: dirigit a totes aquelles 
persones que volen iniciar-se en l’ús 
de les noves tecnologies, no cal tenir 
cap tipus de coneixement previ en 
l’ús de l’ordinador, només calen ganes 
d’aprendre. Donat el gran nombres 
d’usuaris interessats en aquest curs, 
s’han tingut que fer dos grups per 
poder cobrir tota la demanda.

Curs d’Internet i curs de xarxes 
socials: l’Associació de Dones Planers 
de Santa Bàrbara volen continuar 
oferint a les seves sòcies la possibilitat 
d’aprendre i practicar noves aplicacions 
informàtiques, per això realitzen un 
curs d’ofimàtica i un de xarxes socials.

També continuen els cursos iniciats 
al setembre, la formació continua per 
a dones i les activitats extraescolars. 
Això significa que, actualment, un total 
de 94 usuaris estan participant en les 
activitats formatives del Punt TIC de la 
nostra població.

El regidor de Noves Tecnologies, Antonio 
Ollés, es mostra molt satisfet de la 
bona acollida i de la bona integració de 
planeres i planers amb l’ús de les TIC, 
així mateix afirma que des del Punt 
TIC de la nostra població es continuarà 
treballant per poder oferir formació i 
activitats relacionades amb les noves 
tecnologies i seguir sent una població 
pionera en la nostra zona oferint 
aquest tipus de serveis i formació.
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Llar d’Infants Les Beceroles

ANEM AL TEATRE

El dia 15 de febrer, els infants de P2 
van anar al teatre a veure l’obra El 
jardí de l’avi a la Lira Ampostina. Els 
nens/es s’ho van passar molt bé, tan 
al teatre com en l’autobús.

ELS DIMONIS ESCUATS

Un cop més hem celebrat el carnaval 
amb els familiars dels nens/es. El dia 
17 vam fer la rua pel poble i vam 
acabar la festa al centre cultural 
ballant i, tot seguit, vam berenar.

Estem molt contentes, ja que cada 
cop són més els pares i mares que es 
disfressen amb els menuts de casa.

LA PANERA DELS TRESORS

Els més petits/es de la llar, amb la 
col·laboració dels seus pares, han fet 
la panera dels tresors. La panera dels 
tresors és una panera màgica on s’hi 
amaguen molts objectes de la nostra 
vida quotidiana, però que no estan 
a l’abast dels petits/es. D’aquesta 
manera poden tocar, manipular 
i experimentar amb tots aquests 
objectes.

VISITA A LA COOPERATIVA

Els nens/es de P2 van anar a fer 
una visita a la cooperativa i es van 
pesar. També van entrar a veure 
l’agrobotiga on van poder veure l’oli 
que es fa al nostre poble.

SETMANA DEL COLOR BLAU

Del dia 19 al dia 23 de març, hem 
celebrat la setmana del color blau. 
Cada dia hem fet una activitat 
relacionada amb aquest color i, el 
divendres, vam fer la festa on els 
nens/es van haver d’ajudar a la fada 
purpurina a trobar objectes de color 
blau que havia perdut.

MONA DE PASQUA

Com tots els anys, els nens/es de la 
llar van fer una mona de pasqua per 
emportar-se a casa.

Activitats
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup 
Joventut, durant el 1r trimestre, han 
estat:

La jornada jove que es va dur a terme 
el passat 25 de febrer, al poliesportiu 
municipal. HI van assistir un total de 
27 joves, els quals van poder gaudir 
d’un seguit d’activitats lúdiques. A 
continuació, es va realitzar el dinar, a 
base de calçots i una bona rostida de 
carn.

En aquest trimestre, i dintre la 
programació de les activitats infantils, 
el 24 de febrer i 31 de març, es van dur 
a terme el taller Escolta i Crea, per a 
infants de 0 a 8 anys. L’activitat es 
desenvolupa a través d’un conta contes 
i una activitat relacionada amb aquest. 
Hi va haver molt bona participació.

Com ja us hem explicat, a la jornada 
jove, per dinar es van fer calçots 
i rostida de carn. Ens sabríeu dir 
quants calçots aproximadament es 
van rostir?
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Punt d’Informació Juvenil Planer

El carnet jove obre les sol·licituds a 
dotze beques per promoure la inser-
ció al món professional

L’Agència Catalana de la Joventut del 
Departament de Benestar Social i Fa-
mília, ha obert el període de sol·licituds 
per a beques del carnet jove, que tenen 
per objectiu promoure i fomentar l’ac-
cés de joves al món professional.

La convocatòria per a l’any 2012, am-
plia la seva oferta a 12 beques, amb 
una dotació econòmica de 5.000€ ca-
dascuna. La persona beneficiària de 
cada beca desenvoluparà una estada 
a l’entitat col·laboradora amb una du-
rada aproximada d’un any, dintre dels 
dotze mesos posteriors a la resolució 
de la beca. Aquesta és oberta als titu-
lars del carnet jove, que tenen entre 14 
i 29 anys. A les persones seleccionades, 
la beca els permetrà col·laborar amb 
una empresa de referència dels sectors 
de la informàtica, l’enginyeria i la co-
municació.

Les tasques que hauran de fer les per-

sones joves seleccionades en cadascu-
na de les beques estaran tutoritzades 
per un responsable de l’empresa col-
laboradora i tindran un seguiment per 
part del carnet jove.

En concret, les beques convocades són:

-Beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic

-Beca Carnet Jove Connecta’t al Disseny

-Beca Carnet Jove Connecta’t a les Lletres

-Beca Carnet Jove Connecta’t a la Ràdio

-Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia

-Beca Carnet Jove Connecta’t a l’Enginyeria

-Beca Carnet Jove Connecta’t a la Informà-
tica

-Beca Carnet Jove Connecta’t al Grafisme

-Beca Carnet Jove Connecta’t a la Caracte-
rització

-Beca Carnet Jove Connecta’t a la Infografia

-Beca Carnet Jove Connecta’t al Muntatge 
Musical

-Beca Carnet Jove Connecta’t al Vestuari

Els joves interessats a accedir a les di-
ferents beques poden fer la seva sol-

licitud fins al 30 d’abril, el 31 de maig, 
el 28 de juny o el 16 de juliol, segons el 
cas. Les sol·licituds s’hauran d’acom-
panyar de projectes i treball que els 
joves aspirants hagin desenvolupat 
anteriorment en la modalitat de beca 
a la qual opten i, en d’altres casos, amb 
una presentació de les seves aptituds i 
capacitats mitjançant un projecte.

Vegueries.com
És una web viatgera, ens fa un bon resum de la història de Catalunya, breu però 
bastant completa. Són una trentena de capítols il·lustrats, cadascun dels quals 
es correspon a un període concret, i agrupats en cinc grans etapes històriques. 
http://www.vegueries.com/historia

Itinerari Universitari
És tracta d’un nou portal, de la Secretaria d’Universitats i Recerca; que agrupa les 
eines ja existents i en suma algunes de noves per facilitar als estudiants catalans 
el seu camí cap als estudis universitaris. 

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/itinerari

Unportal.net,
És una web interessant que ha renovat continguts, a més de tenir tota mena 
d’informació sobre les diferents carreres universitàries, ara també serveix per 
conèixer totes les opcions possibles de la Formació Professional de Grau Mitjà i 
Superior.. 
https://unportal.net

Web’s d’interès

Parlem de…
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La Plana Ràdio

Enfemení i Catalonia, dos apostes de qualitat a la nostra programació
En aquesta ocasió voldria explicar als 
lectors del magazín les apostes i l’esforç 
per produir, des de la Plana Ràdio, 
programes de qualitat, tot i les limitacions 
pressupostàries i humanes de l’emissora.
Tothom fa l’esforç per fer, de la nostra, una 
ràdio digna i tots els programes mereixen 
la nostra atenció i consideració, però per 
raons diferents, avui en vull destacar dos.
El primer, una idea que em va proposar 
Tere, a finals del passat 2011, al parlar-me 
de la possibilitat d’intentar fer una tertúlia 
setmanal per tractar temàtiques diferents, 
però des d’una perspectiva cent per cent 
femenina.
L’idea era bona, el problema era trobar 
tertulianes disposades, primer, per assistir 
a hores determinades per poder gravar 
el programa i, segon, que estiguessin 
disposades a donar la seua opinió 
públicament, cosa que sempre implica 
un cert compromís davant la resta de la 
comunitat. 
Per sort, sembla que els dos problemes 
s’han resolt amb el treball i dedicació de 
la promotora i la voluntat de les moltes 
tertulianes que ja han passat pel Enfemení, 
així tot junt, per parlar de temes tan 
diversos com les noves tecnologies, la dona 

en el món de la política, les crítiques de 
poble, les dietes, el sexe, etc.
La nostra inquietud és sempre la mateixa: 
Davant de programes molt elaborats 
com aquests, que impliquen temps i 
preparació, l’esforç es veu compensat per 
la repercussió? Esperem que sí i que cada 
cop siguin més els oients que, cada tarda de 
dimecres, escoltin Enfemení, a les sis de la 
tarda o en el moment que ho desitgin des 
del podcast de la nostra pagina web http://
laplanaradio.cat/.
L’altra producció de la programació de la 
Plana Ràdio, que considerem cal destacar, 
és la ja veterana Catalonia que us presenta 
cada setmana qui signa aquest article.
D’una banda perquè és possiblement 
un dels dos o tres programes que ha 
resistit el pas del temps des de què es va 
iniciar la programació estable a la nostra 
emissora a finals del 1995, amb la clara 
intenció de promocionar, encara que sigui 
modestament, els músics i la música en 
català, així com altres trets de la nostra 
cultura i identitat catalana. Al decurs de 
tots aquests anys, el programa ha anat 
evolucionant amb diferents formats, però 
gairebé sempre dintre del mateix horari, els 
dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a 

les 10 del matí tot i que, aquí està la notícia, 
des del setembre passat s’ha començat 
a emetre també des de l’Associació 
d’Emissores Municipals de les Terres de 
l‘Ebre (EMUTE) i des de principis d‘aquest 
any 2012, també des de Ràdio Lenga d’Oc, a 
les ciutats franceses/occitanes de Narbona 
i Besiers. D‘aquesta manera i, per primera 
vegada, la Plana Ràdio exporta també 
part de la seua producció radiofònica, no 
solament a altres localitats del territori, 
sinó també a l‘estranger, la qual cosa ens 
omple de satisfacció perquè ens fa pensar 
que el treball que es fa des de la ràdio 
és valorat més enllà del propi municipi, 
donant-nos ànim per seguir endavant 
apostant per un treball ben fet com el que 
intentem fer cada dia.
En aquesta nova etapa, Catalonia es pot 
escoltar els dilluns a les 8 de la tarda, des 
d’Alcanar Ràdio, Ràdio Delta, la Cala Ràdio, 
Antena Aldaia, Amposta Ràdio i la Plana 
Ràdio.
Des de Ràdio Lenga d’Oc s’emet els dimarts 
a les 3 de la tarda, els dijous a les 10 del 
matí i, en cap de setmana, els dissabtes a 
les 5 de la tarda.
Josep Roig

2n capítol: GUILLERMO GAYA
La coincidència va fer que, el mateix any 
que es jubilava com a cafeter, comencessin 
les emissions de la Plana Ràdio. A principis 
d’aquell 1995, el conegut bar de Germán era 
traspassat i els seus propietaris deixaven 
enrere 30 anys, o més, de professió.
Guillermo Gaya, el cambrer més ràpid de 
l’Ebre, era una d’aquelles persones a les 
quals se’ls obria un pla de vida diferent 
i el naixement de la ràdio en aquell 
moment, per a una persona inquieta com 
ell, significava un nou al·licient després de 
tants anys d’estar lligat a una obligació.
Recordo una d’aquelles reunions, gairebé 
diàries, que teníem amb el bon grapat 

de col·laboradors amb els quals va 
començar la història de la nostra ràdio, 
al voltant de la taula rodona del locutori, 
estàvem planificant la programació que 
començaríem al setembre i eren tot joves, 
els més grans Guillermo i jo. Els primers 
anaven explicant el que voldria fer 
cadascun, la majoria programes musicals 
d‘actualitat, d‘acord amb la seua joventut. 
Quan va arribar el seu torn a algú se li va 
ocórrer dir que Guillermo era el chico ye-
ye, fent referència a la famosa cançó de 
Concha Velasco i el paral·lelisme cronològic 
amb l‘edat del nostre veterà aspirant. La 
idea va agradar i algú més va proposar 
de jugar també amb les seues inicials per 
acabar d‘arrodonir el nom del programa. 
De Guillermo Gaya, doncs: El chico GG i 
així ha quedat, amb les seues variacions de 
cada temporada, des d’aquell setembre del 
1995!!!
Cada divendres, pocs n’ha fallat, a les vuit 
de la tarda, Guillermo ens transporta en el 
temps a aquells anys 60 i 70 amb les seues 
cançons i el seu estil tan personal per 
presentar-les. Guillermo és un altre dels 
exemples de dedicació voluntària a la ràdio, 

no solament amb el seu Chico GG, sinó 
també amb molts altres programes que 
ha presentat amb companys i temàtiques 
diferents i que el fan mereixedor de tot el 
nostre agraïment, pel seu bon humor, la 
seua dedicació i estima al poble i a la ràdio. 
Voldria destacar també, la capacitat de 
Guillermo per adaptar-se a les noves 
tecnologies a les quals la ràdio s’ha anat 
sumant al decurs d‘aquets anys. Em 
sembla que s’ha de saber també que ell 
sempre s’ha fet d‘autocontrol, és a dir, ell 
presenta i controla al mateix temps tota 
la maquinària necessària per dur a terme 
el programa i això no és fàcil, sobretot a 
determinades edats i menys si un s’ha 
d’adaptar a treballar amb ordinadors, com 
ell ha hagut de fer, però ni això li ha fet por 
al nostre Chico GG!!!
Sense tu Guillermo, sense la teua manera 
de fer ràdio, natural i lluny de qualsevol 
estereotip o model, la Plana Ràdio no seria 
la mateixa.
Gràcies amic... Gràcies company !!!

Josep Roig

Són la ràdio

45



Molts de vosaltres us preguntàveu que 
es faria del Museu de la Vida a la Plana. 
Començaré per presentar-me, em dic 
Teresa Guerrero, alguns em coneixen 
com la mare del Paul i l’Anna, altres 
com la filla de la Teresa, la presidenta 
de l’Associació de les Mestresses Dones 
Planeres. Després de 15 anys treballant 
en el món del turisme i concretament 
en agències de viatges, començaré a 
comptar del dia 1 d’abril un nou repte: 
la gestió del Museu de la Vida a la Plana. 
Els nostres horaris seran de dimarts a 
dissabte d’11 a 13 hores i de 17 a 19 
hores i diumenges d’11 a 13 hores.

Santa Bàrbara està situada en un lloc 
estratègic, a prop de diferents i variats 
llocs turístics i té una gran riquesa: 
la seva història, les seves tradicions i 
la seva gastronomia. S’ha de donar a 

conèixer i és el que farà el Museu de 
la Vida Plana. Per això s’organitzaran 
visites guiades a individuals i grups. 

Però no seria just que un museu com 
aquest, només fos per compartir amb 
gent de fora i, per això, s’organitzaran 
exposicions, tallers infantils i classes 
d’idiomes per a tots els planers i 
planeres. 

Tot ha començat amb un projecte, però 
aquest projecte només és un simple 
paper, amb la col·laboració de tots 
potser aconseguirem introduir-nos 
com a destí turístic i aportar una mica 
de prosperitat al nostre poble. 

Us esperem !!!

Teresa Guerrero

Museu de la Vida a la PLana
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ARMES CONTRA LA CRISI

Estem vivint un esquinçament social 
de magnituds planetàries i insospitades 
prediccions. Quatre anys de crisi 
financera ens han donat molt que 
pensar i reflexionar, ja que, el nostre món 
s’enfonsa per tot arreu, bàsicament per 
tots aquells que perden el poc que tenen i 
no poden arribar als costos mínims de la 
seva pròpia existència.
Però hi ha una altra fractura més 
preocupant i destructiva de la nostra 
espècie: l’absència de treball per a la 
nostra gent, principalment per als mes 
joves. Això pot marcar un buit insuperable. 
La manca de realització en el treball, el no 
poder deixar marca, la pròpia empremta 
de la seva tasca diària, pot dur-nos a un 
suïcidi de les capacitats humanes. Hem 
d’evitar, per tots els medis, que aquesta 
nebulosa, vinguda de les complexitats 
intransigents i devastadores operacions 
financeres, que no ens atrapi i destrueixi 
al llarg de massa temps. La futura 
generació, molt probablement, podria 
ressorgir de tot aquest caos, al gran buit 
del no res. Això seria catastròfic i s’hauria 
d’evitar per tots els medis possibles amb 
el treball del nostre enginy.
És molt difícil pronosticar com esdevindrà 
aquest nou naixement humà de la nova 
civilització. Perquè es generi un nou 
desencant mundial han de passar moltes 
més tribulacions i ruptures estrepitoses 
que deixaran caos a la major part de 
països del planeta.
Davant de l’esdeveniment d’aquets fets 
assenyalarem unes pautes de reflexió a 
nivell de fer créixer les nostres facultats 
intel·ligents per lluitar contra la involució 
i el retrocés en les xarxes socials .Veurem 
que les potencialitats humanes amb 
la seva concentració i expansió poden 
modificar, no solament el nostre entorn, 
sinó que uns amb els altres poden formar 
una cadena i generar un eclipsament 
mundial per fer ressorgir aquesta 
desitjada expansió. Tinguem en compte 
el clamor i la repercussió mundial de 
les manifestacions a reu de tot l’univers 
amb els principis de protesta indicats per 
Stéfhane Hessel, fent servir la revolució 
pacifica de “Indigneu-vos.” Aquest clam 
universal ens pot comportar uns canvis 
insospitats en totes les regles dels jocs 
politics de la terra i pot arribar a ser un 
àncora de salvació per al nostre planeta.
Però, amb tot, s’han d’inventar noves 
fórmules per incrementar les possibilitats 

dels joves a les noves expectatives i 
exigències de les recents aparegudes 
estructures.
La transformació en tots els àmbits 
socials ens fan mobilitzar i ens fan estar 
inquiets. La mobilitat i el canvi mai han 
estat tan accelerats com avui dia.
Abans, Heràclit, deia que “tot deixa de ser 
al mateix temps que és, ja no és, ja deixa 
de ser el que és“. Nosaltres estem vivint un 
esclat novedós i inèdit en moltes vessants 
de les estructures socials. El que avui es 
vàlid demà esta desfasat totalment.
Per tot això, ens hem de preparar per fer 
front als esdeveniments propans que 
ja ens atrapen. Hem de donar sortida 
al repte tan immens que tenim, que és: 
“com ressituar-nos en el nou estil de la 
humanitat”.
Això suposa una nova revolució de tots 
els coneixements bàsics individuals i 
socials.
Així doncs, arribem a trobar-nos 
davant d’una reveladora societat de 
la gran informació i del coneixement. 
Aspectes que estem incubant en 
el desenvolupament de tots els 
esdeveniments socials que ens inunden 
per tots els indrets del planeta.
Tal com hem dit abans, tota la preparació 
és insuficient per vèncer els immensos 
reptes que ens deparen, per tant, és 
imprescindible que siguem capaços 
de ser polivalents, solament amb una 
destacada polivalència podreu tenir un 
bon encaixament dins del rol de l’àmbit 
social.
L’única arma, poderosa i indestructible 
per combatre la crisi i per aconseguir una 
singular polivalència és la nostra suprema 
intel·ligència, poderós instrument amb 
capacitat de crear del quasi res per 
l’enginy immortal del ser humà, aquesta 
és l’única font que ningú ens podrà 
prendre ni robar mai, sempre estarà amb 
nosaltres per alliberar-nos de l’esclavatge 
irracional i guiar-nos a conquerir un nou 
estil de vida.
La recerca constant d’aquest nou estil 
ens demana un gran esforç de creativitat 
i innovació, no podem conduir el futur en 
pilot automàtic.
Són moltes les variables que s’han de 
tenir en compte, i també són moltes les 
complexitats i incerteses que s’hauran 
d’afrontar. És per això, que us encoratjo 
a tirar endavant en aquest sentit. Hem 
de ser com un 4x4, un vehicle tot terreny 
i altament maniobrable. (Philip Kotler, 
“Dibujando el futuro mercado”)

“SI L’ÉSSER HUMÀ NO EVOLUCIONA ESTÀ 
MORT” - PASCAL.
Per anar bé s’ha d’arribar on han arribat 
els altres, per seguir jugant, no obstant 
els autèntics guanyadors seran aquells 
que tinguin habilitats de crear nous jocs. 
Penseu que els guanyadors del segle XXI 
seran aquells que inventen el món, no 
els qui els segueixen! (Rowan Gibson, 
“Reformulando los negocios”)
Per poder ser autènticament polivalents, 
a més a més de l’esforç constant d’estar 
informat i conèixer tots els avenços, 
hem de crear el futur, hem d’anar mes 
enllà de tot, hem de portar el futur als 
ossos, i aquest futur que no deixa de 
ser una ruptura imaginativa i creativa 
permanent, ens alliberarà cada vegada 
més per pensar, imaginar i crear el nou 
univers.
Hurem de ser capaços de desaprendre 
de moltes coses per aprendre’n d’altres 
constantment i de pressa, a fi d’assimilar 
moltes circumstàncies imprevistes i 
problemes nous, i imaginar, decidir 
i aplicar també solucions noves. 
Actualment, la clau de l’èxit del futur és 
la individualització imaginativa.
Per primera vegada a la història, el futur 
de tot, depèn del mateix ésser humà. La 
capacitat d’innovació i de creació ha de 
ser autènticament espectacular. (Duran 
Farell, “Reflexions sobre els nous valors”)
Malgrat tot, avui, no hi ha pràcticament 
límits a la capacitat material de l’ésser 
humà.
Pascal deia: “L’home és infinitament molt 
més que l’home, més del que ell mateix i 
els altres creuen”
Dintre d’aquesta grandesa infinita de 
recursos i potencialitats que tenim 
els éssers humans, hem de considerar 
la consciència correcta i justa, per a 
nosaltres i per als altres.
Això suposa un desenvolupament de 
les nostres activitats de forma ètica, 
responsable i solidària en tots els àmbits.
La nostra major grandesa consisteix en 
“ésser nosaltres mateixos”, alliberats 
d’anacronismes per arribar a la llum de 
la perfecció, buscant l’autèntica llibertat, 
que és en definitiva la destrucció de les 
cadenes de la ignorància i donar pas a les 
noves formes, als nous models emergents 
de la immediata civilització.

Màrius Casadó i Cid
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MÍRIAM CID VALLDEPÉREZ

L’alumna de l’Institut Les Planes i veïna 
de Santa Bàrbara, Míriam Cid Vallde-
pérez ha estat una de les guanyadores 
del premi Sambori que convoca anual-
ment Òmnium Cultural. La seva obra 
“Melodia d’un record” serà una de les 
tres que representarà la demarcació de 
les Terres de l’Ebre dins l’àmbit de Ca-
talunya en la categoria de Batxillerat i 
Cicles formatius. El passat dissabte 3 
de març es va fer l’acte de lliurament 
de premis al centre cívic, antic mercat 
de Ferreries a Tortosa.
Enguany ha estat el IV Premi Sambo-
ri Òmnium. Òmnium cultural convoca 
aquest premi escolar de narrativa amb 
l’objectiu de promoure l’ús literari del 
català a les escoles i instituts del Prin-
cipat, la Franja i la Catalunya Nord. La 
convocatòria inclou tots els centres pú-
blics, concertats i privats.
Cada centre escolar participant pot en-
viar fins a tres treballs, de tres alum-
nes diferents. Aquest any l’Institut Les 
Planes hem participat amb tres obres 
en la categoria de Batxillerat: “Els tres 
dimonis (Descartes, Maxwell, Laplace)” 
de Mireia Ibáñez, “El nen dels ulls de 
mar”, de Míriam Jardí i “Melodia d’un 
record” de Míriam Cid, aquestes tres 
obres van ser seleccionades pel cen-
tre entre totes les que van presentar 
l’alumnat de batxillerat.
Per a l’Institut Les Planes és un goig 
que una alumna del centre hagi gua-
nyat aquest premi. Hem parlat amb 
la Míriam Cid a fi que ens expliqui de 

primera mà el contingut del seu treball 
“Melodia d’un record i” ens ha dit el se-
güent:
- L’obra té com a protagonista la Júlia i 
tot comença quan troba un llibre escrit 
pel seu rebesavi, un llibre que amaga 
tot un seguit d’enigmes que ella, amb 
l’ajut d’un professor gairebé descone-
gut, intentarà descobrir. Així s’inicia 
l’aventura més important de la seva 
vida, descobrir aquestes incògnites re-
lacionades estretament amb la nostra 
nació, Catalunya.

Com la definiries?
- Podria definir-la com un relat curt re-
plet d’amor per la nostra cultura que 
incita el lector a desvetllar l’entramat 
de pistes a fi d’aconseguir aquell apre-
ciat i estrany tresor. 
En el teu relat inclous entre el nus del 
relat fets històrics i fets relacionats 
amb la construcció d’edificis emble-
màtics de Catalunya, per exemple el 
Palau de la Música, tot relacionant el 
temps de la vida del rebesavi de la 
protagonista, amb fets històrics i amb 
la data real de construcció d’aquestes 
obres, per què aquestes obres concre-
tament?
- En tractar-se d’un relat curt no he po-
gut incloure informació de tota Catalu-
nya, vaig pensar per tant posar-ne úni-
cament de Barcelona perquè aquesta 
ens representés com a país, però el 
missatge va adreçat a tots els catalans, 
la meva inspiració van ser els meus 
propis sentiments per Catalunya i per 
tot allò que l’envolta.

Com vas planificar-te la feina un cop 
et van proposar des de l’Institut Les 
Planes de participar en el premi Sam-
bori?
-Vaig veure una oportunitat d’escriure 
sobre Catalunya. Vaig inventar l’argu-
ment i vaig intentar mesclar història i 
aventura per fer un relat intens i emo-
cionant. Vaig haver de cercar moltes 
dades i em va servir per aprendre part 
d’ història propera a nosaltres. 
I ho has fet molt bé Míriam, tot i que 
estàs encaminant els teus estudis cap 
a una vessant més científica, has de-
mostrat que la creativitat literària se’t 
dóna molt bé. És per això que et feli-
citem i l’animem a continuar els teus 
estudis amb tant d’èxit com fins ara. 
Felicitats!

Carme Barberà

ELS MEUS CONTES

Em dic Núria Brau i segur que ja sabeu 
qui sóc. Vaig néixer a Santa Bàrbara, 
el 28 de novembre de 1999, ara tinc 12 
anys. Estic cursant 1r d’ESO a l’Institut 
Les Planes del nostre poble. Les coses 
que més m’agraden són el twirling, es-
tar amb les amigues i escriure contes. 
La meva afició a escriure va començar 
amb el Concurs Literari Rogelio Farnós 
que, tots els anys, organitza l’Escola 
Jaume Balmes.
El meu primer conte el vaig escriure 
amb molta il·lusió, a primer de primà-
ria, amb 6 anys. I així un conte cada 
any fins a sisè curs. També vaig escriu-
re Les meves històries i en Mairon per 
a un concurs de narrativa de les Terres 

de l’Ebre.
La meva mare, encantada amb les me-
ves històries, guardava tots els meus 
contes en una carpeta i, de tant en 
tant, li feia goig llegir-los. Sempre deia 
que algun dia en faria un recull dels 
meus contes. Per fi, aquest passat es-
tiu, ella amb l’ajuda de la meva tieta 
Àngels van començar a treballar el lli-
bre. Així, quasi sense adonar-me’n, sóc 
escriptora i amb un llibre: ELS MEUS 
CONTES. El llibre el podeu trobar a la 
Biblioteca José Escudé i a l’Escola Jau-
me Balmes de Santa Bàrbara, dedicat 
a tots els xiquets i xiquetes del poble.
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XXI Jornades Culturals
Santa Bàrbara 2012

ABRIL
Del 18 al 20 d’abril, durant tot el dia, Jornades 

Culturals de l’Escola Jaume Balmes.

Dissabte, 21
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
19 h  Inauguració de les XXI Jornades 

Culturals i inauguració de l’exposició de 
Miguel García Lisón. L’exposició es podrà 
visitar fins a l’11 de maig, al centre cultural, en 
horari de dilluns a divendres de 11 a 14 hores 
i de 16 a 20 hores.  A continuació, lliurament 
dels premis del XXI Concurs Literari Sant Jordi 
Vila de Santa Bàrbara. Per finalitzar, actuació 
del Grup de Cambra de l’Escola de Música 
Germans Arasa Els Flarets, interpretant peces 
d’estil clàssic i jazz. Lloc: Centre cultural

Dilluns, 23
DIADA DE SANT JORDI
Del 23 d’abril al 4 de maig, Exposició Un reporter 

belga visita les planes, a l’IES les Planes de 
Santa Bàrbara.

També, el dia 23 d’abril, es realitzarà l’activitat 
de dinamització de la lectura a la biblioteca 
de l’IES les Planes.

10 h Venda de roses a benefici dels 
projectes 2012 de Mans Unides. Lloc: Plaça 
de l’Alcalde Cid i Cid Organitza: Mans Unides 
Col·labora: Ajuntament de Santa Bàrbara

11.30 h Lectures en veu alta, a càrrec 
d’alumnes de 2n de batxillerat de l’IES 
les Planes. Entre les lectures hi haurà les 
participants i la guanyadora a les Terres de 
l’Ebre del premi Sambori de narrativa en 
català, organitzat per Òmnium Cultural. 
També hi haurà venda de llibres, a càrrec 
d’Infoplana i l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Lloc: Davant del centre cultural Col·labora: 
IES les Planes

16 h Entrega del XXI Premi Literari Rogelio 
Farnós. Lloc: Centre Cultural Organitza: 
Escola Jaume Balmes Col·labora: Ajuntament 
de Santa Bàrbara

18 h Conte i taller infantil. Vine a descobrir 
la història de l’oliveta planera i fes la teva rosa 
de Sant Jordi. Preu: 3 euros. Lloc: Museu de la 

Vida a la Plana
20 h Inauguració de l’exposició de pintura 

Somnis i colors. A continuació, xerrada a 
càrrec de l’autora de l’exposició Elena Solé.

 L’exposició es podrà visitar fins a l’1 de maig 
en horari de dimarts a dissabtes d’11 a 13 
hores i de 17 a 19 hores i els diumenges d’11 a 
13 hores.

 Lloc: Museu de la Vida a la Plana

Dimecres, 25
19.30 h Audició de saxo i flauta travessera. 
 Lloc: Centre Musical Els Flarets
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
21 h Xerrada Els infants i internet, a càrrec 

de Mercè Fort Rodríguez.
Lloc: Escola Jaume Balmes
Organitza: APA de l’Escola Jaume Balmes

Dijous, 26
19 h Audició d’instruments de vent metall.
 Lloc: Centre Musical Els Flarets
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

Divendres, 27
16 h Festa de la primavera de la Llar 

d’Infants les Beceroles. Els pares i mares 
participaran en els guarniments de la 
primavera.

 Lloc: Llar d’Infants les Beceroles
18 h Xerrada-Taller Com es fa un article 

d’opinió, a càrrec d’Ignasi Revés.
 Lloc: Biblioteca José Escudé
 Col·labora: Club de lectura
18 h Audició de percussió.
 Lloc: Centre Musical Els Flarets
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes
19 h Audició i presentació de l’arpa, a 

càrrec de Teresa Espuny.
 Lloc: Centre Musical Els Flarets
 Organitza: Unió Musical Jaume Balmes

Dissabte, 28
9 h Sortida a Vall-de-Roures i Horta de 

Sant Joan. Al matí visita lliure per Vall-de-
Roures, on es podrà fer un recorregut pel 
casc històric visitant els carrers, places i 
porxos medievals, l’església de Santa Maria 
la Mayor, el castell i l’edifici de l’ajuntament 

d’estil renaixentista, També es podrà visitar 
la llibreria Serret que és un referent cultural i 
literari, fins i tot a les Terres de l’Ebre i assistir 
a la 3a trobada de gènere negre al Matarranya.

 A la tarda, visita al centre Picasso d’Horta de 
Sant Joan.  Les persones que hi 
vulguin anar s’han d’apuntar a les oficines de 
l’Ajuntament.

 Places limitades. Preu: 10 € (Inclou el viatge 
i la visita al centre Picasso) Lloc de sortida: 
Centre cultural

 Inscripcions: fins al 25 d’abril a les oficines de 
l’Ajuntament

11 h Tallers infantils a càrrec del Grup 
Joventut. Lloc: Centre Obert l’Oliveta

12 h Audició de clarinet, oboè i piano. Lloc: 
Centre Musical Els Flarets  Organitza: Unió 
Musical Jaume Balmes

20 h Presentació del llibre La Metgessa 
de Barcelona, a càrrec del seu autor David 
Martí, reconegut per l’èxit de la seva primera 
novel·la Les Bruixes d’Arnes. Lloc: Museu de la 
Vida a la Plana

Diumenge, 29
10.30 h Ruta històrico etnològica. Recorregut 

per la línia defensiva de la costa d’Alcanar 
construïda durant la darrera guerra civil, 
amb visites a un niu de metralladores, un 
campament militar i un búnquer de bateries 
antiaèries. Punt de trobada: Centre Cultural 
Organitza: Centre d’Estudis Planers

14 h Diada social de Sant Jordi. Dinar 
de germanor i ball amb el Trio Iberia. 
S’obsequiarà amb una rosa de Sant Jordi.  
Lloc: Llar de jubilats. Només socis i sòcies  
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes

19 h Concert de Jornades Culturals de la 
Banda Unió Musical Jaume Balmes i la Banda 
Jove de l’Escola de Música Germans Arasa Els 
Flarets. Lloc: Centre cultural Organitza: Unió 
Musical Jaume Balmes

Dilluns, 30
18.30 h Comentaris del llibre L’Espiera, a 

càrrec de la seua autora Francesca Aliern.
 Lloc: Biblioteca José Escudé
 Col·labora: Club de lectura

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA



MAIG
De l’1 al 18 de maig, exposició: 100 anys d’en 

Massagran, a la Biblioteca
 José Escudé Albesa. Horari: de dilluns a 

divendres de 17 a 20 hores.
 Durant la primera quinzena de maig, 

s’entregaran els premis del concurs de dibuix 
dirigit als alumnes de batxillerat i ESO de 
l’IES les Planes i als alumnes de tercer cicle 
de primària de l’Escola Jaume Balmes, que té 
com a temàtica Castillos de Aragón.

 Organitza: Associació Aragonesa Planera
Dimarts, 1
10 h Romeria amb carruatges i cavalleries. 

Recorregut pel terme municipal. 
 Dinar de germanor.
 Organitza: Penya Amics dels Cavalls
 Lloc de concentració: Magatzem municipal
Divendres, 4
20 h  Inauguració de l’exposició Els 

sabers de les dones del Montsià: els sabers 
relacionats amb la cura de la salut. Exposició 
produïda pel Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del 
Montsià.

 L’exposició es podrà visitar el dissabte 5 de 
maig, de les 17 a les 20 hores i el diumenge 6 
de maig de les 11 a les 13 hores.

 Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
 Organitza: Dones Planeres
22 h Presentació de l’anuari gastronòmic 

de surtdecasa.cat i moltes sorpreses.
 Lloc: Museu de la Vida a la Plana

Dissabte, 5 - DIA DEL MUSEU
12 h Visita guiada al Museu de la Vida a 

la Plana i inauguració de l’exposició del Riu 
Sénia. L’exposició es podrà visitar fins al 13 de 
maig en horari de dimarts a dissabtes d’11 a 
13 hores i 17 a 19 hores i els diumenges d’11 a 
13 hores.

15 h Visita guiada al Museu de la Vida a la 
Plana i, a continuació, passejada en carro pel 
municipi.

 Col·labora: Penya Amics del Cavalls
16 h Tallers infantils: treballs manuals, 

pintura, figures, modelatge de fang, etc.
 Lloc: Escola Jaume Balmes
 Organitza: APA de l’Escola Jaume Balmes
17 h Visita guiada al Museu de la Vida a la 

Plana i, a continuació, passejada en carro pel 
municipi.

 Col·labora: Penya Amics del Cavalls
18 h  Demostració - elaboració de crema de 

Calèndula (Pet de Frare).
 Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
 Organitza: Dones Planeres

Diumenge, 6
11 h  Demostració - elaboració de crema de 

Calèndula (Pet de Frare).
 Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
 Organitza: Dones Planeres
15 h Marató d’imatges de moments 

històrics a Santa Bàrbara, de Guillermo Gaya.
 15 h: 175è aniversari de la Independència de 

Santa Bàrbara.
 16 h: Pavimentació dels carrers a Santa 

Bàrbara i 1a pedra de la llar de jubilats.
 17 h: Plantada d’arbres al poliesportiu, 

inauguració de les piscines municipals i 1a 
exposició de les mestresses de casa.

 18 h: Record Guinness de duros a Santa 
Bàrbara, bateig dels gegants Bàrbara i Gregori, 
Sant Valentí 1993 als jubilats i visita del bisbe 
Sistach l’any 1993.

 19 h: Bous 2000-2011.

Dimecres, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI
11.30 h Missa cantada per la Coral Santa 

Bàrbara en honor a Sant Gregori, patró del 
poble. Amb la participació de les pubilles del 
2011, que assistiran a la celebració amb vestit 
de gala. Posteriorment, processó i benedicció 
del terme. La Banda de Música Unió Musical 
Jaume Balmes acompanyarà la processó.

Divendres, 11
19 h Presentació del llibre de contes àrabs 

de Nassira El Hadri El-Yousfi.
 Lloc: Biblioteca José Escudé
 Col·labora: Òmnium Cultural

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el cap de setmana, la Unió de 

Comerciants instal·larà les seues botigues al 
carrer.

Dissabte, 12
18.30 h Inauguració de la festa a càrrec de 

l’alcalde, Jordi Boronat i de la regidora de 
Festes, Judit Lleixà.

Presentació de totes les entitats participants a 
la festa per explicar les activitats que duran a 
terme durant el cap de setmana.

A continuació, cantada de cobles per les cases de 
les pubilles 2012.

Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid
20 h  Taller de confecció de fanalets a l’estil 

d’abans, que s’aprofitaran per a l’itinerari de 
la nit.

Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid
21 h Sopar de germanor. L’Ajuntament 

posarà les taules i cadires i la gent del poble 
s’haurà de portar el menjar.

 Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid
22.30 h Itinerari Història negra de Santa 

Bàrbara per l’antic camí del cementeri. 
L’activitat pretén recrear mitjançant set 
representacions breus al llarg de l’antic camí 
del cementeri algunes de les narracions de 
la crònica negra del poble que s’han anat 
transmetent de forma oral. Lloc de sortida: 
plaça de l’Alcalde Cid i Cid. Recorregut: carrer 
Sant Gregori, plaça Espanya (popularment, 
plaça dels Arbres), carrer Genar Bartrolí, antic 
camí del cementeri, actual camí del cementeri 
i cementeri. Les persones participants han de 
portar:

- Un llum dels d’abans: llum d’oli, fanalet, 
espelma, carburero (es pot portar com a 
reserva una llanterna, però només es podrà 
usar en cas de necessitat). Si es vol, es pot 

portar el fanal confeccionat al taller de les 20 
hores.

- Un senyal de dol: mantellina, braçalet, 
mocador negre, etc. (les persones participants 
poden anar vestides de pagès/a).

El recorregut s’ha de fer amb un màxim de 
seriositat i respecte. Es recomana no portar-
hi infants.

Organitza: Centre d’Estudis Planers
Col·laboració: Grup Teatral Planer i Coral Santa 

Bàrbara

24 h Festa Revival. Entrada gratuïta.
Lloc: Poliesportiu municipal
Organitza: Penya Planers pels Bous

Diumenge, 13
11 h Tallers d’abans. Les entitats municipals 

realitzaran tallers de creació de productes 
que confeccionaven els nostres avantpassats 
i de recreació etnològica.

 Lloc: Carrer Major
12 h  Cantada de jotes improvisades 

Organitza: Restaurant Com Tu
17 h Concentració a la plaça Cid i Cid. Les 

comitives i els convilatans, vestits segons 
el costum tradicional, recorreran el poble 
acompanyats pels Amics dels Cavalls, per 
anar a les cases de les pubilles 2012 i fer-ne la 
petició als pares. 

18.30 h Concentració al Parc Municipal de 
tots els grups que intervenen a la festa.

18.45 h Desfilada des del parc municipal fins 
a la plaça Cid i Cid.

19 h Proclamació oficial de les pubilles de 
l’any 2012 a la manera tradicional. 

19.45 h Anunci de l’estand comercial 
guanyador.

20 h Ballada de jotes i fi de festa

Dissabte, 19
22 h Teatre: El Grup Escènic de la S.C.E.R. 

de l’Ametlla de Mar presentarà l’obra El marit 
de la Marina és mariner, de Nicasi Camps.

 Lloc: Centre cultural
 Organitza: Grup Teatral Planer

Dissabte, 26
9 h Visita a jardins particulars del poble, 

amb la col·laboració d’Alfredo Blanch. Lloc 
de sortida: Local de l’Associació de Dones 
Planeres

 Organitza: Dones Planeres

19.45 h En acabar la Missa, concert de la Coral 
Santa Bàrbara i la Coral les Veus de Paüls.

 Lloc: Església Arxiprestal
 Organitza: Coral Santa Bàrbara

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA



Opinió dels Partits Polítics

16è Congrés de CDC
Oriol Pujol ha estat proclamat se-
cretari general de Convergència i 
el president de la Generalitat, Ar-

tur Mas, president del partit, en el Congrés 
que s’ha celebrat durant els dies 23, 24 i 25 a 
Reus. En el seu primer discurs com a màxim 
dirigent executiu de CDC, Oriol Pujol ha de-
fensat i reivindicat el sobiranisme “com a eix 
polític d’aquest país” i ha dit que és l’exercici 
d’aquesta sobirania “el que un dia ens condui-
rà cap a l’Estat propi”. Per la seva banda,  Artur 
Mas ha volgut fer també tres consideracions 
a nivell de país. En primer lloc, ha dit que Ca-
talunya “no és una terra d’especuladors sinó 
una terra de treballadors”. En segon, ha defen-
sat un estat del benestar “que sigui viable, ja 
que, si aquest es defensa a base de deutes i no 
d’estalvi correm el risc que s’enfonsi” . I, en 
darrer lloc, ha advertit que “l’ascensor social 
s’ha aturat i el país s’ha esquerdat”, un proble-
ma que s’ha de resoldre  amb un millor nivell 
educatiu i amb esperit emprenedors. 
En aquest congrés s’ha constituït també la 
nova direcció nacional del partit que ha estat 
aprovada amb el suport gairebé unànime dels 
delegats al Congrés i que tindrà com a caps 
més visibles el vicesecretari general de coordi-
nació institucional, Lluís Corominas, el vicese-
cretari general d’estratègia, Francesc Homs i 
el secretari d’organització, Josep Rull.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara
Acabem de tancar la liquidació de comptes de 
l’exercici 2011 i els planers podem estar tran-
quils, l’Ajuntament està en una bona dispo-
sició econòmica. Els comptes estan sanejats, 
a dia d’avui si les diverses administracions 
ens paguessin el que ens deuen, el deute del 
nostre Ajuntament seria 0. Tot això, gràcies a 
la política seguida des de l’equip de govern de 
CiU a l’Ajuntament durant molts d’anys, de no 
estirar més el braç que la màniga, no com han 
fet moltes altres administracions, que han si-
tuat el país a la misèria més absoluta… per-
què ara, aquells que ens han arruïnat (PSOE-
PSC, ERC o IC), ens donin lliçons d’economia, 
pensant que la gent som tontos, quina barra. 
Tampoc no hem rebut de bon grat el que pagui 
just per pecador, aquells que han malbaratat 
diners públics, ara que paguen… no ho com-
partim, però acatarem la brutal pujada de l’IBI 
(13%) imposada pel govern de l’estat (PP) i que 
repercutirà en la butxaca de tots els planers, 
aquest 2012.
Seguim lluitant dia a dia des de l’ajuntament 
pel nostre bé comú, amb rigorositat, amb se-
riositat, amb propostes i decisions perquè 
cada dia millorem com a poble. Per a natros 
no és excusa la crisi, per a natros la crisi és 
una oportunitat que tots hem d’aprofitar per 
prendre consciència que els recursos no són 
il·limitats.

Estem vivim en uns temps 
difícils, en que les famílies estan 
passant molts de problemes 
econòmics, en que molta gent 

no té feina i en que, les administracions amb 
l’excusa de la crisi, estan regredint l’estat del 
benestar.
Els treballadors i les treb alladores se’ls han 
baixat els seus salaris “suposadament” per 
sortir de la crisi, una crisi que no l’hem creat 
natros...
Els ajuntament són un reflex de la societat 
i aquests problemes també els tenen els 
ajuntaments. L a manca d’ingressos a 
les arques municipals ha fet que molts 
d’ajuntament estiguin sota mínims 
intentant aguantar els serveis que gestiona 
i ben poca més.
El nostre ajuntament no està aliè a aquest 
problema. A causa d’aquesta crisi s’han 
frenat molts de projectes i moltes propostes 
que s’havien de realitzar s’han quedat al 
calaix esperant nous temps; s’ha tingut que 
buscar formules d’estalvi i retallar serveis 
i activitats; Tot això ha representant una 
disminució considerable d’activitats i per 
tant de temps de dedicatòria dels nostres 
gestors.
Unitat Planera proposa s’ajusten els salaris 
que cobren tots els regidors a la realitat 
actual, una reducció en un 50% dels seus 
sous i salaris dels regidors que actualment 
estant composant el Ple de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara fins final de la legislatura.
La presa de decisions i la comunicació 
dels nostre ajuntament està distribuït en 
dos grans parts una que són la comissió 
de govern, composada per només uns 
quants regidors i els plens composat per 
tots els regidors, en la comissió de govern 
es tracten afers menors i als plens les 
coses importants que han de decidir els 
representants del poble a l’ajuntament. Ara 
farà gairebé 6 mesos que no tenim plens 
ordinaris de l’ajuntament; n’hi han hagut 
dos d’extraordinaris, en els plens ordinaris 
es fan preguntes sobre aspectes relacionats 
amb el poble i considerem que no és lícits 
ni clar que tinguéssem d’esperar gairebé 6 
mesos per a que ens responguen, això ha 
repercutit en que els grups
de l’oposició no hem estat degudament 
informats de tot allò que passa al poble, per 
això s’ha
proposat a l’equip de govern que hagin més 
juntes de portaveus per poder informar als 
regidors de
l’oposició de tot allò que passa al poble i 
poder participar en la presa de decisions.
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