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ENTREVISTA A NURI LLEIXÀ SOLÀ
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA



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

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

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

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

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

Alfred Blanch Farnós
Regidor d’Ensenyament i Cultura

Aquesta editorial d’estiu voldria que ens servís a 
tots per fer-nos reflexionar sobre alguns models 
que tenim com a assumits i que, realment, no sé 

si són del tot els més adequats: el model lingüístic i el 
model educatiu en són dos clars exemples.
Quant a la llengua, ja des de fa molt temps, se sent ata-
cada contínuament, i tot i la majoritària unitat que exis-
teix envers aquest tema per part de tots els catalans i 
catalanes, cada cert temps torna a sortir alguna sentèn-
cia d’algun tribunal espanyol, que estreny més el model 
lingüístic al nostre país.
Cal que seguim lluitant sense defallir i en totes les nos-
tres forces i amb tots els nostres mitjans i recursos per-
què no ens sentim expoliats amb la llengua. La nostra 
llengua és el català. Podem aprendre’n d’altres, però dei-
xant clar que el nostre referent i les nostres arrels són 
les de la terra.
Paral·lelament, el món educatiu, i en general el sistema 
educatiu, també trontolla i es proposen tota una sèrie 
de canvis que no sé fins a quin punt són viables i poden 
ser realment efectius per pal·liar els efectes per als quals 
són proposats.
A nivell del nostre país, cosa que també podem veure 
clarament al nostre petit municipi, els canvis i les di-
reccionalitats en temes d’educació són constants. Ara, 
tothom diu que és per motiu de la crisi, però la meva 
pregunta és: Qui va fer aquesta planificació educativa 
que està canviant constantment? No es veien avenir els 
canvis? O és una opció senzilla per retallar algunes des-
peses i no unes altres?
Hauríem de tenir un sistema educatiu exempt del color 
polític del govern del moment; un sistema educatiu con-
sensuat per tothom i que no es vegi afectat a la mínima. 
Ara els poso uns petits exemples que a nivell local ens 
han afectat o ens afectaran en els propers mesos:
Segur que tots han sentit parlar de la rebaixa de subven-
ció de la Generalitat cap a les llars d’infants municipals, 
com la nostra. Una subvenció que pràcticament es veurà 
reduïda a la meitat de fa dos anys. 

Fa cinc, sis anys tot eren facilitats per construir i subven-
cionar places de llar d’infants públiques. Tots els ajunta-
ments ens vam acollir al pla, perquè era pràcticament la 
única opció de tenir un servei educatiu públic municipal 
a un preu accessible a totes les famílies. 
Ara, si la subvenció anunciada es fa realitat, la llar d’in-
fants municipal passarà a ser un servei altament defici-
tari per a l’ajuntament. No potser que els ajuntaments 
siguem els bancs prestadors de les administracions su-
periors, perquè llavors és quan anem al revés del que 
hauríem d’anar, i és quan ens posem en situacions com 
l’actual.
L’escola de música vindria a ser una cosa semblant a la 
de la llar d’infants. Després d’un llarg i laboriós procès 
s’aconsegueix el reconeixement de la nostra escola de 
música, com a municipal, per poder així rebre les sub-
vencions corresponents del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya. Ara, sembla ser 
que es posa en dubte la línia de subvencions. Ara que 
ja els ajuntaments hem assumit les competències. Si no 
arriben aquests ajuts, també ens trobarem en un servei 
deficitari i difícil d’assumir per la majoria de famílies.
L’Educació Primària i Secundària també estan patint 
constantment canvis de calendaris, d’horaris, de plan-
tilles, de dotacions, jornada continuada, sisena hora, … 
i això fa que, moltes vegades, els professionals se sentin 
com a conillets d’índies i que no es pugui engegar clara-
ment una línia de centre vertical, ja que abans de poder 
fer unes primeres valoracions del que s’està aplicant, ja 
tornem a canviar.
La veritat és que com a regidor d’Ensenyament, i profes-
sional del tema, no ho entenc. No podem triomfar en el 
camp educatiu, ni ens podrem comparar mai amb paï-
sos punters en aquests temes, mentre no tinguem una 
línia clara de cap a on volem anar i què és el que volem 
aconseguir.
Igualment, no hem de defallir en cap moment, i seguir 
lluitant per un país millor, per una societat millor, per un 
poble millor. 
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Alcaldia i Urbanisme

Des del 3 de maig es troba ope-
rativa la nova màquina de ne-
teja viària de l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara. Degut a les reiterades 
deficiències en la prestació del ser-
vei es va haver de rescindir el conveni 
amb l’empresa concessionària, el pas-
sat mes de novembre, i es va iniciar un 
procediment de concurs públic per tal 
d’adquirir una màquina amb la qual 
poder prestar aquest servei amb perso-
nal propi de l’Ajuntament.
En aquest concurs van concórrer cinc 
empreses interessades en oferir-nos 
les seves màquines de neteja i, després 
d’una anàlisi acurada, es va optar per 
adquirir la màquina CityMaster 2000 
de la marca HAKO i representada per 
l’empresa Grau Maquinària.

Aquesta màquina escombradora dis-
posa d’una tremuja de recollida de re-
sidus de dos metres cúbics, una llança 
d’aigua a pressió i un tub aspirador ex-
tensible per poder arribar a llocs més 
inaccessibles. Les seves 
dimensions reduïdes la 
converteixen en una mà-
quina ideal per netejar 
tot tipus de carrers, inclòs 
aquells més estrets, així 
com per passar per da-
munt de les voreres més 
amples i zones especials, 
com el cementiri o les 
instal·lacions esportives.
Esperem que amb el tre-
ball d’aquesta nova mà-
quina i la col·laboració de 

tots els planers i les planeres, siguem 
capaços de mantenir el nostre poble 
ben net i polit, la qual cosa repercutirà 
en benefici de tots. 

Nova màquina de neteja viària

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

Una expedició de la Mancomuni-
tat de la Taula del Sénia encap-
çalada pel Vicepresident, Jordi 

Boronat i una delegació d’alcaldes i 
tècnics de la mateixa institució, es van 
reunir al Parlament de Catalunya amb 
el President de la Generalitat, el Molt 
Honorable Artur Mas i el Delegat del 
Govern a les Terres de l’Ebre.
La reunió va perseguir l’objectiu de 
presentar al President el treball de sis 
anys realitzat per la mancomunitat 
dels 27 municipis agrupats al voltant 
del riu Sénia i el massís dels Ports, a 
l’igual que s’ha realitzat amb els presi-
dents de València i Aragó.
També en la reunió es van marcar 
les principals fites de futur i les col-
laboracions que tradicionalment ha 
establert la mancomunitat amb la Ge-
neralitat de Catalunya, tanmateix es 
va detallar l’activitat de la Fundació 
Jaume I i l’Associació Territori del Sé-
nia, on es van implicar societat empre-
sarial, cultural, lúdica, esportiva i del 
món cooperatiu de la terra que agrupa 
l’associació.
El vicepresident de la mancomunitat 
valorava la reunió amb el màxim man-

datari català com a positiva i tanma-
teix amb paraules del propi president 
felicitava a tots els Ajuntaments que 
composen la mancomunitat, perquè 
en uns temps d’extrema dificultat eco-

nòmica, la unió i la priorització de pro-
postes conjuntes de territori són més 
susceptibles de trobar finançament i 
col·laboració que propostes aïllades 
d’escàs interès territorial. 
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Agricultura

Després de les recents actuaci-
ons al camí de Potret i al del Ce-
mentiri, l’Ajuntament va veure 

necessari pavimentar el camí de con-
nexió entre tots dos, per tenir una zona 
de camins en bon estat, ja que actual-
ment estaven molt malmesos pel pas 
del temps.
Aquest camí té una llargària total de 
365 metres i una amplada mitja de 
4,25 metres. L’enquitranat que s’ha re-
alitzat és amb aglomerat amb calent 
d’un gruix aproximat de 5 centímetres 
i ha estat realitzat per l’empresa local 
Transformacions Agrícoles Martí, po-
sant a prova part de la seva nova ma-
quinària.
El cost econòmic que ha tingut el camí 
és de 16.240 € però 8.117,61 € han estat 

subvencionats pel Consell Comarcal 
del Montsià corresponent a l’actuació 
del Pla de Camins 2010 – 2011. La sub-
venció aproximada és el 50% del cost 
total. Degut a la situació econòmica 
que estem sofrint, aquestes obres su-
posarien una forta inversió a les ar-
ques municipals si no fos per aquestes 
subvencions, per tant el que s’intenta 
és que, amb els mateixos diners, es pu-
guin fer el màxim de metres possibles. 
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, co-
mentava que degut al recent asfaltat 
dels altres camins asfaltats, s’havia 
detectat la gran afluència de veïns que 
l’utilitzen, cosa que va propiciar que 
en el moment de saber que el Consell 
Comarcal treia aquesta subvenció per 
arranjament de camins es planifiqués 

aquesta obra. Al mateix temps, comen-
tava que si la conjuntura econòmica 
fos una altra, es mirarien de fer més 
intervencions d’aquest tipus per millo-
rar l’estat dels camins. 

Millora del camí de connexió entre el camí
del Cementiri i el de Potret

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

’



Benestar Social, Joventut i Salut

El català a l’abast de tothom

El dimarts 17 d’abril va tenir lloc l’acte de lliu-
rament dels certificats dels Cursos de Català 
que el Consell Comarcal del Montsià, el Con-

sorci de Normalització Lingüística i l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, han dut a terme a la nostra lo-
calitat.
A l’acte, que es va realitzar al Centre Obert de San-
ta Bàrbara, van assistir Núria Balagué, la Presiden-
ta de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Duran, 
el Director del Consorci per a la Normalització Lin-
güística a les Terres de l’Ebre i Montse Rodríguez, 
la Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, que van ser els encarregats de lliu-
rar els diplomes als assistents als cursos.
El curs va tenir una durada de 3 mesos aproxima-
dament, amb un total de 45 alumnes, en nivells di-
ferenciats i dues franges horàries.

Des de la Regidoria de Serveis Socials, en veu de la 
seva regidora Montse Rodríguez, destaca la volun-
tat de tot l’alumnat i l’interès demostrat durant el 
curs. A més, encoratja a la resta de gent nouvingu-
da a formar-se en la llengua vehicular de la nova 
residència, com a eina única i indispensable per 
continuar treballant a tots els nivells. 

Pla Local de Joventut 2012-2015

El consistori de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, en el Ple extraor-
dinari d’aquest mes de març, va 

aprovar el Pla Local de Joventut per al 
període 2012-2015, expressant aquest 
pla com a l’instrument més important 
del qual disposa la regidoria de joven-
tut per donar respostes a les necessi-
tats i problemàtiques que els joves del 
municipi tenen.
Quan es parla de definir les polítiques 
de joventut, fem referència al fet de 
recopilar totes les necessitats i proble-
màtiques dels joves del municipi, tant 
si són competència de joventut com si 
no ho són. De la mateixa manera, es 
defineix un model teòric que parteix 
de l’anàlisi de la realitat i que ha de 
proporcionar unes solucions que si-
guin pràctiques i útils per als joves als 
quals va destinada.
Per a l’elaboració del Pla Local de Jo-
ventut, es va realitzar l’anàlisi de la 
realitat, entre finals de 2011 i principis 
de 2012, i una visualització de les po-
lítiques de joventut que s’estan duent 
a terme, visualitzant les necessitats i 

problemàtiques bàsiques. A continua-
ció, s’ha fet un diagnòstic i s’han dis-
senyat els programes d’actuació. Tot 
això, tenint com a eina un mètode de 
treball que permet valorar els resul-
tats i realitzar avaluacions continues 
i finals. El sistema de treball per tal 
que aquest pla sigui un èxit i, per tant, 
s’aconsegueixin els objectius marcats 
i es pugui fer una valoració positiva, es 
basarà principalment en la implicació 
interdepartamental, interinstitucional 
i la participació jove.
Durant l’etapa de vigència d’aquest Pla 
Local de Joventut 2012-2015, s’aniran 
desenvolupament diferents projectes 
anuals que es duran a terme dintre el 
municipi, i on el Grup Joventut, tindrà 
un paper molt important en les dife-
rents fases de la seva planificació, ela-
boració, implementació i avaluació.
Montse Rodríguez, regidora de Joven-
tut, fa molt d’èmfasi en la importància 
que té el treball i la implicació inter-
departamental, interinstitucional i la 
participació jove, que s’intenta plas-
mar en aquest Pla Local de Joventut, 

fet que es valora, tant en el Pla com 
en els projectes que s’aniran elaborant 
durant els quatre anys de vigència del 
Pla. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

Cuina bàsica
Una de les novetats de la progra-

mació anual del Grup Joventut 
ha estat el Curs de Cuina Bàsi-

ca. Una iniciativa sorgida de la reunió 
anual, que es realitza al mes de gener, 
per a parlar de les activitats que es du-
ran a terme al llarg de l’any. Es van cui-
nar diversitat de plats amb la intenció 
de donar eines bàsiques del món culi-
nari per poder utilitzar diàriament.
El curs es va realitzar durant tres 
dissabtes del mes d’abril i maig. Van ser 
unes sessions que, a més d’escoltar les 
explicacions i consells que se’ls hi van 
anar donant, ho van posar en pràctica. 
Cada dia les participants van realitzar 
primers plats com amanides diferents 
amb llegums, verdures i pasta; segons 
plats de peix i carn; i postres de fruites 
del temps, cócs, flams de cafè, de 
xocolata, etc.

La regidora de Joventut, Montse 
Rodríguez, agraïa la participació de 
tota la gent que es va implicar perquè 

l’activitat es pogués realitzar. I anima a 
tots els joves a participar en properes 
edicions.  

El Director General de Joventut,
Toni Reig visita Santa Bàrbara
El dia 14 de juny, el Director Ge-

neral de Joventut, Toni Reig, es 
va desplaçar fins a les Terres de 

l’Ebre en motiu de la signatura de con-
venis amb els diferents Consells Co-
marcals, per tal d’impulsar les políti-
ques de joventut als municipis.
En aquesta visita institucional, també 
es va desplaçar fins a la nostra pobla-
ció, Santa Bàrbara, juntament amb la 
coordinadora de Joventut a les Terres 
de l’Ebre, Tere Marcelino. 
Després de signar el llibre d’honor, va 
mantenir una reunió amb l’alcalde, 
la regidora de Joventut i la tècnica de 
Joventut. Bàsicament, els principals 
punts tractats van ser els temes que 
engloben les polítiques de joventut, 
és a dir, les noves línies de subvenció i 
els Plans Locals de Joventut 2012-2015, 
que Santa Bàrbara ja té aprovat des del 
passat mes d’abril. 
Dintre la mateixa, es va fer esment a 
les línies de suport per al foment de la 
participació, a les quals Santa Bàrbara 
es va acollir i li ha estat aprovada la lí-

nia de noves tecnologies i dinamització 
juvenil.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara con-
tinuarà apostant per polítiques de jo-
ventut, ja que som un municipi amb 
un alt nivell de participació juvenil, per 
tant continuarem treballant amb la 
mateixa línia, tot i que ens adaptarem 

a les noves situacions que la societat 
està vivint.
Montse Rodríguez i Jordi Boronat han 
agraït la visita del Sr. Toni Reig, tot re-
cordant que no havien tingut visita de 
cap director general des de la inaugu-
ració del Punt d’Informació Juvenil Pla-
ner, al maig de 1998. 
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Cultura i Ensenyament

Veredicte del jurat dels premis literaris 2012

El dia 12 d’abril va tenir lloc la reu-
nió del jurat del XXI premi literari 
Vila de Santa Bàrbara per deba-

tre i decidir sobre quines obres eren les 
millors en la categoria de narrativa, ja 
que, aquest any, l’efecte crisi ha com-
portat la reducció del pressupost de 
l’Ajuntament i la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, tot 
i continuar apostant per convocar el 
concurs, ha hagut de suprimir un dels 
premis anuals, per la qual cosa, aquest 
any solament s’ha convocat el premi 
de narrativa.

A més de la supressió de la modalitat 
de poesia, que recordem que es con-
vocarà l’any vinent, també es va haver 
de reduir l’import econòmic que rebia 
el guanyador del concurs. Tot i així, en 

aquesta edició el total d’obres de la 
modalitat de narrativa van ser de 14, 
quantitat superior a l’any anterior que 
van ser d’11. 

El premi de narrativa, dotat en 300 €, es 
va concedir a l’obra Manel, em dic Ma-
nel, d’Eva Pelegrí Margeli de Barcelona.

També, dotat en 60 €, s’atorgà un ac-
cèssit de caràcter local a l’obra Maleïda 
de Míriam Cid Valldepérez. 

Els membres del jurat es mostraven 
satisfets per la qualitat de les obres 
presentades i per la seva col·laboració 
en consolidar aquest concurs litera-
ri. A més a més, comentaven que les 
procedències dels participants havien 
continuat estant molt variades i de 
llocs diferents de la geografia catala-

na, igualment que les temàtiques que 
també van ser molt diverses.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
també expressava el seu agraïment als 
membres del jurat i estava content per 
la participació que aquest XXI premi 
literari Vila de Santa Bàrbara havia tin-
gut. 

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

El director General d’Educació, Jor-
di Roig, va visitar el nostre poble 
en motiu de la celebració dels 25 

anys del nou edifici de l’Escola Jaume 
Balmes. Va ser el dia 15 de juny quan 
es va organitzar aquest esdeveniment 
recordant el gran esforç que havien fet 
moltes persones que l’any 1987 esta-
ven al capdavant de la nostra escola.
L’acte va ser molt emotiu, ja que va es-
tar preparat amb molta il·lusió tenint 
en compte que es feia un homenatge a 
milers de persones que durant aquests 
25 anys havien tingut l’ocasió de for-
mar part de les escoles, alumnes, mes-
tres, regidors, famílies, etc.

Durant l’acte, també es va aprofitar 
per fer veure la importància que té el 
poder ampliar l’edifici escolar, ja que 
després de 25 anys la infraestructura 
ha quedat obsoleta i precisa d’una re-
forma i ampliació. I així se li va insistir 
al Director General d’Educació en el 
decurs de l’acte, de la necessitat d’una 
ampliació donada la situació actual 
que presenta i poder adaptar-se a les 
noves exigències, per fer front als nous 
reptes que la comunitat educativa pla-
nera requereix.
L’alcalde, Jordi Boronat, juntament 
amb el regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, van posar èmfasi en l’amplia-
ció per tal de poder millorar els serveis 

actuals i també valoraven molt la ini-
ciativa de l’esdeveniment insistint en 
aquesta necessitat d’ampliació de les 
nostres escoles davant del Director Ge-
neral d’Educació. 

Visita del Director General d’Educació



Cultura i Ensenyament

Finalitzen les Jornades Culturals 2012

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

d’abril i maig s’organitzen les Jornades 
Culturals. Normalment, aquestes aca-
ben amb la festivitat de Sant Gregori, 
però aquest any, degut a la gran quan-
titat d’actes, s’han allargat fins a finals 
de maig.
Els actes van començar el dissabte 21 
d’abril amb la inauguració i l’entre-
ga de premis del XXI Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, cloent 
l’acte una actuació musical d’alguns 
membres de la Unió Musical Jaume 

Balmes. I des del 21 d’abril i fins al 26 
de maig es van anar seguint tot un am-
pli ventall d’activitats com: presenta-
cions literàries, xerrades, exposicions, 
tallers, audicions, sortides, rutes, con-
certs, visites, demostracions, cantades, 
ballades i itineraris.  
Dins de les Jornades Culturals també 
es van incloure les festivitats de Sant 
Jordi, que, aquest any, es realitzava, a 
banda de la ja tradicional venda de ro-
ses a la plaça Cid i Cid, la venda de lli-
bres i un recital de lectures en veu alta, 
davant del centre cultural, per celebrar 
la diada; i Sant Gregori que veia créixer 

la seva festa allargant-se durant tot el 
cap de setmana amb noves activitats 
que s’introduïen a les activitats tradi-
cionals a les quals ens té acostumats 
el nostre patró.
En definitiva, uns mesos d’intensa ac-
tivitat cultural que, com molt bé co-
mentava el regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, l’èxit que cada any tenen les 
Jornades Culturals i la participació de 
les entitats municipals, tot i els temps 
de crisi, encoratgen a seguir treballant 
per la cultura i la identitat planera. 

10





Esports i Gestió del Medi

Santa Bàrbara diu SÍ al reciclatge

Inici de les Jornades Esportives

Després de rebre i analitzar les 
dades de brossa de 2011, faci-
litades pel CODE, cal felicitar i 

animar a tots els planers i les planeres 
per fer bé la gestió de la brossa. 
El passat 2011, hem seleccionat un 
58,67% de la brossa que hem generat, 
és a dir que quasi el seixanta per cent 

que hem tirat ho hem fet separant-
ho de la resta. Si fem un cop d’ull al 
passat veurem que any rere any anem 
reciclant una mica més. Ara mateix, 
perquè ens puguem fer una idea, 
estem entre els 126 millors municipis 
de Catalunya en quant a reciclatge.
Va ser el passat divendres quan 

l’Agencia Catalana de Residus, 
emmarcat al “II Fòrum d’Estratègia 
Catalana, Residu Zero” atorgava el 
reconeixement a tots aquests municipis 
que, des d’una perspectiva objectiva, 
s’entén que estan al capdavant en 
quan a gestió dels residus. Felicitats i 
gràcies per contribuir! 

Les Jornades Esportives són sinò-
nim de festa, de l’arribada del 
bon temps i de la Festa Major. Al 

mes de juny, com no podia ser d’altra 
manera, van començar les XIX Jorna-
des Esportives amb l’objectiu de fer 
participar en el gran nombre d’activi-
tats programades a gairebé tothom. 
Podíem trobar diferents tornejos 
com el de tenis taula, pàdel, futbol 
sala, frontó... a més d’exhibicions de 
twirling, patinatge, taekwondo i ball 
de saló. També és important destacar 
la presència de les dos noves entitats 

esportives que s’han creat aquest any, 
el Club Patí i l’Associació de Paint-ball, 
que també van participar en aquestes 
jornades.
Un dels canvis respecte anys anteriors 
va ser el partit de futbol femení que 
s’enfrontaven Solteres & Casades, on es 
pretenia donar suport al futbol femení. 
El regidor d’Esports, Èric Bel, animava a 
tot el municipi a participar d’aquestes 
jornades esportives i gaudir-les 
tant com a participants que com a 
espectadors. 

V torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara

C inc anys després de la seva pri-
mera edició, es pot parlar d’un 
torneig totalment consolidat i 

amb un èxit més que destacat, més en-
llà de les Terres de l’Ebre. El V torneig 
de futbol base vila de Santa Bàrbara va 
concloure amb un èxit de participació 
que, novament, va superar qualsevol 
predicció. 
Més de 1.000 persones es van aplegar 
el dissabte 26 de maig a l’estadi 
municipal per gaudir d’una jornada 
d’esport al nostre poble. Vinguts 
d’arreu del territori català i espanyol, 
16 equips en categoria Benjamí i Aleví 
van fer gaudir a tots els espectadors 
d’un dia de futbol sense descans. Tot 
i que per a l’organització això és de 
menys, ambdós categories fou el FC 
Barcelona qui s’endugué la victòria, 
demostrant la seva categoria i fent 
òbvia la seva qualitat de màxim favorit. 
Al final però, el resultat que queda és 

l’èxit de participació i el nivell de futbol 
desplegat durant tota la jornada.
I, en gratitud a ser convidat des del 
primer any i a la bona organització, 
el FC Barcelona va fer entrega de 
dues plaques d’agraïment, a la 
comissió organitzadora del torneig i a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 

Per a Èric Bel, regidor d’Esports, el 
torneig de futbol base de Santa Bàrbara 
és una mostra que el futbol al nostre 
poble està més viu que mai, i espera 
que el torneig segueixi sent tot un 
referent a les nostres terres i que 
fomenti la pràctica de l’esport entre els 
més joves del nostre poble. 
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Esports i Gestió del Medi

Després d’anunciar les tasques 
prèvies i novetats de la tempo-
rada 2012 de les piscines mu-

nicipals, només calia esperar al passat 
23 de juny per començar a gaudir les 
piscines municipals de Santa Bàrbara. 
Cal pensar que encara ens queda una 
llarga i agradable temporada de pisci-
nes on podem gaudir fins el diumenge 
2 de setembre. Durant aquest període, 

podrem gaudir de les instal·lacions 
fent cursets de natació per als més pe-
tits, participar en activitats aquàtiques 
dirigides, fer un mosset al bar, prendre 
el Sol i capbussar-nos.

Des de la Regidoria d’Esports s’espera 
tenir la màxima participació i que 
tothom gaudeixi d’un bon estiu a les 
piscines municipals. 

Amb ganes de piscina
• M U N I C I P A L S •

Santa
Bàrbara

Data d’obertura 23 de juny

al 2 de setembre de 2012
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Sant Gregori a Santa Bàrbara

Aquest any, el temps va respec-
tar la festa de Sant Gregori i 
això va contribuir, juntament 

amb totes les activitats que es van dur 
a terme, a relluir més el cap de setma-
na, 12 i 13 de maig, festivitat del nostre 
patró on, un any més, sota el nom Sant 
Gregori a Santa Bàrbara, es van dur a 
terme les activitats que durant mesos 
s’havien estat preparant per tal de fer 
més lluïda i participativa la festa. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
organitzar aquesta festa a través del 
programa Tallers per a la Festa Terres 
de l’Ebre, que és un programa dins 
del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana del 
Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat, amb 
la col·laboració de la Ségola que és 
l’entitat que gestiona aquest programa 
a les Terres de l’Ebre, l’Institut Ramon 
Muntaner com a assessor científic 
del programa a les Terres de l’Ebre 
i les entitats del municipi: APA de 
l’Escola Jaume Balmes, Associació 
Dones Planeres, Club de Twirling, 
Unió de Comerciants, Centre d’Estudis 
Planers, Grup Teatral Planer, Coral 
Santa Bàrbara, Grup Musical Joventut, 
Penya Amics dels Cavalls, Unió Musical 
Jaume Balmes i Dolçainers.
La festa començava el dissabte la 
tarda amb la inauguració a càrrec de 
l’alcalde, Jordi Boronat i de la regidora 
de Festes, Judit Lleixà. A continuació, 
es feia una passejada per les cases de 
les pubilles del 2012 per tal de cantar-
los diverses cobles per membres de la 
coral i veïns del municipi aficionats 
a cantar rondalles en temps passats. 
A la nit es feia un sopar de germanor 
a la plaça Cid i Cid i, tot seguit, un 
itinerari Història negra de Santa Bàrbara 

per l’antic camí del cementeri, a 
través del qual es recreava 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. Els participants havien de 
portar un llum dels d’abans: llum d’oli, 
fanalet, espelma, carburero o el fanal 
que es podia confeccionar al taller que 
es feia a la tarda, abans del sopar. 

També, durant tot el cap de setmana, 
la Unió de Comerciants va traure les 
seues botigues al carrer.

El diumenge al matí la gent va poder 
assistir als Tallers d’abans que les 
entitats municipals havien preparat i 
de les jotes improvisades que sonaven 
al restaurant Com tu.
Finalment, a la tarda, les comitives 
i els convilatans, vestits segons el 
costum tradicional, recorrien el poble 
per anar a les cases de les pubilles 
2012 i fer-ne la petició als pares. Un 
cop tots concentrats al parc municipal 
es va fer una desfilada, fins a la plaça 
Cid i Cid, per fer la proclamació 
oficial de les pubilles de l’any 2012 
a la manera tradicional. Primer, la 
presentació individual de cadascuna 
de les pubilles i el seu acompanyant, 
que, en arribar a l’escenari, les 18 que 
eren enguany, 8 infantils i 10 de grans, 
van posar la seva fotografia en una 
urna per posteriorment fer el sorteig 
oficial. D’aquest sorteig en van sortir 
afortunades Míriam Bautista Cases 
i Cinta Castellà Arín, com a pubilles 
infantil i major respectivament de la 
festa major del 2012. Seguidament, 
elles dues van dirigir una paraules 
a tots els planers i les planeres i, 
finalment, l’alcalde es va adreçar als 
assistents amb l’habitual poema sobre 
la població.

Tot seguit, es va fer entregar al millor 
comerç engalanat, que havia estat 
escollit per les pubilles. Aquest comerç 
va ser Sabateria Pas a Pas.

Festes i Fires

14



Festes i Fires

Els 8 finalistes del programa Ets del Milloret
E ls 8 finalistes del programa Ets del 

Milloret són: Àlex Benito, Lianet 
Díaz, Alexis Múria, Montserrat 

Ferrús, Ana Reverter, Hípica Roselló, Jú-
lia Tomàs i Quick Dance.
La gala final, que serà retransmesa 
per l’Ebre TV, es realitzarà durant les 
Festes Majors, el dimecres 11 de juliol, 
a les 24 hores, a la plaça Cid i Cid, on 
es proclamaran els tres guanyadors 
aconseguint 500 € el primer, 300 € el 
segon i 200 € el tercer. 
El dissabte dia 2 de juny, al centre 
cultural de Santa Bàrbara, es van 
realitzar les dues semifinals del 
programa Ets del milloret un nou concurs 
organitzat des de la Regidoria de Festes 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb 
la participació de l’Ebre TV.
El jurat format per Clara Tena, directora 
de l’Ebre TV, Joan Guijarro, director 
teatral i gerent de DH Company, 
Alba Figueroa, actriu local, Joan 
Subirats, llicenciat en INEF i gerent del 

Gimnàs Santa Bàrbara, Glòria Múria 
en representació de la Coral Santa 
Bàrbara i del Grup Teatral Planer, Ana 
Zaera de la plataforma Surtdecasa.
cat i periodista i Guillem Gaya, tècnic 
de cultura de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara van escollir els 3 millorets 
de cada semifinal, que van ser, de 
la primera semifinal, Àlex Benito de 
l’Aldea molt hàbil fent música amb la 
boca, Lianet Díaz d’Amposta de cant 
i Alexis Múria amb malabars i de la 
segona semifinal, Montserrat Ferrús 
d’Ascó amb cant líric, Ana Reverter 
dels Valentins amb un espectacle de 
gimnàstica rítmica i l’espectacle de la 
Hípica Roselló d’Amposta.
Els dies 9 i 10 de juny, es va 
retransmetre per l’Ebre TV la primera 
semifinal amb la possibilitat, per part 
dels espectadors, d’escollir un quart 
finalista que va resultar ser Júlia 
Tomàs. I els dies 16 i 17 de juny, es va 
retransmetre la segona  semifinal i, en 

aquest cas, els espectadors van escollir 
com a quart finalista a 
La regidora de Festes, Judit Lleixà, 
estava molt contenta de com s’havia 
desenvolupat tot i de la bona acollida 
que aquesta iniciativa havia tingut. 
En el moment de tancar aquest edició 
del magazín encara no es coneixen 
els tres guanyadors, però Judit Lleixà 
estava convençuda de què la final 
seria molt emocionant i amb molt 
de nivell i sobretot que faria gaudir 
als espectadors d’un gran i variat 
espectacle. 

Per acabar la festa, es van fer els balls 
tradicionals -el cap de ball, el punxonet 
i la jota- ballats pels alumnes de segon 
d’ESO de l’IES les Planes i un grup de 
balladors i balladores del municipi.

La regidora de festes, Judit Lleixà, es 
mostrava molt satisfeta perquè la 
participació de la gent va estar present 
en tot moment i va sobrepassar les 
expectatives en alguns del actes que 
tan acuradament s’havien preparat 
per celebrar aquesta festa de caire 
tradicional i refermant la nostra 
identitat planera. També agraïa molt 
especialment a totes les entitats la 
gran implicació que havien tingut 
i l’èxit de les activitats que havien 
organitzat fent que la festa de Sant 
Gregori a Santa Bàrbara tingués un 
reconeixement oficial i una esplendor 
que es reflectia en la gent planera. 
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TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Edició del nou plànol turístic de Santa Bàrbara

Després de la darrera edició l’any 
2006 del plànol turístic de San-
ta Bàrbara, la Regidoria de Tu-

risme va veure necessari la seva reedi-
ció per tal d’actualitzar la informació 
turística del municipi i incloure nous 
comerços i empreses que han partici-
pat en la seva realització.
El nou plànol turístic conté, per una 
banda, informació comercial d’aquells 
comerços i empreses que han ajudat 
a finançar la seva edició. Per l’altra, 
s’inclou informació turística referent a 
Santa Bàrbara, com festes, tradicions, 
llocs d’interès, telèfons i adreces 
útils, etc. Cal destacar la participació 
de la Unió de Comerciants de Santa 
Bàrbara en el finançament del plànol, 
on s’inclouen tots els membres de 
l’associació.
Paral·lelament, s’espera que per aquest 
any 2012 s’editi un plànol informatiu, 
de format més senzill i d’utilitat 
informativa exclusivament. 
Per a Antonio Ollés, regidor de Turisme, 
calia editar el nou plànol turístic, ja 
que l’anterior havia quedat obsolet. 
A més, el fet que s’hagi finançat 
exclusivament amb aportació privada 

remarca la voluntat de l’Ajuntament 
en buscar vies alternatives per 
garantir la promoció turística local 
amb la mínima inversió pública, amb 
la fi d’estalviar el màxim possible la 

despesa pública. A més, agraeix la 
col·laboració de l’empresa i comerç 
local en buscar estratègies de promoció 
per tal de dinamitzar, en la mesura 
possible, la seva activitat. 

Després que l’any 2008 es realit-
zés una actualització de dades, 
aquest 2012 la Regidoria de 

Promoció Econòmica ha començat a 
treballar per establir una nova base de 
dades amb tots els comerços i empre-
ses del nostre municipi. L’objectiu és 
elaborar una base completa i ajustada 
a fi de no deixar cap empresa exclosa 
i actualitzar l’anterior guia comercial.

Per realitzar-ho, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara compta amb una alumna 
en pràctiques que està realitzant un 
treball minuciós per tal d’actualitzar 
totes les dades. Mitjançant l’anterior 
guia comercial, ha començat treballant 
amb les empreses i comerços establerts 
anteriorment per la seva actualització, 
extreure aquells que no hi són i 
concloure amb un treball de camp per 
incorporar totes les noves empreses i 

comerços que s’han establert durant 
aquest període de temps.

A fi de poder millorar la base de dades, 
es publicarà l’avantprojecte a la web de 
Santa Bàrbara (www.santabarbara.cat) 
i es facilitaran dos correus electrònics 
per notificar qualsevol error en 
l’elaboració:

infocentre@santabarbara.cat

adelim@altanet.org 

Per a Antonio Ollés, regidor de Promoció 
Econòmica, l’actualització de la base 
de dades empresarial i comercial és 
necessària, degut a què la de 2008 
s’havia quedat totalment obsoleta. 
A més, amb l’edició del nou plànol 
turístic i comercial, ja s’ha fet un pas 
important per tal de promocionar el 
comerç de Santa Bàrbara a tots els 
nivells. 

Actualització de la base de dades de comerços i empreses
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Durant aquest segon trimestre, des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica s’ha 
continuat treballant amb el suport a 
la creació d’empreses i l’emprenedoria 
del nostre territori. Actualment ja 
s’han assessorat 9 projectes, dels quals 
dos ja estan en funcionament i la resta 
en procés de creació. Tot i la situació 
econòmica actual, el món empresarial 
i la voluntat emprenedora no s’atura. 

A nivell d’ocupació s’ha finalitzat 
el projecte Suma’t, en el qual van 
participar tres joves del nostre 
municipi realitzant pràctiques 

laborals remunerades, i també el 
dispositiu d’inserció laboral, projecte 
encapçalat per l’Òrgan Autònom de 
Desenvolupament Local de la Diputació 
de Tarragona i que va entrevistar a 
diferents persones de Santa Bàrbara 
per tal de millorar la seva situació 
laboral.

En turisme, s’ha finalitzat el plànol 
turístic i comercial de Santa Bàrbara 
actualitzat en referència a l’anterior 
que datava de l’any 2006. També s’està 
preparant un nou vialer de Santa 
Bàrbara, més senzill que el plànol 

turístic anterior i que substituirà el 
que es va editar anys enrere. També 
a nivell turístic s’ha participat en 
una nova edició de la mostra anual 
de la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia, que aquest any es va celebrar a 
Traiguera. 

Finalment, s’està treballant actualment 
per la renovació i actualització de la 
base de dades de comerços i empreses 
del municipi, a fi de tenir una guia 
comercial totalment actualitzada i amb 
garanties de bona difusió i promoció 
del comerç i empresa locals.  

Resum de l’àrea de Promoció Econòmica

Santa Bàrbara a la mostra de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia

El dissabte 14 d’abril es va celebrar, 
a Traiguera, una nova edició de la 
mostra anual de la Mancomuni-

tat de la Taula del Sénia que, com cada 
any, agrupa als municipis integrants de 
la mancomunitat, Santa Bàrbara entre 
ells.
Aquest any, es va celebrar la mostra 
al municipi castellonenc de Traiguera, 
essent en dissabte i aprofitant les festes 
patronals del municipi. Un any més, es 
van poder assaborir els productes de la 
terra, essent els dolços i les diferents 
varietats d’oli d’oliva el producte pel 
qual la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia més fort està apostant, les 
principals referències gastronòmiques. 
També es van realitzar ballades 
típiques del territori i concerts de 
música de bandes de la zona, a banda 
d’oferir als visitants que hi van assistir 
informació turística dels municipis 
participants.
Després dels actes protocol·laris amb les 
autoritats, on va destacar l’assistència 
de Joaquín Borrás,  Delegat del Consell 
de la Generalitat Valenciana a la 
província de Castelló, David Barelles, 
Subdelegat del Govern a Castelló o Pere 
Vidal, Director Territorial d’Agricultura 
i Medi Natural a les Terres de l’Ebre, es 

va celebrar un dinar de germanor per a 
tots els assistents.
Si no hi ha canvis de darrera hora i 
d’acord amb les paraules del gerent de 
la Mancomunitat de la Taula del Sénia, 
Jaume Antich, es preveu que la propera 
mostra, per a l’any 2013, se celebri a 

Santa Bàrbara. Serà, per al Regidor de 
Promoció Econòmica, Antonio Ollés, 
una bona oportunitat perquè els 
planers i planeres gaudeixin dels plaers 
que els pobles de la Mancomunitat 
ofereixen; treballarem perquè es 
mostri el millor dels nostres pobles. 

17



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
2n TRIMESTRE 2012

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes la liquidació de les garrofes 
Cª 2011/12.

•	 AGRÍCOLA DEL CAMP ingressa a les llibretes la liquidació provisional de 
les olives Cª 2011/2012.

•	 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 

Ma Cinta Cañada Porta
CÓC DE MONIATO

Preparació:

1. Primerament, cal bullir el moniato en una olla. Quan estigui ben bullit, 
pelar-lo i aixafar-lo amb una forquilla fins que quedi com un puré. 

2. 2. Afegirem en un bol la farina i la ratlladura de llimona fins que quedi 
tot ben barrejat.

3. 3.  A continuació, posarem la massa ben estirada en una safata per 
posar al forn. La reservem i passarem a fer la lletada.

4. 4. Per a l’elaboració de la lletada posarem, en un bol, el sucre, la farina i 
l’oli i ho barrejarem tot. A continuació, ho escamparem bé pel damunt 
de la massa que teníem reservada. En aquest punt, cal tirar la canyella 
al gust de cadascú.

5. 5. Finalment, introduirem la safata dintre del forn, programant 30 
minuts a 180 graus de temperatura.

Persones: 7 aprox.

Temps de preparació: 1,30 minuts

Temps de cocció: 25-30 min. a 180º

Aportació calòrica: molt alta

Elaboració: mitjana

Ingredients:

Per a la base: 
1,5 kg. de moniato blanc
100 gr. de farina
1 llima ratllada

Per a la lletada:
350 gr. de sucre 
100 gr. de farina
150 ml. d’oli
Canyella en pols
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Àngela Pla Pujol
PASTÍS DE GALETA AMB CAFÈ

Preparació:

1. Per començar, prepararem un motlle rodó de costats alts i 
posarem les galetes damunt la taula.

2. La meitat d’aquestes (3 paquets) han d’anar untades per la part 
llisa de mantega i les altres deixar-les sense res.

3. Prepararem el cafè, que ens servirà per remullar bé, amb un 
cullerot, les galetes.

4. A continuació, posarem al motlle rodó una capa de galetes 
amb mantega i una altra sense i així successivament fins a 6 o 
7 capes. Progressivament i a mesura que anem fent les capes, 
anem tirant el cafè, a poc a poc, per damunt de totes les galetes. 
Un cop estiguin ben banyades i empapades continuem posant 
més capes de galetes i el cafè fins que acabem amb totes les 
galetes.

5. Ara, ja podem precalentar el forn a 180º i, mentrestant, agafem 
els ous i separem les clares dels rovells. Amb les clares pugem al 
punt de neu amb la batedora.

6. Un cop tinguem fet el punt de neu, hi afegim una mica de sucre 
i, amb una espàtula plana, anem tapant la part de dalt del pastís 
i els laterals si és necessari.

7. Finalment, introduïm el motlle al forn uns 10 minuts a 180º. 
Sabrem que el pastís està al punt quan la capa de dalt estigui 
dorada, llavors ja podem treure el pastís i deixar-lo refredar una 
estona fora la nevera.

8. Al cap de dos hores aproximadament, ja es pot posar a la nevera 
per quan sigui l’hora de servir-lo estigui totalment gelat.

Persones: 12

Temps de preparació: 1 h 30 min.

Temps de cocció: 10 min. aprox.

Aportació calòrica: alta

Elaboració: fàcil

Ingredients:
4-5 ous
6 paquets de galetes (per exemple 
galeta maria)
Cafè
Mantega
Sucre

La Cuina de La Plana 
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Fitxa
Altitud mitjana = 0 msnm
Població (2006) = 89.456 hab.
Alcaldessa = Helene Schneider 2009 
Web: www.santabarbaraca.com

Santa Bàrbara a

Califòrnia (USA)

La Santa Bàrbara que presentem en 
aquesta revista és, probablement, la 
més famosa de totes les ciutats que 
comparteixen aquest nom, encara 
que no la més poblada, ja que es veu 
superada per Santa Bárbara d’Oeste en 
Brasil.
Santa Bárbara – Califòrnia és una 
ciutat del comtat de Santa Bàrbara, 
a l’estat de Califòrnia (Estats Units) 
que es localitza aproximadament a 
140 quilòmetres al nord-oest de Los 
Angeles, al llarg de la costa del Pacífic. 
El clima mediterrani i la bellesa de la 
seva costa fan que sovint s’anomeni al 
comtat com la “Riviera Americana” per 
la seva semblança amb la Costa Blava 
francesa. Les Muntanyes Santa Ynez 
recorren la ciutat d’est a oest, i s’eleven 
darrera de la ciutat amb diversos pics 
que excedeixen els 1.200 metres.

Història
Aproximadament de 8.000 a 10.000 
Chumash vivien a la costa sud de Santa 

Bàrbara, quan l’explorador portuguès 
João Cabrilho va navegar a través 
del canal de Santa Bàrbara en 1542, 
ancorant breument a la zona. En 1602 
Sebastià Vizcaíno li va donar el nom de 
“Santa Bàrbara” a la regió, en agraïment 
per haver sobreviscut a una violenta 
tempesta al canal el 3 de desembre, 
la vigília de la festa d’aquesta santa. 
Una expedició per terra encapçalada 
per Gaspar de Portolà i acompanyat 
pel missioner del Pare Juníper Serra va 
visitar la zona el 1769, però no es van 
quedar. 
Podem dir que Santa Bárbara va ser 
fundada com a una missió franciscana 
per Fra Juníper Serra el 1782 quan els 
primers missioners i soldats espanyols 
sota Felipe de Neve es van establir a la 
zona i van construir el presidi i la missió. 
Ells van ser enviats a enfortir la regió 
contra l’expansió d’altres potències 
com Anglaterra i Rússia, i a convertir 
els nadius al cristianisme. La Missió 
de Santa Bàrbara es va consagrar el 4 
de desembre de 1786, el dia de la festa 
de Santa Bàrbara. L’esdeveniment més 
dramàtic de l’època espanyola va ser 
el destructiu terratrèmol de 1812, i el 
tsunami posterior, amb una magnitud 
estimada de 7.1, que va destruir la 
Missió, així com la resta de la ciutat. 
L’aigua va arribar tan alt com avui 
en dia es troba el carrer Anapamu, 

i va portar a un vaixell més d’un 
quilòmetre terra endins fins al Refugio 
Canyon. Després del terratrèmol, 
els pares de la Missió van decidir 
reconstruir-la d’una forma sòlida, i és 
aquesta construcció que sobreviu fins 
al dia d’avui, la millor conservada de 
les missions de Califòrnia. El període 
espanyol va acabar el 1822 amb la fi de 
la Guerra d’Independència de Mèxic, 
que va posar fi a 300 anys de domini 
colonial. La bandera de Mèxic va pujar 
a l’asta de la bandera al presidi, però 
només per 24 anys.
Santa Bàrbara va caure sense 
vessament de sang davant un batalló 
de soldats nord-americans el 27 de 
desembre de 1846, durant la Guerra 
Mèxic-Americana i l’any 1848, després 
del Tractat de Guadalupe Hidalgo, va 
passar a formar part dels Estats Units 
en expansió.

Actualitat
Avui en dia, a més de ser una popular 
destinació turística, l’economia de 
la ciutat inclou un gran sector de 
serveis, educació, tecnologia, salut, 
finances, agricultura i manufactura. 
L’educació, en particular, està molt ben 
representada, amb cinc institucions 
d’educació superior.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2012
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern 
Local el dia 5 d’abril de 2012. En la que, entre d’al-
tres, es van adoptar els acords següents:
Aprovar les Bases del concurs d’imatge digital 2012 pre-
sentades per la Regidoria de Governació, Turisme, Noves 
Tecnologies i Dinamització Econòmica.
Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Associació Alberg 
d’Animals Terres de l’Ebre, per tal que l’esmentada as-
sociació  procedeixi a efectuar la recollida dels animals 
abandonats en el terme municipal de Santa Bàrbara.
Adjudicar a l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral, 
SA, el subministrament del vehicle de neteja viària es-
mentat, en les condicions següents: Preu: cent vuit mil 
nou-cents euros; termini de lliurament: 1 setmana; ter-
mini de Garantia: 2 anys.
Prorrogar el Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportu-
nitats de Gènere per al període 2012-2014.
Renovar i modificar el Consell Consultiu per a la Igualtat 
de Gènere i la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla 
Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere 
2012-2014, de la qual en formen part:
Aprovar el programa d’actes confeccionat per la Regidoria 
de Cultura, per a la realització de les XXI Jornades Cultu-
rals que es desenvoluparan des del 21 d’abril fins al 26 de 
maig de 2012.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern 
Local el dia 19 d’abril de 2012. En la que, entre d’al-
tres, es van adoptar els acords següents:
Aprovar el conveni entre l´Ajuntament  de Santa Bàrbara 
i el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la 
prestació del Servei de Facturació Electrònica, E. Fact..
Subscriure el conveni de col.laboració que permeti utilit-
zar el sistema de notificació electrònica, tot i adaptant-se 
als pactes indicats en l´esmentat conveni.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern 
Local el dia 3 de maig de 2012. En la que, entre d’al-
tres, es van adoptar els acords següents:
Adjudicar a la Sra. Diana Martorell Ibáñez la llicència per 
a l’ús del domini públic concretat en el bar de les piscines 
municipals, en les condicions fixades en la seva oferta.
Donar suport a aquesta iniciativa en favor de tots els 
afectats per aquesta malaltia, adherint-mos al progra-
ma “Mulla’t 2012”.
Aprovar inicialment el projecte presentat per a la realitza-
ció de l’obra “Mercat municipal”, redactat per l’Arquitecte 
Elena Rosales, amb el desglossament en diferents fases 
següent:
•	Primera fase, amb un pressupost d’execució per contrac-

ta de 160.356,76 €
•	Segona fase, amb un pressupost d’execució per contracta 

de  251.761,08 €
•	Tercera fase, amb un pressupost d’execució per contrac-

ta de  113.172,90 €

Aprovar l’execució de la primera fase de l’obra “Mercat 
municipal”, amb un pressupost d’execució de 160.356,76 
€, directament pels serveis d’aquest Ajuntament de Santa 
Bàrbara.
Aprovar la contractació del servei consistent en la direcció 
de l’obra “Mercat municipal”, per un import de 10.100,00 
€ més la quota corresponent d’IVA, a l’Arquitecte Elena 
Rosales.
Aprovar la contractació del servei consistent en la direc-
ció i coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat 
de l’obra “Mercat municipal”, per un import de 14.558,88 € 
més la quota corresponent d’IVA, a l’Arquitecte tècnic, Sr. 
Víctor Moreso Franch.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern 
Local el dia 17 de maig de 2012. En la que, entre d’al-
tres, es van adoptar els acords següents:
Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament per tal que 
s’accepti el recurs formulat per la societat BARIPERFIL, 
SL contra d’acord adoptat per la Comissió territorial 
d’urbanismes de les Terres de l’Ebre en sessió de 14 de 
març de 2012 pel qual s’emet informe favorable  en re-
lació a l’ampliació d’una nau industrial existent en sòl 
no urbanitzable a la parcel·la 29 del polígon 21 d’aquest 
municipi de Santa Bàrbara, i en la seva virtut s’estableixi 
una limitació de l’edificabilitat màxima de la parcel·la 
indicada del 40%.
Aprovar la compensació del deute que aquest Ajunta-
ment manté amb el Consell Comarcal del Montsià, per 
la quantitat equivalent del deute mantingut pel Consell 
Comarcal del Montsià amb la hisenda municipal, per un 
import de 35.425,80 € restant un crèdit a favor del Con-
sell Comarcal del Montsià de 19.157,00€
Aprovar la formalització  d’un contracte de col·laboració 
amb la mercantil HORMICEMEX, SA, consistent en el 
subministrament del formigó necessari per a la realit-
zació de l’estructura de les obres “Mercat municipal – 
primera fase”, per un import de 15.659,78 € IVA inclòs.
Aprovar la formalització d’un contracte de col·laboració 
amb la mercantil Ferrallats Delta-Montsià, SL, consis-
tent en el subministrament del ferro necessari per a la 
realització de l’estructura de les obres “Mercat muni-
cipal – primera fase”, per un import de 25.469,10 € IVA 
inclòs.
Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció 
del projecte elèctric de l’obra “Mercat municipal”, per un 
import de 2.060,00 € més la quota corresponent d’IVA,  i 
les taxes del visat, a l’enginyeria VICAND & ELEMAN, SA.
Aprovar la formalització  d’un contracte de col·laboració 
amb la mercantil Transformacions Agrícoles Martí, SL, 
consistent en la contractació dels treballs necessaris per 
l’enderroc de l’edifici existent per a la realització de les 
obres “Mercat municipal – primera fase”, per un import 
de 4.451,55 € IVA inclòs.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adju-
dicatària de les obres “Mercat municipal”.

Aprovar la formalització d’un contracte de col·laboració 
amb la mercantil Hermo, SL, consistent en el subminis-
trament dels prefabricats de formigó necessaris per a 
la realització de l’estructura de les obres “Mercat mu-
nicipal – primera fase”, per un import de 5.565,36 € IVA 
inclòs.
Aprovar la contractació del lloguer de mecano, puntals 
i trentesilla planxes de pilans, arques, xarxa façana, vi-
brador, torre d’omplir pilons i taula per tallar fusta, a 
l’empresa Construccions Fonollosa, SL, per un import 
total de 12.980,00 € IVA inclòs.
Aprovar el programa d’actes per a la realització de les 
XIX Jornades Esportives a celebrar els propers dies 2 de 
juny al 6 de juliol presentat pel Regidor d’Esports, i con-
feccionat per la Regidoria d’ Esports.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern 
Local el dia 7 de juny de 2012. En la que, entre d’al-
tres, es van adoptar els acords següents:
Convocar concurs obert, per a l’atorgament d’una conces-
sió d’ús privatiu de domini públic al carrer Mare de Déu de 
Montserrat per a l’explotació del quiosc de propietat mu-
nicipal per a la venda de premsa periòdica, llaminadures i 
productes semblants .
Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de la 
Unitat d’actuació número 6 de les previstes en les Nor-
mes subsidiàries del municipi de Santa Bàrbara, redac-
tat per l’Arquitecte, Andreu Queral Moliné.
Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció 
del projecte de llicència ambiental de l’obra “Mercat mu-
nicipal”, per un import de 1.355,00 € més la quota corres-
ponent d’IVA,  i les taxes del visat, a l’enginyeria VICAND 
& ELEMAN, SA.
Aprovar la contractació del servei consistent en la presa 
de mostres de formigó fresc durant la realització de l’obra 
“Mercat municipal”, per un import de 1.617,00 € més la 
quota corresponent d’IVA, a la mercantil  EPTI, SA.
Aprovar la realització de la inspecció periòdica regla-
mentària de l’ascensor del Centre Cultural, per part de 
la mercantil TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certifi-
cation &Testing, SA, per un import de  total de 145,00 €.
Requerir a la mercantil Promocions Ortega Miralles, SL, 
per tal que en el termini de 7 dies procedeixi a la retirada 
dels elements de construcció de la via pública.
Aprovar la contractació del servei d’ambulància per a la 
realització del correbous de les Festes Majors 2012.
Aprovar la contractació de la instal·lació i el lloguer  dels 
estands per a “Lo Puesto” de les properes Festes Majors 
2012, a l’empresa Feria Logic, SL.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern 
Local el dia 21 de juny de 2012. En la que, entre d’al-
tres, es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tar-
ragona, per import de 6.901,44 €, per a la realització del 
projecte “Activitats Culturals 2012”.
Aprovar els Premis dels diferents concursos de Festes 
Majors 2012.

RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL SEGON 
TRIMESTRE DEL 2012
Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Cor-
poració el dia 30 d’abril de 2012. En el desenvolupa-
ment de la qual es van adoptar els següents acords: 
Aprovar  l’expedient de suplement de crèdit i crèdit ex-
traordinari número 1/2012, per import de 424.369,10€, 
que cal finançar mitjançant el romanent de tresoreria 
per a despeses generals.
Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 14: Taxa pel subministrament d’aigua, gas 
i electricitat.
Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corpo-
ració el dia 31 de maig de 2012. En el desenvolupa-
ment de la qual es van adoptar els següents acords: 
Aprovar la contractació dels espectacles i complements 
de Festes majors 2011 a l’empresa “Germans Barceló Or-

ganitzacions, SL, segons pressupost i projecte presentat 
per l’adjudicatària per un import de 19.450,00 € més la 
quota corresponent d’IVA.
Aprovar el programa d’actes presentat per a les properes 
Festes Majors 2012.
Aprovar la Memòria de Bous per a les properes Festes 
Majors 2012.
Aprovar el resum numèric general corresponent a la 
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest 
Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2012 i que 
conté la xifra total d’habitants del municipi (3.907 ha-
bitants) 
Aprovar les Subvencions a les Entitats Culturals i Es-
portives 2012.
Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

Donar suport al document signat pels alcaldes de l’Arc 
Mediterrani en defensa del Corredor del Mediterrani 
com a infraestructura prioritària en la revisió de la Xar-
xa Central Transeuropea de Transport (Core Network).
Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya un 
pronunciament clar i rotund en favor dels Municipis 
petits perquè mantenim el medi natural i fixem la gent 
al territori, alhora que no som culpables en absolut del 
dèficit públic, doncs apliquem el principi de subsidiari-
etat fins al final i mancomunem serveis, racionalitzant 
la despesa, prestant els mateixos d’una manera més 
eficaç i eficient.
Expressar el rebuig al cabal mediambiental fixat per la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Demanar al go-
vern de la Generalitat que convoqui de forma urgent 
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS, 2n TRIMESTRE 2012
JÚLIA MARTÍ FIBLA .................................... 12/03/2012
Daniel Martí Pago
Desirée Fibla Rodríguez

ALEXANDRE FARNÓS SUBIRATS .............. 11/04/2012
Tomàs Farnós Adell
Vanessa Subirats Ferré

WEAM AARAB MAHAL .............................. 18/04/2012
Mohammed Aarab
Yousra Mahal Errais

AINA MARTÍ CABALLÉ ............................... 19/04/2012
Carlos Martí Bel
Eva Maria Caballé Espuny

ONA ARASA VILLALBA .............................. 10/05/2012
Francesc Arasa Puig
Maria Angeles Villalba Gonzalo

THIAGO SERRANO SIMÓN ........................ 28/05/2012
David Serrano Barea
Angeles Simón Ferrando

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2012
ANTONIO ALTÉS CLAJER
JOANA PLA SIMÓN ..................................... 05/05/2012

JORDI GALLEGO CASADÓ
YOLANDA VIZCAINO ROMERO ................. 12/05/2012

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2012
JOAQUÍN CID ARASA ................................. 06/04/2012
MANUEL PLA ADELL .................................. 25/04/2012
ROGELIO TORRES ACCENSI ....................... 30/04/2012
JOSE MARIA ARASA CID ............................ 06/05/2012
ROSA MAIGÍ PEPIO ..................................... 11/05/2012
CONXA ARASA ACCENSI ........................... 12/05/2012
ROSA MARIA ESTELLER MONLLAU .......... 12/06/2012



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

Em dic Nuri Lleixà Solà, sóc filla de 
Joan i Nuri. Per als més grans, els 
meus avis paterns eren Modesto 
i Efigènia, i els materns Josep i 
Quimeta, de la botiga de comesti-
bles del carrer Major. Sóc la gran 
de 8 germans que molts deveu co-
nèixer: Olga, Joan, Judit, Gemma, 
Raquel, Jordi i Magda..., i mare 
d’Agustí i Aida, per als més joves.
Vaig nàixer el desembre del 1960 
a Sabadell, on hi vaig viure fins als 
16 anys. Pràcticament quan els jo-
ves marxen del poble per anar a 
estudiar, jo hi vaig arribar. Durant 
els anys que vaig viure a Sabadell, 
només esperàvem l’arribada del 
cap de setmana, nadals, pasqües i, 
sobretot, les vacances de l’estiu per 
vindre cap a Santa Bàrbara.
Tot i el molt que m’agradava es-
tar al poble, quan els meus pares 
em van donar la notícia que ens hi 
quedàvem no ho vaig encaixar gai-
re bé. En aquells temps, jo ja cursa-
va primer de BUP i ja tenia el meu 
món muntat i un entorn on hi en-
caixava perfectament i, això, supo-
sava un canvi molt radical, suposo 
que degut a l’edat, en plena adoles-
cència, i a que aleshores les distàn-
cies eren menys salvables que avui 
dia i que aquest canvi representava 
deixar amics, una ciutat gran, prop 
de Barcelona on ja hi fèiem alguna 
que altra escapada amb els amics. 
En definitiva, la meva vida ja havia 
sofert un gran canvi amb l’inici a 
l’institut, i ara hauria de tornar a 
adaptar-me a un altre entorn bas-
tant diferent. 
A pesar de tot, comptar ja amb 
amics al poble em va ajudar a fer 
aquest canvi menys difícil, però 
sempre amb la idea d’estudiar i 
marxar. Un cop acabat el COU a 
l’institut de Tortosa, em vaig que-
dar treballant al negoci familiar.
En aquells temps vaig conèixer a 
l’Agustí, planer, fill de José i Lidia, 
amb qui em casaria el 1986 i més 
endavant tindríem dos fills, l’Agus-

tí i l’Aida, també planers tots dos. 
La idea de marxar del poble ja ha-
via desaparegut feia temps.
Els Motius de la meva marxa del 
poble
L’any 1994, quan van tancar l’em-
presa de transport de CAMPSA on 
treballava l’Agustí, li van oferir 
passar a València, per fer-se càrrec 
d’una nova base. Va ser quan vam 
haver de prendre una de les decisi-
ons més difícils, la d’haver de mar-
xar del nostre poble. 
Suposo que com que els meus pa-
res ja havien viscut aquesta matei-
xa situació, quan vam decidir mar-
xar se’n van fer càrrec. Després, 
moltes vegades hem comentat que 
ens veuen tant o més a nosaltres 
com als qui tenen més prop.
Ens ho vam haver de pensar bas-
tant abans de prendre la decisió, 
perquè ja teníem la vida muntada 
aquí, la família, els amics, la casa, 
els nens de 5 i 2 anys, etc. Però va 
ser prou clara! Sempre he pensat 
que l’opció de tornar al lloc d’on 
ets sempre existeix, aquí continua 
tot com ho vam deixar, família, 
amics, casa; i les oportunitats no 
es deuen deixar passar, per la qual 
cosa, degut a la feina i per millorar, 
vam fer cap a València. Ens vam 
posar a un poble, Albuixech, més o 
menys com Santa Bàrbara, ja que 
vam preferir continuar amb l’am-
bient del poble. Al principi va ser 
una mica dur, acostumats a una 
família ben nombrosa, allà no hi 

coneixíem ningú, i vindre tots els 
caps de setmana treballant els dis-
sabtes era complicat. Vam estar-hi 
5 anys, després ens vam traslladar 
a Castelló, on estem actualment, i 
aquesta vegada el canvi va ser més 
fàcil. Teníem els cunyats, Joan i 
Roser i els nebots Joan i Josep, i està-
vem més a prop de Santa Bàrbara. 
Un any i mig després del canvi, 
Agustí va morir. Potser aquest és 
el moment en què hagués pogut 
produir-se la tornada al poble, però 
quedant-me a Castelló crec que te-
nia més facilitats de tirar endavant 
els meus fills, Agustí i Aida, més 
opcions perquè poguessin estudiar, 
treballar…
És aleshores quan em poso a tre-
ballar a Napastor, com a responsa-
ble dels departaments de Qualitat 
i Medi Ambient i RRHH, tocant 
també el departament de Gestió. 
Durant els anys anteriors, havia 
anat estudiant, encaminada a la in-
fermeria, després, degut a la feina, 
em vaig titular en tècnic en RRHH. 
Fa cosa d’uns anys, degut al creixe-
ment de l’empresa i a la incorpora-
ció de més personal a l’àrea d’Ad-
ministració, estic dedicada quasi 
exclusivament al departament de 
RRHH, des de la selecció, passant 
per la formació, contractació, etc. 
Per cert, aquest és un departament 
prou complicat i angoixant en els 
moments actuals.
La meva visió del poble, Santa 
Bàrbara
Els meus records del poble... durant 
els anys que vaig estar a Sabadell. 
Era l’escapada dels horaris, arriba-
ves al poble i podies “desaparèixer”, 
ja que hi havia la tranquil·litat de 
que tothom et coneixia (encara 
que de vegades es feia incòmode). 
Tot el dia amb les bicicletes, a casa 
els amics, les nits a la fresca, so-
bretot al parc a jugar fins les tantes 
de la nit… mentre els pares, avis, 
veïns… xarraven a la fresca. Tot i 
que ja existia la tele, no en tenia 

Entrevista a la planera absent…

Nuri Lleixà Solà
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tothom i, de vegades, es reunien a 
la casa on n’hi havia. Això sí, l’esto-
na de la fresca era sagrada. Sempre 
havia pensat que tenia un extra 
que molts dels amics de Sabadell 
no tenien, poder marxa de la ciu-
tat, trencar la rutina, gaudir de la 
llibertat que hi havia als pobles, 
els patis amb animals que pràcti-
cament tothom tenia, els horts, les 
basses. Conèixer dos tipus de vida 
diferents; aleshores això no era tan 
fàcil com ara. Tinc molts records 
d’aquells temps de les coses que a 
poc a poc han anat desapareixent; 
les anades a l’hort d´Aloma amb el 
carro i el matxo, o en bicicleta el 
que no hi cabia, per passar la tarda 
banyant-nos a la bassa i berenar la 
fruita collida de l’arbre, els estius 
a la piscina d’Astàssia, en aquella 
època enveja de la comarca; les 
pasqües dalt de la carreta del trac-
tor per fer cap a alguna plana a fer 
la rostida o la paella, sempre ens 
deixàvem alguna cosa!!! les caval-
cades de reis que ens deixaven els 
paquets a la porta de casa...
Molt especialment recordo les ac-
tivitats del meus iaios, gairebé 
avui desaparegudes. A casa el iaio 
Modesto, al setembre començava 
la verema, i a mi i als meus ger-
mans ens fascinava i passàvem les 
tardes veient arribar els carros car-
regats de raïms i plens de mosques, 
i com una colla d’homes descalços 
i lligats per la cintura al sostre aixa-
faven el raïm. L’olor era molt carac-
terística, i encara la recordo. També 
recordo les tardes que passàvem 
assegudes al carrer amb les meves 
germanes, la iaia Efigènia i les ve-
ïnes fent ganxillo totes en reunió. 
La botiga del Josep i la Quimeta, on 
s’hi podia trobar des d’unes espar-
denyes fins a una pastilla de xoco-
lata, passant per pintures, carburo 
i moltes coses més. A diferència 
d’ara, tot es venia a granel i la mida 
que s’utilitzava eren les onzes. 
Encara tinc present com havíem 
d’anar al pou a buscar aigua amb 
els cubells, i també quan la porta-
ven a casa amb una cisterna i om-
plien el dipòsit per poder tindre ai-
gua corrent. L’anar a buscar trossos 
de gel per a la nevera; m’agradava 
veure con el tallaven. Els carrers es-

taven sense asfaltar, així que quan 
plovia ja et podies posar botes d’ai-
gua i sobretot si havies de travessar 
el barranquet, a pesar d’haver-hi 
pilons, i plovia bastant més que 
ara. De nit, pels carrers només hi 
havia la llum d’una bombeta (de 
les de casa) de tant en tant, però hi 
anaves molt tranquil.  
Com es pot deduir pel comentat, 
Santa Bàrbara ha crescut en infra-
estructures, serveis i comoditats; 
la desviació de la carretera, el CAP, 
instal·lacions esportives i piscines 
que continuen sent l’enveja de la 
comarca; el pavelló esportiu, gim-
nàs, una bona biblioteca, l’insti-
tut... ja es pot fer el batxillerat al 
poble; centre de dia i suposo que 
algun me’n deixo. Avui en dia crec 
que no té falta de cap servei bàsic. 
És un poble atractiu, a qui el coneix 
li agrada molt. També s’ha produït 
un canvi en la forma de pensar i la 
manera de viure, més a dintre de 
casa.
Degut als sistemes de comunicació 
actuals, internet, mitjans de trans-
port, etc. i a què qualsevol s’agafa 
el cotxe per anar on l’interessa, 
la gent està completament al dia. 
Santa Bàrbara és un poble obert i 
modern.
Tot i això, des de ja fa bastants 
anys, han anat desapareixent em-
preses importants que hi havi-
en al poble, cosa que repercuteix 
amb una manca de llocs de treball. 
Actualment, no és el moment més 
propici per poder canviar-ho, tot 
i que no dubto que es treballa en 
aquest sentit, és una assignatura 
pendent. Degut a això, potser Santa 
Bàrbara s’està convertint una mica 
en poble dormitori.
El meu contacte amb el poble
Mai he perdut el contacte amb el 
poble, depenent de les èpoques i les 
diferents obligacions de cadascu-
na d’elles, on han influït les edats 
dels fills i els seus condicionants 
com futbol, exàmens, etc. gairebé 
hem estat venint tots els caps de 
setmana, a més de les vacances. 
Com ja he dit, la família és llarga i 
durant la setmana telefònicament 
quan no parles amb un, parles amb 
l´altre. 

Allò que més es troba a faltar del 
poble és la família, i moltes vega-
des la tranquil·litat, la forma de 
transcórrer del temps, els hora-
ris… Aquesta és una de les grans 
diferències que hi trobo del lloc on 
hi visc; quan estic aquí, sobretot a 
l´hivern a les 8 de la tarda o abans 
ja no hi veus ningú pel carrer; i les 
distàncies, aquí tot ho tens a mà.  
Agustí i Aida continuen venint al 
poble, encara que com més grans 
més difícil se’ls hi fa, però no dei-
xen de passar-hi algunes tempo-
rades com festes, vacances i els 
caps de setmana que tenen lliures. 
Tenen molta relació amb els amics 
d’aquí que no han deixat i els agra-
da participar sempre que poden en 
els actes i les festes, pubilla petita i 
gran, acompanyant, carrosses, car-
navals, futbol sala, puesto, etc. Més 
d´una vegada venen acompanyats, 
els hi agrada portar de tant en tant 
els amics, que es queden sorpre-
sos del poble, per les seves instal-
lacions, sobretot les esportives, les 
festes que es fan, l´entorn on està 
ubicat, etc.
El meu retorn al poble
La tornada al poble mai no està 
descartada, però ara mateix 
no és possible. Quan no tingui 
obligacions, sí que m’agradaria 
poder passar-hi encara més temps, 
però tot anirà en funció d’on 
puguin estar els meus fills.
El que tinc clar és que no es poden 
fer previsions a molt llarg termini; 
una cosa és el que t’agradaria i una 
altra el que les circumstàncies et 
permeten.
De totes formes, al poble hi estic 
pràcticament totes les setmanes. 
Ens hi veiem!!!
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CONCURS DE DI-
BUIX “CASTILLOS 
DE ARAGÓN”

Al igual que l’any 
passat vàrem fer 
amb el concurs 

literari, enguany, l’Associació 
Aragonesa Planera hem volgut 
participar en les XXI Jornades Culturals 
de Santa Bàrbara amb la convocatòria 
d’un concurs de dibuix per als alumnes 
de l’IES Les Planes i per als alumnes 
de cicle superior (5è i 6è) de l’Escola 
Jaume Balmes. El tema escollit per a 
aquest concurs de dibuix ha estat “Los 
Castillos de Aragón” amb 370 euros en 
premis per als guanyadors.
A l’Escola, juntament amb els mestres, 
vam preparar una sessió de vídeo 
explicativa de l’origen i les funcions que 
tenien els castells segles enrere, així 
com una presentació de powerpoint 
amb fotografies i dibuixos de castells 

aragonesos que serveixin d’inspiració 
als joves alumnes.
La participació ha estat molt alta, amb 
més de 80 treballs presentats per part 
dels alumnes de l’Escola i al voltant 
de 30 els de l’Institut. L’elecció dels 
treballs guanyadors es va realitzar per 
votació entre els membres de la Junta i 
de manera totalment anònima, ja que 
l’autoria dels treballs no era coneguda 
en el moment de la votació.
Així doncs, els guanyadors van ser els 
següents:
IES
1r premi ...........Pere Albacar Roda
2n premi .............Xavi Queral Arasa
3r premi .............Montse Ollés Roig
4t premi .............Andrea Tena Colomé
5è premi ............Alejandro Orellana
Escola
1r premi.............Pau Beltri Soria
2n premi.............Genís Ruiz Roé
3r premi............. Alba Martí Corcuera
4t premi............. Lluís Martí Llombart

Tots els premis són bescanviables per 
llibres, material escolar i informàtic en 
els establiments de Papereria Josep o 
d’InfoPlana.
Per acabar, felicitar als guanyadors i a 
tots els participants i donar les gràcies 
a mestres i professors per la seva 
ajuda per poder portar a terme aquest 
concurs.

ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA

CLUB DE BÀSQUET SANTA BÀRBARA

Aquesta temporada 2011-12 l’equip 
aleví mixt ha guanyat el campionat 
de minibàsquet Terres de l’Ebre i po-
drà enfrontar-se amb els campions 
d’altres províncies de Catalunya.  Va 
imposar-se a la final contra el CB La 
Ràpita amb el marcador 31-45. Tots 
els jugadors i jugadores d’aquest 
equip han demostrat un alt rendi-
ment i nivell de joc.

L’equip infantil ha quedat 5è del 
campionat Terres de l’Ebre. Tot i 
disposar de menys jugadors i haver 
d’adaptar-se a la nova categoria, han 
mostrat molt d’interès i implicació. 
Per aquest motiu han progressat i 
millorat notablement. 

La temporada pròxima els coordina-
dors/directius i entrenadors no se-
guirem dirigint el club.

Han estat 10 anys molt agradables,  
promocionant l’esport del bàsquet 
al poble amb equips de l’escola i de 
l’institut.  Al blog basquetsantabar-
bara.blogspot.com intentaré publi-
car fotos d’aquests anys de bàsquet 
al poble. La continuïtat del club de 
bàsquet al poble és actualment, dub-
tosa.

Fins sempre

Francesc Arasa
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El dia 31 de març es va celebrar al 
parc d’aventura i natura situat a 
Deltebre, la primera Copa Delta de 
Bitlles i van participar 20 equips 
de les comarques del Baix Ebre 
i Montsià. Aquest dia vam tenir 
el sant de cara i el Club de Bitlles 
Santa Bàrbara va quedar en primer 
lloc per equips i José Maria Martí va 
quedar primer jugador individual.
El dia 22 d’abril, es va acabar el 
campionat de lliga de les Terres de 
l’Ebre per equips i vam quedar en un 
discret setè lloc de la classificació i 
José Maria Martí va quedar en segon 
lloc de la classificació individual. A 
pesar de la seva classificació no va 
tenir cap premi, perquè, tot i que 
la Federació Catalana de Bitlles 
sempre havia donat tres premis 
per equips i tres premis als tres 
primers classificats individualment, 
aquest any, en individual, solament 
va donar un premi per al primer 

classificat, que va ser Joan Lleixà 
de la Galera. Les retallades 
del pressupost de la Federació 
Catalana de Bitlles els hi van 
sortir rodones, ja que ens van 
augmentar les quotes per equips 
i ens van reduir els premis. 
D’aquesta manera qualsevol pot 
ser comptable sense passar per la 
Universitat.
En aquests dos mesos de maig 
i juny, estem disputant la Copa 
Montsià i, a falta d’una jornada 
per acabar el campionat, estem 
en tercer lloc per equips i en 
primer lloc individual amb 
José Maria Martí i en segon lloc 
individual amb Agustí Barberà. 
A la festa major de Vinaròs vam 
quedar segons per equips i José 
Maria Martí primer individual.
Rogelio Roé

CLUB DE BITLLES SANTA BÀRBARA

III QDD (QUEDADA) 1 D’ABRIL DE 
2012
El nostre club, juntament amb el club 
ampostí Monbike, vàrem organitzar 
aquesta sortida anual que denomi-
nem “quedada”, que no deixa de ser 
una sortida més com cada diumenge, 
però amb l’al·licient de què els parti-
cipants podran gaudir d’algun tram de 
sendera nova, i això comporta que hagi 
molta participació. Aquest diumenge a 
les 8.30 h, 42 “bikers” ens vàrem reunir 
a l’esplanada de l’ermita de la Pietat 
i després de les fotos de rigor i algun 
que altre consell de com afrontar les 
diferents dificultats que ens trobaríem, 
comencem a pujar sendera amb la bici 
arrastrant o al llom per poder arribar 
a la sendera d’Atalaies direcció a les 
Antenes i des d’aquí a la del Racó del 
Forat-Mas del Pa Torrat, la baixada és 
ideal per deslliurar adrenalina, quasi 
3 quilòmetres de sendera pura i dura. 
Ens enfilem per camí en busca del Pou 
de Piques i cap a la sendera de la Pe-
drera per remuntar la serreta, un cop 
dalt al camí asfaltat de les Antenes 
(Cap d’Assens), ens esperaven els nos-
tres companys i companyes amb piz-
za, cóc de massana i refrescos. Després 
d’agafar forces, tornem a pujar a la bici 
cap a la Font de Cap d’Assens per aga-
far la sendera de la Cova de la Vila, un 
tram difícil, molt tècnic i que tothom 

en algun tram vàrem baixar de la bici 
i carregar-la al llom, sortim un altre 
cop a la part baixa del camí asfaltat 
de Cap d’Assens i el remuntem fins al 
Camí de la Solsida i direcció a la sende-
ra dels JB on trenquem per la sendera 
de força pendent i tècnica de l’Esquar-
terades Altes fins a la de les Atalaies 
en busca de la sendera de la Pietat. En 
aquest punt, una gran majoria d’ago-
sarats (perquè el trajecte era molt dur 
i tècnic) varen optar per fer el camí del 
Single i la sendera de l’Esquarterades 
Baixes fins al camí P.R. de les Ventalles 
a l’ermita de la Pietat, on els companys 
i companyes de la pizza i coca i tam-
bé els que no vàrem ser tan agosarats 
els esperàvem per fer un “rapitenc” i 
canviar impressions del recorregut i el 
gran treball del nostre company Josep 
Barberà en el camí del Single.
Bé, ha estat un matí magnífic on ha 
regnat el “companyerisme”, les fotos 
i el vídeo del company Manolo Arasa. 
Podeu trobar tot l’explicat a la nostra 
pàgina d’internet, només cal posar 
UCS Bàrbara i podreu veure totes les 
activitats que fem.

II TRANSPLANES (CIRCUIT XALLEN-
GER TERRES DE L’EBRE)
El diumenge 29 d’abril, amb la partici-
pació de 189 “bikers” i prop de 80 vo-
luntaris col·laborant perquè tot estès a 

punt, vàrem dur a terme aquesta pro-
va cronometrada i  puntuable per a la 
Xallenger Terres de l’Ebre, amb el su-
port dels ajuntaments de Masdenver-
ge, Freginals, Godall i Santa Bàrbara, a 
més de la Diputació de Tarragona. Cal 
destacar d’entre els espònsors a Carns 
Albesa que va oferir l’esmorzar a tots 
els participants.
Després de molt de treball netejant 
senderes i cercant de noves, el nostre 
esforç ha quedat recompensat amb 
elogis en quan a organització i sobretot 
al recorregut, només una petita críti-
ca a la senyalització d’un tram nou de 
sendera, que es va esborrar per la plu-
ja del dia anterior, pel demés la nostra 
entitat ha estat a l’altura d’aquest es-
deveniment esportiu i ens podem sen-
tir orgullosos de la nostra tasca envers 
a l’esport. Després de l’entrega de tro-
feus i sorteig de regals que varen oferir 
les cases comercials de la bicicleta, và-
rem acabar la jornada amb un àpat de 
germanor per a tots els voluntaris. 
Però tot això no seria possible sense 
aquesta gent voluntariosa que a cada 
prova ens ajuda per poder portar-la a 
bon termini i també als que d’una ma-
nera o d’altra col·laboren per poder 
pagar les despeses que comporta una 
prova com aquesta, gràcies a tothom.

UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
En l’ambit de les Jornades Culturals, 
el Centre d’Estudis Planers, a més 
d’organitzar i coordinar l’itinerari 
dramatitzat sobre la crònica negra de 
Santa Bàrbara, que es va fer per l’antic 
camí del cementeri, va impulsar la 
realització d’un taller de fanalets per 
tal d’ambientar l’itinerari nocturn i va 
organitzar unes altres dos activitats.
Durant el matí del diumenge 29 
d’abril es va fer un itinerari històric 
per les defenses de la costa d’Alcanar, 
construïdes durant la darrera guerra 
civil i es van visita diferents búnkers de 
metralladores ran de mar, un búnquer 
subterrrani de defenses antiàries 
dalt d’una lloma i les restes d’un 
campament militar.
El matí del diumenge 13 de maig es 
va fer un taller sobre indumentària 
tradicional, que tenia tres subtallers: 
1.Taller de retallables de vestit 
tradicional, adreçat principalment als 
infants. 2. Taller per aprendre a fer el 
nus de pataca del mocador del cap que 
els hòmens porten quan usen el vestit 
tradicional. 3. Taller per aprendre a 
posar-se correctament, segons les 
pautes tradicionals, el mantó i l’agulla 
de pit que les dones porten quan usen 
el vestit tradicional. Els tres fulls del 
retallable eren obra de Víctor Monforte 
i per a ensenyar a posar-se el mantó i el 
mocador de cap va col·laborar Gerard 
Barberà.

ITINERARI: HISTÒRIA NEGRA DE 
SANTA BÀRBARA PER L’ANTIC CAMÍ 
DEL CEMENTERI
La nit del dia 12 de maig, dins de 
les Jornades Culturals, es va fer 
una activitat que pretenia  recrear 
mitjançant un itinerari dramatitzat 
per l’antic camí del cementeri algunes 

de les narracions que s’han anat 
transmetent de forma oral refrides 
a la crònica negra i a fets luctuosos. 
La representació itinerant estava 
coordinada i organitzada pel Centre 
d’Estudis Planers, i va comptar amb 
la col·laboració importantíssima del 
Grup Teatral Planer, de la Coral Santa 
Bàrbara, del Amics dels Cavalls. També 
es va comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en 
diferents aspectes organitzatius, i de 
l’AMPA de CEIP Jaume Balmes a l’hora 
de fer el taller de fanalets que molts 
infants van portar al llarg de tot el 
recorregut.
Unes quatre-centes persones, 
precedides pel carro dels morts que 
va cedir l’Ajuntament de Tivissa i uns 
cremallers, van anar recorrent, des de 
la plaça dels Arbres el que va ser el 
camí del cementeri fins al 1936. Al llarg 
d’este recorregut van poder contemplar 
set escenificacions: l’impacte popular 
de la mort de l’alcalde Cid i Cid, les 
marfantes, el lament per l’assasinat 
d’Esteve Accensi (“Estevenet”) fet 
pels seus pares, les habituals apostes 
d’anar a tocar la porta del cementeri 
en nits remullades amb aiguardent, 
la situació en una masada acabada 
de robar pels Gleves, el diàleg de dos 
mares que han perdut els seus fills 
fent el soldat i, finalment, a la porta del 
cementeri, davant la làpida que s’hi 
conserva, l’aparició d’Estevenet donant 
la seua versió directa dels seus darrers 
moments.
En el procés d’elaboració de les 
escenes hi van intervindre els propis 
actors i actrius. Primer el Centre 
d’Estudis Planers va explicar a 
diferents membres del Grup Teatral 
Planer i de la Coral Santa Bàrbara el 
projecte i el contingut de cada una de 
les set representacions proposades. 
Després, les persones amb voluntat de 
participar-hi es van distribuir en grups 
i cada grup va assumir la preparació 
d’una de les diferents representacions: 
diàlegs, escenografia, etc., i ho van anar 
polint fins arribar al resultat final.
L’activitat és una conseqüència pràctica 
del treball que s’està fent al Centre 
d’Estudis Planers de recuperació de les 
històries que s’han anat transmeten 
de forma oral al llarg de diverses 
generacions i ha servit, entre altres 
coses, perquè la gent arribe a conèixer 
de manera lúdica diferents fets poc 
coneguts actualment de la història del 
nostre poble i també ha deixat un camí 
marcat per a properes ocasions.
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Sembla que va 
ser ahir i ja fa 4 
anys d’aquell di-
marts 1 de juliol 
del 2008, quan a 
iniciativa de la 
Regidoria d’Es-
ports com a in-
termediari –te-
nint en compte 

l’esforç econòmic 
previst per millorar les 

instal·lacions del camp de futbol (nous 
vestidors i gespa artificial)– un grup de 
socis “ex-directius” ens vam reunir per 
buscar la manera de donar continuïtat 
al futbol i així poder portar a terme el 
projecte que l’Ajuntament tenia pre-
vist.
Ara, acabat el temps pel qual ens và-
rem comprometre i una vegada com-
plerts els objectius que ens havíem 
marcat com eren: la continuïtat del 
futbol i la remodelació  dels vestidors 
i gespa artificial. Vull agrair a l’Ajunta-
ment, socis, col·laboradors,aficionats, 
així com als jugadors/jugadores i en-
trenadors/des de la categoria Baby 
fins a 3a Catalana el seu suport i col-
laboració.
GRÀCIES per la vostra col·laboració, 
entre TOTS hem mantingut la il·lusió 
del futbol a Santa Bàrbara.

BALANç ESPORTIU
Tercera Catalana. L’equip campió va 
ser l’Ampolla i els equips que van per-
dre la categoria (3): Godall, Catalònia  i 
Corbera. Entrenador Jordi Roca. El SAN-
TA es  classifica  6è, amb un balanç de:
PJ PG PE PP GF GC Punts
34 15 9 10 64 53 54

Juvenil 1a Divisió. Campió l’Ascó. En-
trenadors Santi Tomàs i Dídac Soler. 
Les coses no van millorar respecte a 
l’anterior temporada i una vegada més 
la manca de compromís d’alguns juga-
dors  va ser un problema insuperable, 
es va ocupar l’última posició i no es va 
poder participar en el torneig de pri-
mavera.
PJ PG PE PP GF GC Punts
20 1 0 19 7 100 3

Cadet. Per manca de jugadors no es va 
poder fer equip en la aquesta catego-
ria. 

Infantil 2a Divisió. Aquesta temporada 
es pot tornar a fer equip. Entrenadors 
Joan Barceló i Agustí Martí. Es van clas-
sificar en el lloc 7è. L’equip campió va 
ser l’Ebre Escola A.
PJ PG PE PP GF GC Punts
22 9 2 11 59 62 29

Torneig de Primavera
PJ PG PE PP GF GC Punts
6 2 1 3 19 23 7
Aleví 2a Divisió. Campió l’Ascó. El 
SANTA, entrenador Ernest Cid, va ocu-
par el lloc 8è, amb un balanç de:
PJ PG PE PP GF GC Punts
26 10 5 11 103 98 35

Benjamí. Entrenadors Eduardo Roldan 
i Jonathan Bachero. Amb un balanç es-
portiu de: PG-8 PE-2 PP-2, es va procla-
mar campió del grup.    

Prebenjamí. Entrenador Èric Gil. Es 
van classificar en el lloc 5è.

Baby. Entrenadors Agustí Martí i Sal-
vador Losada. No van participar en 
competició, ja que estan en etapa de 
formació.

Femení. Segona temporada que un 
equip femení participa en competició 
federada representant al C.F. Santa 
Bàrbara. Va començar com a entrena-
dor Xavier Saura i va acabar la compe-
tició Jordi Lleixà i Santi Tomàs.
L’equip campió va ser l’Ulldecona. El 
SANTA va acabar en el lloc 7è, amb un 
balanç de:
PJ PG PE PP GF GC Punts
30 14 6 10 68 63 48

CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA

BALANç ECONÒMIC DEL C.F. SANTA BÀRBARA  (TEMP. 2011-12)

 INGRESSOS DESPESES 
Subv. Ajuntament 13.750,00 3a Catalana 35.939,66
Socis 10.080,00 Plantilla 28.670,00
Aportació F. Base 6.530,00 Arbitratges 2.787,00
Taquilles/Rifes 4.039,00 Federació 2.912,50
Loteria 1.036,84 Material esportiu 488,66
Publicitat 5.360,00 Altres 1.081,50
Altres (Bous-Revival) 5.508,35
Subv. (FCF/C.Comarcal) 671,55 Futbol Base 10.965,28

Monitors 2.475,00
Arbitratges 1.940,50
Feder. - C.Comarcal 2.104,32
Mat. esportiu 3.184,83
Altres 683,63
Pendent pagament 577,00
Despeses Banc 291,19

TOTAL Ingressos 46.975,74 TOTAL Despeses 47.196,13

 Diferència Ingressos – Despeses:  – 220,39 €
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CLUB TENIS TAULA SANTA BÀRBARA
El passat dissabte 16 de juny es va 
realitzar al pavelló municipal de Santa 
Bàrbara el torneig de tenis taula de les 
jornades esportives, el qual està dividit 
en dos categories:

- Infantil: fins als 12 anys
- Sènior: majors de 12 anys

Volem recalcar la gran participació 
en la categoria infantil, on hi van 
participar 20 nens. El campió d’aquesta 

categoria va ser Ferran Cid que va 
guanyar en una final molt disputada a 
Marc Granjé, segon classificat.
En la categoria sènior hi va haver 
un total de 8 participants, quedant 
campió Quim Gimeno, que va derrotar 
a Xavi Sanz, en una final on es van 
poder  veure molt bons cops, donat el 
bon nivell d’aquests dos jugadors, que 
competeixen federats durant l’any. 

Com a tercer classificat dels sèniors 
va quedar el jugador del CTT Santa 
Bàrbara Didac Soler. 
Volem agrair la participació de totes 
les persones en el torneig de tenis 
taula, que aquest any va comptar amb 
moltíssims participants. Esperem la 
vostra participació l’any vinent! 

Un cop s’han solucionat els problemes 
legals federatius, en aquest segon 
trimestre s’han pogut realitzar 
tots els campionats que hi havien 
programats, el calendari ha hagut de 
ser més compacte i més reduït. Per 
tant en aquest magazín parlarem 
exclusivament de campionats i 
resultats de les nostres atletes. El 
primer campionat que va acudir el 
nostre club va ser el 14 d’abril i es va 
celebrar a Sant Carles de la Ràpita la 
Semifinal Territorial Catalunya Sud, 
amb la participació dels equips de 
la comarca. En la categoria juvenil 
femení 2a divisió estil lliure (solos) 
va competir Paula Estefania i no va 
quedar classificada per al següent 
campionat. En la modalitat de parelles 
van competir Anna Martínez i Sara 
Roiget i tampoc es van classificar. En 
categoria júnior femení 2a divisió estil 
lliure (solos) van competir Gemma 
Alegre (va quedar 2a) i Sara Roé (va 
quedar 4a), i les dos es van classificar 
per al següent campionat.
El següent campionat es va celebrar 
a Camarles (club organitzador 
Deltebre), els dies 28 i 29 d’abril, 
amb la participació de 8 equips: 
Alcanar, Amposta, Deltebre, Els Alfacs, 
Alcalaten, Tortosa, Ulldecona i Santa 
Bàrbara. El nostre club va participar a 
moltes categories i les nostres atletes 
van obtenir uns molts bons resultats, 
que implicava que es classifiquessin 
unes per al Campionat de Catalunya 1a 
divisió i unes altres per al Campionat 
de Catalunya Base i 2a divisió. 
En la modalitat de parelles categoria 
benjamí, Aina Pozo i Núria Zaragoza 
van quedar en 4a posició i passaven al 
Catalunya Base, en parelles categoria 
cadet Anna Martínez i Noelia Catalan 
van quedar en 5a posició i passaven al 
Catalunya Base, en parelles categoria 
juvenil van competir Zaira Cruz i 
Judith Zaragoza van quedar en 4t lloc i 
passaven al Catalunya Base, en parelles 

categoria júnior, Àngels Gimeno i 
Cinta Muria van quedar en 4t lloc i 
també passaven al Catalunya Base. En 
parelles categoria sènior Irina Albesa i 
Meritxell Roig van quedar en 1a posició 
i van passar al Catalunya Base. En la 
modalitat d’equips categoria infantil, 
Santa Bàrbara va presentar 2 equips, 
l’equip “A” va quedar en 5a posició 
i passava al proper campionat de 
Catalunya Base, l’equip “B” va quedar 
en 6a posició i no es va classificar. 
L’equip categoria júnior va quedar en 5a 
posició i es va classificar per al proper 
Campionat de Catalunya 1a divisió. 
El grup categoria júnior va quedar en 
3r lloc i es va classificar també per al 
Campionat de Catalunya de 1a divisió. 
A Camarles van participar les nostres 
atletes més petites amb la modalitat de 
mans lliures i van tenir una meritòria 
actuació quedant primeres (adjuntem 
foto del pòdium amb tots els diplomes i 
trofeus que van aconseguir les atletes).
Els dies 9 i 10 de juny i a Tortosa 
es va celebrar amb un gran nivell 
d’organització el Campionat Base i 
2a divisió, amb la participació de 18 
equips de tota Catalunya (Alcanar, 
Amposta, Blanes, Can Parellada, Costa 
Brava-Blanes, Deltebre, Els Alfacs de la 
Ràpita, Gornal de Badalona, l´Alcalaten, 
l’Ametlla de Mar, l’Hospitalet de 
Llobregat, Maçanet de la Selva, Mataró, 
Santa Bàrbara, Ulldecona, Valls i Vilobí 
del Penedès. Van competir Aina Pozo 
i Núria Zaragoza i van quedar en 5a 
posició, Anna Martínez i Noelia Catalan 
en 7a posició, Zaira Cruz i Judith 
Zaragoza van quedar les desenes, 
Àngels Gimeno i Cinta Muria en 6a 
posició, Meritxell Roig i Irina Albesa van 
quedar subcampiones de Catalunya 2a 
divisió. L’equip categoria infantil va 
quedar en 6a posició i, per últim, en 
categoria júnior femení (solos) Sara 
Roé va quedar en 4a posició i Gemma 
Alegre subcampiona de Catalunya 2a 
divisió.

L’últim campionat es va celebrar a 
Ulldecona, els dies 16 i 17 de juny i era 
el Campionat de Catalunya 1a divisió, 
amb la participació de 14 clubs. Aquí ja 
vam arribar a competir solament amb 
l’equip júnior (Gemma, Joana, Cinta, 
Àngels, Paula, Judith, Mireia i Núria) 
i amb el grup júnior (Joana, Montse, 
Cinta, Paula, Judith, Alba, Mireia, Núria, 
Zaira i Judith). Les 2 actuacions van ser 
molt discretes. Hem de tenir en compte 
que aquests dos últims campionats 
han estat agrupant les 3 zones i el 
nivell era molt alt i, al final, les nostres 
atletes van acusar la quantitat de 
competicions fetes fins ara i seguides. 
Per acabar, desitgem a tota la gent del 
poble que gaudeixi de les properes 
Festes Majors i tinguin tots un bon 
estiu.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
El passat mes d’abril es van fer les 
Jornades Culturals en les quals la 
nostra escola de música va tindre una 
participació molt activa.
El dissabte 21 d’abril, quan es van 
inaugurar les jornades, va haver 
l’actuació del Grup de Cambra de 
l’Escola de Música Germans Arasa 
Els Flarets, interpretant peces d’estil 
clàssic i jazz.
Entre els dies 25 i 28, la principal 
activitat van ser les audicions al 
Centre Musical Els Flarets, que van 
ser seguides amb molta atenció pels 
assistents. Al finalitzar cada una de les 
audicions, els nens podien apropar-se 
als instruments, fer preguntes i tocar-
los. Les audicions van ser: audició 
de saxo i flauta travessera, audició 
d’instruments de vent metall, audició 
de percussió i audició de clarinet, oboè 
i piano. El dia 27 també va tenir lloc 
una audició d’arpa i la presentació de 
la mateixa va anar a càrrec de Teresa 
Espuny, que va explicar els orígens i 
evolució de l’arpa a través dels temps, 
així com el seu funcionament que 
va interessar molt als assistents els 
quals li van fer diverses preguntes al 
respecte.
El diumenge 29 es va fer el concert de 
Jornades Culturals de la Banda Jove de 
l’Escola Municipal de Música Germans 
Arasa Els Flarets i de la Banda Unió 
Musical Jaume Balmes. D’aquest 
concert, que va ser un èxit, cal destacar 
l’actuació per primera vegada a la 
Banda Jove de Josep Lluís Cid Espuny, 
també que Albert Zaera Accensi va 
actuar com a trompeta solista en “El 
Carnaval de Venècia” i que la Tere Giné 
Llaveria va col·laborar en “The Wind in 
the Willows” explicant el conte. 

El dissabte 9 de juny, la Banda Jove 
de l’Escola Municipal de Música 
Germans Arasa Els Flarets va assistir 
a la 14a Trobada de Bandes Juvenils de 
Catalunya que va ser organitzada per la 
Societat Musical La Unió Filharmònica 
de la ciutat d’Amposta en què també 
hi van participar l’Agrupació Musical 
Senienca, l’Escola de Música de 
Valldoreix, la Banda Juvenil Municipal 
d’Alcanar, la Banda de l’Escola de 
Música de la Agrupació Musical 
Canareva i la Banda Juvenil de L’Escola 
de Musica la Unió Filharmònica 
d’Amposta.
El passat dia 22 de juny, per la tarda, a 
la plaça Cid i Cid, va tenir lloc l’audició 
dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música on van demostrar l’habilitat 
apresa durant el curs per tocar els 
seus instruments. Van intervenir els 
alumnes: de música i moviment I i 
II, d’iniciació, de flauta travessera, de 
percussió, de clarinet, de vent metall, 
de saxo, d’oboè i de piano. L’audició 
va ser un gran èxit tant pel que fa a 
l’actuació dels joves músics com per 
l’assistència de públic, especialment 
dels familiars i amics.    
Volem acabar aquest resum agraint a 
Materials Roé i a Construccions Torres 
la seva col·laboració, deixant-nos els 
vehicles per fer possible el trasllat dels 
instruments, de l’escola de música al 
centre cultural, per al concert de les 
Jornades Culturals del dia 29 d’abril. 
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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 els de la imatge 2.

9 2

4

9 6 5 4 8

5 7 2 3

3 5 8

9

3 1

6 3 2

1 4 6 5

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 18

ENIGMES
1. Dels 25 llibres que la 

Clara (la mare) va re-
bre de la Maria (l’àvia), 
va separar 7 que va 
donar a la Mònica (la 
filla).

2. Només li pots restar 
una vegada, després ja 
li restaràs al 90.

3. Els trens elèctrics no 
generen fum. Així que 
no anirà cap a cap cos-
tat.

Sudoku

Solucions

6 2 5 1 4 8 7 9 3

7 1 4 9 2 3 8 5 6

8 3 9 6 7 5 1 4 2

3 7 6 4 1 9 5 2 8

2 4 1 5 8 6 7 3 9

5 9 8 7 3 2 6 1 4

4 5 2 3 6 1 9 8 7

1 6 7 8 9 4 2 3 5

9 8 3 2 5 7 4 6 1

Qui i què?
Imatge 1: Carrer Aire
Imatge 2: Ma Eugènia Caballé 
Romeu i Nati Giné Galata

Aquest enigma es va proposar de fer a la cursa 
enigmàtica d’aquest any (Les aparences enganyen):
 Si:
  2+3= 10
  7+2= 63
  6+5= 66
  8+4= 96
 Llavors:
  9+7= ???
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Efemèrides
20 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics a Barcelona, que va tenir lloc al 
remodelat Estadi Olímpic de Montjuïc (al qual posteriorment se li va donar el 
nom de Lluís Companys), que tot i que va ésser inaugurat en ocasió de l’Exposició 
Internacional de Barcelona de 1929, fou renovat completament per tal d’acollir els 
Jocs Olímpics de Barcelona’92 i només se’n va conservar la façana.
El 25 de juliol de 1992 s’inauguraven els Jocs Olímpics a Barcelona, oficialment 
Jocs Olímpics de la XXV Olimpíada, que es van celebrar entre els dies 25 de juliol i 
9 d’agost de 1992. Hi participaren 9.356 atletes (6.652 homes i 2.704 dones) de 169 
comitès nacionals, que competiren en 32 esports i 286 especialitats.

55 anys de la retirada del cinema dels còmics Stan Laurel i Oliver Hardy, coneguts 
popularment com el prim i el gras, que van formar la parella còmica més 
cèlebre del segle XX, un duo del cinema americà d’entreguerres basat sempre en 
problemes, embolics i destrosses, ritualitzats i polits, dels quals l’ingenu Stan surt 
sempre indemne, mentre Oliver és l’ase dels cops.
El 7 d’agost de 1957 es retiren del cinema els còmics Stan Laurel i Oliver Hardy, 
coneguts com “el Gros i el Prim”. Stan Laurel, nasqué el 16 de juny de 1890 a 
Ulverston, Lancashire, al nord d’Anglaterra. Oliver Norvell Hardy va néixer el 18 
de gener de 1892 al si d’una família nombrosa de Harlem, Geòrgia.

55 anys de la inauguració del Camp Nou, l’estadi on juga el FC Barcelona, en el 
barri barceloní de les Corts. Té la màxima qualificació (5 estrelles) que la FIFA pot 
atorgar a un estadi per acollir partits de futbol. El Camp Nou és l’estadi amb més 
capacitat d’Europa, amb 99.354 espectadors.
El 24 de setembre del 1957 va ser inaugurat amb el nom oficial d’Estadi del 
FC Barcelona, però popularment va adoptar el nom de Camp Nou pel fet de 
substituir l’antic camp de Les Corts. En la temporada 2000-2001 es va oficialitzar 
el nom després d’una consulta popular per correu. Dels 29.102 socis que hi van 
participar, 19.861 (68.25%) van votar a favor del canvi.



Biblioteca José Escudé Albesa

Durant els mesos d’abril i maig, 
la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
organitzar les Jornades Culturals i 
la biblioteca va realitzar diverses 
activitats en el marc d’aquestes 
jornades. Les activitats, que 
també estan incloses dins del Pla 
de Foment a la Lectura 2012 que 
té com objectiu millorar l’hàbit 
lector entre la població i donar 
suport a les iniciatives culturals, 
van començar el 23 d’abril, diada 
de Sant Jordi, amb la realització 
de lectures en veu alta a càrrec 
d’alumnes de 2n de batxillerat de 
l’IES les Planes. Entre les lectures 
es van llegir les obres participants i 
la guanyadora a les Terres de l’Ebre 
del premi Sambori de narrativa 
en català, organitzat per Òmnium 
Cultural. També hi haver venda de 
llibres i roses. 
El dia 25 d’abril, els alumnes de P2 
de la Llar d’infants les Beceroles 
van visitar la biblioteca on se’ls 
donar a conèixer el material de 
què disposa per als més menuts 
a mesura que se’ls explicarà un 
conte. Finalment, es va repartir un 
tríptic que incloïa un val de regal 
perquè vinguessin amb els pares a 
fer-se el carnet.
El dia 27 d’abril es va fer una 
xerrada-taller sobre com es fa un 
article d’opinió, a càrrec d’Ignasi 
Revés. La participants van quedar 
molt satisfetes de com es va 
desenvolupar i taller i van aprendre 
tècniques per fer els seus propis 
articles.
En motiu de la trobada mensual 
del club de lectura, Francesca 
Aliern va venir a parlar sobre el 
llibre de l’Espiera i va presentar la 
seva nova obra La Senyora Avinyó. 
Del 2 al 18 de maig, la biblioteca 
va acollir l’exposició: 100 anys 
d’en Massagran, una exposició de 
petit format per a tots els públics 
que pren com a punt de partida la 
publicació el 1910 de les Aventures 
extraordinàries d’en Massagran i la 
seva continuació, Noves aventures 
d’en Massagran, les novel·les 

de Josep Maria Folch i Torres 
il·lustrades per Junceda.
El dia 11 de maig es va presentar 
el llibre de contes àrabs de Nassira 
El Hadri El-Yousfi on la seva autora 
ens explica el camí que havia 
seguit des de què va començar a 
fer un treball de recerca a l’institut 
fins que es va publicar el llibre.

ESTIU A LA BIBLIOPISCINA
Del 16 de juliol fins al 31 d’agost, 
la biblioteca es trasllada a les 
piscines municipals per satisfer 
les necessitats dels lectors que 
volen seguir gaudint de la lectura. 
La bibliopiscina, com cada estiu, 
posa a disposició dels usuaris una 
selecció de revistes i llibres infantils 
i adults i estarà en funcionament 
de dilluns a divendres de les 16 a 
les 19 hores. A més a més, cada 
dia es faran activitats infantils 
d’índole diversa perquè els xiquets 
i xiquetes puguin gaudir d’elles, 
alhora que passen unes tardes 
divertides a les piscines municipals.
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Centre Obert l’Oliveta

El passat divendres 22 de juny, i 
coincidint amb les vacances de 
l’escola i l’arribada de l’estiu, es va 
realitzar una festa per la clausura del 
Centre Obert. 
Els xiquets i xiquetes que han assistit 
durant el curs 2011/2012 al centre, 
juntament amb les educadores, van 
poder gaudir d’un dinar i de diferents 
activitats lúdiques al poliesportiu 
municipal, per finalitzar el centre.
I, finalment, el dissabte 23 de juny va 
tenir lloc, a Amposta, la X Trobada de 

Centres Oberts de les Terres de l’Ebre 
2012.
Hi van participar xiquets, xiquetes, 
educadors i educadores dels diferents 
municipis que a l’actualitat compten 
amb un servei de Centre Obert: 
Tortosa, Deltebre i Roquetes de la 
comarca del Baix Ebre i Sant Carles 
de la Ràpita, Amposta, Ulldecona 
i Santa Bàrbara de la comarca del 
Montsià. 
La jornada va començar amb la 
rebuda dels participants dels diferents 

centres oberts al col·legi Soriano 
Montagut d’Amposta, que tan bon 
punt arribar van poder comptar amb 
la presència de la regidora de Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta, 
Laia Subirats, i la Directora dels 
Serveis Territorials de Salut de les 
Terres de l’Ebre, Manolita Cid, que 
foren les encarregades de donar la 
benvinguda a tots els presents. 
En acabar, tots els xiquets i xiquetes 
dels diferents centres oberts van 
poder gaudir de diferents activitats 
(inflables, circuits amb bicis, jocs 
d’aigua, etc.) que van realitzar-se al 
pati de l’escola.
Tot plegat, una jornada lúdica que 
posa el punt i final al curs escolar i 
també a les activitats d’alguns dels 
centres oberts presents a l’activitat.

Clausura del centre obert i X Trobada de Centres 
Oberts de les Terres de l’Ebre 2012



Infocentre

Santa Bàrbara pertany a la zona guifi.net
Terres de l’Ebre

L’Ajuntament de Santa Bàrbara aposta 
i treballa per ampliar les prestacions 
i la qualitat de la zona guifi.net de la 
nostra població. Santa Bàrbara pertany 
a la zona guifi.net Terres de l’Ebre, 
on s’ha format un grup que impulsa 
el desenvolupament de la xarxa a 
aquesta zona. 
Els usuaris de guifi.net són particulars, 
empreses i administracions 
que construeixen una xarxa de 
telecomunicacions ciutadana, això és 
una xarxa que és propietat de tots els 
qui en formem part.
És una xarxa oberta perquè les dades de 
configuració de la xarxa es publiquen, 
perquè d’aquesta manera qualsevol 
persona o empresa pot veure com està 
construïda la xarxa i, per tant, té la 
capacitat de millorar-la, mantenir-la i 
ampliar-la. Això és important perquè 
la xarxa no té una dependència de 
cap empresa i els mateixos usuaris 
poden fer-se la connexió a la xarxa o 
encarregar-la a l’empresa de la seva 
confiança.

És una xarxa lliure perquè no hi ha 
ningú que pugui posar-hi restriccions, 
per exemple, no es limita l’ample de 
banda perquè com que la xarxa és dels 
usuaris no tenen cap interès per limitar 
la velocitat, ni les prestacions. Això és 
el que altres operadors tradicionals 
acostumen a limitar per preu i en les 
xarxes lliures no té sentit.
És una xarxa neutra respecte als 
continguts. Dins la xarxa hi pot circular 
qualsevol contingut que algú necessiti: 

d’interconnexió de seus, accés a 
Internet i els particulars, les empreses, 
les administracions i els operadors 
que vulguin aportar-hi continguts són 
benvinguts.
guifi.net és una xarxa on la majoria 
dels milers d›enllaços que hi ha són 
sense fils utilitzant les freqüències 
disponibles segons el quadre nacional 
d›atribució de freqüències i també hi 
ha operatius, trams de fibra òptica amb 
connexions de gigabit. Utilitzem les 
millors tecnologies per tal de capacitar 
als usuaris a fer-se arribar, fins allà on 
ho necessitin, la xarxa. Hi ha trams de 
xarxa guifi.net tant en entorns urbans 
com rurals.
guifi.net és de tothom que hi participa 
i els mateixos usuaris som qui fem el 
manteniment dels trams de la xarxa 
que necessitem, això ens garanteix 
poder tenir els nivells de disponibilitat 
de la xarxa en funció de les nostres 
necessitats i del manteniment que en 
fem.

És un projecte col·laborador organitzat 
horitzontalment que aplega a persones 
individuals, col·lectius, empreses, 
administracions i universitats. És obert 
i, per tant, tothom hi pot participar en 
igualtat de condicions en el marc del 
Comuns.
L’11 de juliol del 2008 es va crear la 
“Fundació privada per a la xarxa oberta, 
lliure i neutral guifi.net” amb l’objectiu 
de ser un instrument més al servei de 
la xarxa oberta sense alterar la forma 
original. La Fundació guifi.net és un 
operador de telecomunicacions inscrit 
al registre d’operadors de la CMT.
És una ONG de cooperació al 
desenvolupament amb diversos 
projectes a Àfrica, Àsia i Amèrica. 
guifi.net és Premi Nacional de 
Telecomunicacions i és un dels 
membres integrants de la Xarxa 
Europea de Living Labs de la Unió.
Podeu contactar amb guifi.net als 
fòrums http://guifi.net/forum, les 
llistes de correu http://guifi.net/
llistes i el canal de xat http://guifi.net/
xat, també podeu contactar amb la 
Fundació guifi.net a fundacio@guifi.net
Trobareu la documentació de guifi.net 
a http://guifi.net/CADocs
I la relació de nodes http://guifi.net/
catalunya i mapes http://guifi.net/
node/2413/view/map
Podeu obtenir més informació 
consultant el blog http://terresdelebre.
guifi.net/.
També us podeu posar en contacte amb 
el grup de Terres de l’Ebre mitjançant 
la llista de distribució https://llistes.
projectes.lafarga.cat/cgi-bin/mailman/
listinfo/guifi-terresebre o adreçar-vos 
al Punt TIC Santa Bàrbara, carrer Mare 
de Déu de Montserrat, 28, telèfon 977 71 
77 32 i email infocentre@santabarbara.
cat.
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Llar d’Infants Les Beceroles

TREBALLEM ELS ANIMALS
Els alumnes de P2 han treballat els 
animals de granja, per això un dia 
van visitar una masia i van poder 
veure i tocar pollets, conills, gallines, 
un porc i una cabra.
Un altre dia alguns nens/es van 
portar animals de casa i van passar 
tot el matí a la llar.
Per finalitzar, vam fer una passejada 
amb carro per camins del nostre 
poble.

FESTA DE LA PRIMAVERA
Com tots els anys i coincidint amb les 
Jornades Culturals hem celebrat la 
festa de la primavera, on pares i fills 
comparteixen les diferents activitats 
que es fan.
Vam realitzar diferents tallers: una 
brotxeta de xuxes, pintar un ventall 
i pintar i decorar un punt de llibre.
Els més petits/es de la llar també van 
decorar amb pintura els vidres de la 
seva classe, amb l’ajuda dels seus 
pares i mares.
Mares i iaies molt templades van 
preparar el berenar per a tots els 
participants.

TREBALLEM ELS OFICIS
Com que els infants de P2 estan 
treballant els oficis hem fet diferents 
activitats relacionades amb aquest 
centre d’interès.

 9 Primer vam tenir la visita dels 
bombers on un d’ells ens va 
ensenyar el seu camió, ens va fer 
una passejada i ens va mullar una 
mica amb la mànega. També ens 
va deixar ficar-nos el casc.

 9 Un altre dia vam rebre la visita 
dels mossos, també vam veure el 
furgó i ens van pegar una volta. 
Ens ho vam passar molt bé amb 
el soroll de les sirenes i ens van 
donar dibuixos per pintar.

 9 Un altre dia vam anar a visitar 
botigues del nostre poble perquè 
els nens/es poguessin veure les 
diferents professions que ens 
poden trobar.

 9 També ens van ensenyar per dins 
l’ambulància que tenim al CAP.

 9 Un altre dia vam anar a visitar el 
CAP i ens van ensenyar els aparells 
que usen els metges quan estem 
malalts.

 9 Per acabar els oficis, van venir dues 
mares estilistes i ens van deixar a 
tots/es molt guapos/es. També ens 
van portar estris del seu treball 
que vam poder manipular.

SETMANA DEL COLOR VERD
Del dia 14 al 18 de maig vam celebrar 
la setmana de color verd, on cada 
dia vam realitzar una activitat 
relacionada amb aquest color. L’últim 
dia vam fer una gimcana pel pati, 
on els nens/es s’ho van passar molt 
bé i després tots junts vam cantar i 
ballar.

EXCURSIÓ DE FI DE CURS
Un any més, com s’aproxima el fi 
de curs, el dia 1 de juny vam anar 
d’excursió al Deltàrium, un lloc on 
grans i petits ens ho vam passar molt 
bé.
Vam visitar els animals que tenen i 
els nens/es els hi van poder donar 
menjar i també vam tenir inflables. 
Per la tarda, vam anar al Món de les 
Arenes on els infants van poder jugar 
a un sorral amb poals i pales, on s’ho 
van passar genial.

Activitats
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre

A través de les fotos que podeu 
veure a l’apartat de la cuina bàsica, 
ens sabríeu dir alguns dels plats que 
es van aprendre a cuinar al curs? 

Les activitats realitzades pel Grup 
Joventut, durant el 2n trimestre, han 
estat:
El curs de cuina bàsica, es va realitzar 
durant tres dissabtes del mes d’abril 
i maig. Van ser unes sessions que, 
a més d’escoltar les explicacions i 
consells que se’ls hi van anar donant, 
ho van posar en pràctica. Cada dia, 
van realitzar primers plats com 
amanides diferents amb llegums, 
verdures i pasta; segons plats de peix 
i carn; i postres de fruites del temps, 
cócs, flams de cafè, de xocolata, etc. 

El taller Escolta i Crea, d’aquest 
trimestre, es va dur a terme durant 
els dies 28 d’abril, 26 de maig i el 
16 de juny, realitzant la cloenda del 
taller. Les diferents sessions es van 
desenvolupar a través d’un conta 
contes i una activitat relacionada. 
L’últim dia del taller es van fer 
activitats diverses, globoflexia, jocs 
d’aigua i manualitats, i es va acabar 
amb l’entrega de diplomes. 

La gimcana rústica es va realitzar el 
passat 15 de juny a la Plaça de Bous. 
Els participants van poder gaudir 
d’un circuit amb proves variades, tot i 
això, l’objectiu principal de l’activitat 
era que els nens/es s’embrutessin i 
així es va aconseguir. En total hi van 
participar 50 nens/es.
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Trobada de tècnics i tècniques en in-
formació juvenil 2012
La trobada de tècnics i tècniques 
en informació juvenil potencia 
el treball en xarxa entre 
professionals i amb les mateixes 
persones joves
Sota el lema “CONNECTA’T: Serveis 
d’informació en xarxa per a la 
formació i l’ocupació juvenil”, 170 
tècnics i tècniques en informació 
juvenil d’arreu de Catalunya, 
participen en la Trobada 2012 
de la Xarxa Catalana de Serveis 
d’Informació Juvenil (XCSIJ). 
La voluntat d’aquesta iniciativa és 
incidir en el treball en xarxa entre els 
diferents agents al territori i amb els 
mateixos joves, per tal d’optimitzar 
els recursos disponibles.
Durant la jornada és va potenciar 
l’intercanvi d’experiències entre 
els professionals de la informació 

adreçats al jove, especialment 
en l’àmbit educatiu i laboral. 
En aquest sentit, es va posar en 
comú els programes i projectes 
coordinats entre la XCSIJ i diferents 
departaments de la Generalitat per a 
l’orientació acadèmica i professional 
dels i les joves.
A més, en aquesta edició, es va 
comptar amb membres de la Red 
de Información Juvenil Aragonesa, 
on explicaven la seva experiència 
en relació amb el treball en xarxa, 
així com amb els agents d’inserció 
laboral de les oficines de treball del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i amb dinamitzadors/es de la 
Xarxa Punt TIC.
A Catalunya, la Xarxa Catalana de 
Serveis d’Informació Juvenil està 
integrada per 319 serveis (14 Oficines 
Joves i 305 Punts d’Informació 
Juvenil) i compta amb uns 400 tècnics 

i tècniques en informació juvenil. 
La Xarxa, s’encarrega de dissenyar, 
coordinar i impulsar les polítiques 
de joventut en informació juvenil i 
donar suport i eines de treball a les 
administracions locals i a les entitats 
i als professionals de joventut que hi 
treballen.

Cataloniatour.com
Ens porta tota mena de rutes per conèixer millor Catalunya, però sense haver 
de tocar el cotxe per res, és a dir, per fer en bicicleta, a peu o en transport 
públic. Cada ruta té una fitxa, amb una petita explicació.
http://www.cataloniatour.com/

VillascOpic.com
És una web que permet buscar, de manera molt visual, allotjament de lloguer 
per anar a passar uns dies a qualsevol lloc del món. La gran novetat és que, 
un cop triada la nostra destinació, ens hi porta a través d’un mapa de tres 
dimensions, i podem veure, exactament on estan situades totes les cases i 
apartaments que s’ofereixen.
http://www.villascopic.com/ES/

Un complet teclat virtual
Que no necessita instal·lació prèvia ni cap registre o pagament. Simplement 
anar a aquesta adreça i començar a tocar les notes, amb l’ajuda del ratolí o 
bé de les tecles de l’ordinador
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/
index.htm

Web’s d’interès

Parlem de…
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La Plana Ràdio

A la Plana Ràdio els treballs de final de curs
La ràdio municipal com a eina de 
comunicació de proximitat i dinamització 
social, a Santa Bàrbara, és també un 
instrument educatiu que els darrers anys 
ve utilitzant l’IES Les Planes del nostre 
poble i que enguany també acollia la 
demanda de l’Escola Jaume Balmes per tal 
de donar difusió al treball escolar que els 
alumnes de sisè havien preparat com una 
activitat especial de centre.
Així, dijous i divendres, 14 i 15 de juny, els 

estudis de La Plana Ràdio van acollir els 
alumnes de tercer d’ESO que van poder 
presentar els treballs de síntesi dedicats a 
la comunicació. El programa especial es va 
emetre des de les 9 del mati i fins les 12 del 
migdia.
En total van ser 11 els grups que, entre 
els dos dies, van poder presentar els 
treballs preparats en equip i que van 
incloure diferents matèries relatives a 
la comunicació, com ara informatius, 

entrevistes a alcaldes, directors de centres 
i, fins i tot, Djs populars o reportatges 
dedicats a populars músics.
D’altra banda, enguany La Plana Ràdio va 
rebre també els alumnes de sisè de l’Escola 
Jaume Balmes. El dijous 21 de juny, des de 
les 9 i fins les 11 del mati, els dos grups en 
què es va dividir l’equip d’estudiants, ens 
van presentar un magnífic treball sobre la 
música Pop i Rock, fruit d’una pluja d’idees 
proposada pel.

3r capítol: ROSA BONET
Em va fer molta gràcia quan Rosa Bonet... i  
Castillo (per acontentar també a la mare), 
em va dir de quina manera va contactar 
amb la ràdio per acabar-se convertint en 
una altra de les poques persones que, 
després de 17 anys, segueix sent part 
d’aquesta realitat que és la ràdio del poble. 
Jo, la veritat, ni me’n recordava, però no em 
digueu que no és curiós que Rosa estigui 
amb nosaltres per una factura!!! 
Us explico! Resulta que des de temps 
immemorials i per veïnatge, servidor té com 
a mecànic de “capçalera” al senyor Bonet i 
cada vegada que tenia una reparació per 

pagar, l’amable senyora Castillo portava a 
domicili “la recepta”.
Doncs bé, aquell dia (potser seria al maig 
del 1995) ho va fer acompanyada de la seua 
filla Rosa. Com que en arribar a casa meva 
li van dir que estava a l’ajuntament amb 
tot el muntatge de l’emissora, mare i filla 
van venir als estudis a portar-me la factura 
i així, no solament em vaig quedar amb la 
nota, sinó també amb la més jove de les 
portadores.
Segons que em deia Rosa, jo estava 
reclutant a tot el jovent amb qui parlava. 
Així vaig aprofitar per proposar-li també a 
la noia, en la seua visita recaptatòria, que 
fos una de les col·laboradores i, han passat 
17 anys!
A part d’aquesta petita anècdota /història, 
la veritat és que he de dir de Rosa que és 
la més voluntariosa de les col·laboradores 
que hem tingut i tenim a la ràdio. Ella, 
sempre que li demanes i pot, està allí: fent 
una substitució, posant veu a un anunci, 
fent de control, ajudant quan Tere o jo 
fallem per algun motiu o, a l’estiu, fent una 
horeta que ens va molt bé perquè, els que 
no estem de vacances, puguem fer alguna 

de les moltes tasques a les quals cada dia 
ens obliga la nostra feina radiofònica.
La seua simpatia davant el micròfon i el seu 
estil musical “molt particular”, han fet que 
sigui una de les veus més estimades per la 
nostra audiència més fidel i una persona 
imprescindible per donar diversitat a la 
nostra/vostra ràdio.
A més, una altra cosa que no puc deixar 
de dir en aquest breu reconeixement als 
col·laboradors/es  més  veterans/es,  és que 
també ha estat captadora de noves veus, 
perquè ella va ser la que ens va “fitxar” a la 
seua germana Iolanda que també cobreix 
una petita però particular franja de la 
nostra programació.
Rosa, gràcies pel teu temps. Tu ets una de 
les poques persones que, potser sense fer 
massa soroll, més bé discretament, però 
amb tota la teua entrega, has ajudat a 
fer gran aquesta ràdio. I per això vull que 
aquest petit escrit sigui perquè tothom 
sàpiga i reconegui aquesta feina que fas 
amb el cor i sense cap altre interès ni 
recompensa que no sigui el de fer un servei 
a la comunitat. Per això ets part important 
de la història d’aquesta ràdio!!!

Són la ràdio

Trobada de col·laboradors al final de la temporada
Des del 1996, un any després de la inauguració de l’emissora, la gent de La Plana Ràdio 
ens trobem a principis de juny per tal de compartir un temps i un espai comú fora de 
l‘ambient habitual de treball, permetent la confraternització durant unes hores de tots els 
membres d‘aquest col·lectiu que formen “les veus de la nostra ràdio”.
Enguany la trobada es va fer el divendres 8 de juny al Rt. Venta de la Punta, on a l’entorn 
d’una taula ben servida, però amb el pertinent toc d’austeritat que marca l‘època de 
restriccions que vivim, els gairebé 30 homes i dones que formen l‘equip de col·laboradors 
de La Plana Ràdio van poder dur a terme aquest intercanvi d’experiències viscut al decurs 
de la temporada que tanquem i planificar els projectes per a la que començarem a finals 
del proper setembre.
Poca cosa més es pot dir de la trobada més enllà del que puguin mostrar les imatges 
adjuntes. En tot cas agrair un any més l ‘esforç de l‘Ajuntament per aquest reconeixement 
que ret a aquests veïns que, dia a dia o setmana a setmana, ofereixen una part del seu 
temps a la col·lectivitat sense esperar altra recompensa que no sigui la de donar diversitat 
i pluralisme a aquesta veu que és la de tots: La Plana Ràdio. 
Josep Roig Cardona
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CLUB DE LECTURA

El Club de lectura de Santa Bàrbara 
ha estat present de forma ben activa 
en les darreres Jornades Culturals, 
impulsant diferents actes literaris, 
que busquen apropar i promocionar 
la lectura entre la societat.
El 27 de maig, l’escriptor Ignasi Revés 
va impartir un taller pràctic sobre 
com redactar un article d’opinió. 
L’endemà dia 28 es va realitzar una 
sortida a la localitat de Vall-de-
Roures. En aquesta sortida es va fer 
una visita a la Llibreria Serret, que 
s’ha convertit en tot un referent 
cultural i social en la promoció, la 
defensa i la divulgació de la literatura 
i la cultura escrita en català. 
L’Octavi Serret va fer de mestre de 
cerimònies, tot atenent-nos de forma 
molt amable, i ens va fer entrega del 
llibre Clio, mussa i assassina, que està 
signat per tots els autors i que està 

disponible en préstec a la biblioteca. 
Posteriorment, es va fer una visita 
per la població, i després de dinar es 
va anar cap a Horta de Sant Joan, on 
es va fer una visita al Museu Picasso.
Aquella mateixa tarda, al Museu de 
la Vida a la Plana, l‘escriptor David 
Martí va presentar el seu segon llibre, 
La metgessa de Barcelona, continuació 
del seu primer i exitós llibre Les 
bruixes d‘Arnes.
Finalment, el dia 30 de maig vam 
comptar amb la presència de 
l‘escriptora xertolina Francesca 
Aliern, que ens va acompanyar 
durant el comentari de la seva 
novel·la L‘espiera. Aliern ens va 
explicar el procés de creació de la 
novel·la, els seus personatges, la 
trama, l‘ambientació, els referents 
històrics, etc. També va aprofitar per 
presentar-nos la seva última novel·la, 
La senyora Avinyó.
Comentar per acabar que el Club està 

a obert a la participació de tothom, 
i que és d‘accés lliure i gratuït. Per 
aquest estiu llegirem el llibre La dona 
trencada, de l‘escriptora i filòsofa 
Simone de Beauvoir. La propera 
trobada després de l‘estiu serà el dia 
24 de setembre, a les 18.30h al Centre 
Cultural.
El Club de Lectura de Santa Bàrbara 
vos desitja un bon estiu i una bona 
lectura.

LOS “TRULLS DEL DEUME”

A final del nostre terme municipal 
de Santa Bàrbara a la part nord-
oest, a la vora del barranc de Lledó 
actualment, es poden observar les 
ruïnes dels “Trulls del Deume”. Moltes 
persones es pregunten per què són 
anomenats així i quin significat té la 
paraula “deume”.
Un TRULL és un dipòsit per guardar 
el vi o l’oli. Casualment, a finals del 
segle XX, es van netejar els últims 
en ús situats al terme municipal 
d’Ulldecona, a les partides dels 
“Clots” i “Seniola”, on la majoria 
dels propietaris eren planers 
que hi plantaven oliveres i vinya. 
Actualment, encara es conserven 
restes de trulls construïts al costat 
de la caseta on trepitjaven el raïm i 
guardaven el vi. Moltes d’aquelles 
casetes foren construïdes amb vi en 
lloc d’aigua, per excés de producció.
La paraula DEUME significa la 
dècima part dels fruits que pagaven 
els fidels de l’Església (“diezmos y 
primicias de la Iglesia”). El deume, o 
delme, fou implantat pel Concili IV 
de Laterà, convocat pel papa Calixte 
II l’any 1123, i fou abolit a Espanya 
l’any 1836 pel ministre Mendizábal.
Segurament no existeix cap 
document oficial que acrediti la 
data de la construcció dels “Trulls 
del Deume” esmentats; però sí 
que podem considerar que la seva 
construcció i la seva posada en 

funcionament va ser anys abans 
de la colonització del nostre terme 
municipal (segle XVII).
Quant al seu funcionament, no 
tenim dubte del significat del seu 
nom. Però tenim dues hipòtesis. La 
primera i més probable és que es 
tractaria del lloc d’acollida de l’oli 
i del vi que aportaven els pagesos 
d’aquesta zona, com a pagament del 
deume al Bisbat de Tortosa, donat 
que aquests trulls es van construir a 
pocs quilòmetres d’aquesta ciutat. I 
la segona hipòtesi té a veure amb les 
tres ordes religioses que a principis 
del segle XVIII aparegueren al que 
seria el nostre terme: trinitaris, 
dominics i mercedaris. Aquestes tres 
comunitats també podrien haver-
los utilitzat per dipositar-hi l’oli i el 
vi que rebien com a pagament dels 
seus arrendadors, fins l’any 1836, 
en  què, com ja sabem, el ministre 
Mendizábal va abolir i va vendre 
les finques d’aquestes comunitats a 
molt baix preu.
Els TRINITARIS tenien una finca 
anomenada “Sant Roc”, de 41,5 
jornals del país. En aquesta finca 
estan les anomenades ruïnes del 
“Trulls del Deume”, situats a la vora 
del barranc de Lledó  i a la part dels 
nostre terme municipal.
Els DOMINICIS DEL ROSER eren 
propietaris de les següents finques: 
“la Plana Gran”, actualment coneguda 
com la del “Roser”, situada al barranc 
de la Martinenca, molt a prop de la 
carretera del Mas de Barberans, de 19 

jornals. També tenien “la Coveta”, de 
12 jornals, la plana “d’Alcoberro”, de 
10 jornals i la plana “del Príncep”.
Els MERCEDARIS tenien una sola 
finca anomenada “Hostal dels 
Frares”, de 69 jornals, situada vora 
la carretera de Tortosa, al mateix 
indret de la antiga fàbrica de sansa 
i la via ferroviària de Barcelona a 
València. El nom de la finca és degut 
al fet que a la vora de la carretera es 
va construir un alberg on atenien els 
malalts i transeünts que viatjaven 
amb diligències que anaven de 
Barcelona a València i allí hi havia 
un lloc de canvis de cavalls. També hi 
havia una capella dedicada a la Mare 
de Déu de la Mercè, on consta que el 
dia 21 de novembre de 1757 es van 
casar Pere Muria Sendra i Gerònima 
Balagué Monllau, considerat com el 
primer casament “planer”.

Paco Romeu
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DOS PLANERS, CAMPIONS 
PROVINCIALS DE TENNIS

Els planers Andreu Cases i Agustí 
Vallés, xiquets del nostre poble, 
juntament amb Marc Bernardo, fill del 
planer Jordi Bernardo, van aconseguir 
ser campions provincials per equips en 
derrotar en semifinals al Gimnàstic de 
Tarragona i en finals al Reus Monterols.
El diumenge 17 de juny, van arribar a 
la final a les pistes del Nàstic després 
de derrotar amb contundència i amb 
bon joc equips de gran prestigi de la 
província com el Tennis Tarragona, el 
Club Gimnàstic, el Reus Monterols, el 
Barà, el Reus Ploms… El seu triomf ha 
estat sorprenent pel bon joc i perquè 
era la primera vegada que participaven 
en aquesta competició.
Andreu i Agustí, que pertanyen al club 
de tennis La Plana de Santa Bàrbara, 
van passar a formar part Training 
Center Albert Montañés de Sant Carles 
de la Ràpita i han estat preparats per 
Johnny Montañés, entrenador ATP. 
Aquests però no són els únics planers 
que estan al club rapitenc, on també 

hi formen part Mar Vidal, Gerard Gas 
i Pau Martí. Aquests dos últims formen 
l’equip B del Johnny M/La Plana i 
també han aconseguit molt bons 
resultats, arribant a quarts de final 
de la mateixa competició. Mar Vidal 
també va aconseguir grans triomfs, 
però no ha pogut participar en aquesta 
competició per no disposar de la seva 
parella habitual.
El tennis La Plana es va fundar ara fa 
aproximadament cinc anys i en poc 

temps ja està recollint els seus fruits. 
Són molts els xiquets i xiquetes que 
s’inicien en aquest esport a les pistes 
del Club Tennis La Plana i esperem 
que els nostres campions provincials 
els animen a seguir practicant aquest 
esport. Amb il·lusió, esforç i una 
bona preparació es poden arribar a 
aconseguir grans fites i situar el tennis 
planer a la primera línia del tennis 
nacional.

LA NOSTRA VIVÈNCIA A 
CONNECTANT MONS

Som els alumnes de 2n d’ESO 
de l’Institut Les Planes, aquest 
quadrimestre estem fent una optativa 
anomenada Educació per la pau. En 
aquests moments estem treballant 
en un projecte que es diu Connectant 
mons. Aquest projecte consisteix en 
intentar aportar idees per fer un món 
millor ; més just per a tots. Fa uns mesos 
va iniciar el projecte, aquest projecte es 
divideix en sis fases. Ara, estem en la 
fase 5, l’expansió de la notícia. L’última 
fase consisteix en anar a Barcelona, 

a una trobada on es reuneixen tots 
els instituts que participen en aquest 
projecte.
Abans de vindre a aquesta optativa no 
estàvem ben bé assabentats del tema, 
però el nostre professor Ernest Plans 
ens ha ajudat a comprendre el desastre 
que estan patint els països del tercer 
món. Ens han ensenyat que encara 
que no poguéssim tenir coses que ens 
agraden som privilegiats, ja que, els del 
tercer món ho donarien tot per nomes 
tenir un pessic del que tenim nosaltres. 
En aquesta notícia ens agradaria que 
comprenguéssiu la situació que estan 
patint els països pobres, com ara el 
Perú.
Ara, ens agradaria parlar una mica de 
la fam que és pateix al Perú.
Al Perú, els nens no necessàriament 
pateixen fam, però sí molts tenen 
l’anèmia (falta de ferro al cos humà) 
i desnutrició crònica. Poden no ser 
extremadament prims, però sí que 
són notablement més baixos. A nivell 
nacional, el 32,8% dels nens menors de 
cinc anys estan desnodrits i en algunes 
comunitats rurals, el percentatge 
arriba al 72,7%. Actualment, més de 

265.000 nens pateixen desnutrició 
i els efectes negatius sobre el seu 
creixement i desenvolupament.
Les múltiples causes de la desnutrició 
depenen les unes de les altres. Algunes 
de les causes són l’alimentació 
inadequada i les malalties, l’entorn 
social i el nivell dels serveis de salut 
pública, i d’aigua i sanejament. Una 
vegada que es millora l’accés als 
aliments, per exemple mitjançant 
l’adquisició de caps de bestiar o 
aviram, no sempre es consumeixen, 
ja que els productes poden ser venuts. 
Fins i tot si els nens reben una dieta 
més completa, les males condicions de 
les instal·lacions sanitàries augmenten 
la diarrea, reduint la seva capacitat 
per absorbir nutrients. D’altra banda, 
els hàbits que defineixen el tipus 
d’aliments que reben els nens i quan, 
on i com són alimentats, s’han de tenir 
en compte, a més de les atencions que 
reben.
Pel que podem veure no tothom pot 
viure com nosaltres. Per això podríem 
ser una mica solidaris i posant tots una 
granet de sorra podrem intentar feu un 
món millor.

45



LA REVOLUCIÓ DE LES CIÈNCIES 
TECNOLÒGIQUES

Saber crèixer en les diverses tecno-
logies del coneixement i de la infor-
mació és una tasca habitual de tot 
ciutadà del món, on més o menys, es 
dóna una connexió constant amb el 
navegador d’internet per esbrinar i 
cercar qualsevol informació útil pel 
nostre interès, o bé per encarar mer-
cats de diferents països de la terra. 
Aquesta dinàmica és gairebé normal 
per als nostres conciutadans, creant 
així una exigència més forta per la 
corrent imparable de la seva tenaç 
innovació.

Tot aquest esdeveniment de la cièn-
cia d’informació és un recurrent de 
solidesa i progrés dintre del nostre 
nivell evolutiu. La meravella que vi-
vim els éssers humans, és veure que 
allò que ha estat amagat milions 
d’anys ho podem fruir normalment 
cada dia.

Podem preguntar-nos, ja que els 
científics ens diuen que estem al co-
mençament, Què passarà d’aquí uns 
cinquanta anys més? Podem intuir o 
entreveure que els nostres néts pu-
guin treballar i conviure des de les 
plataformes espacials que seran les 
bases on tindran el seu comanda-
ment d’extraure materials d’altres 
planetes i posteriorment, més enllà, 
segons Frank J. Tipler, ”Física de la 
immortalitat”, hauran de civilitzar i 
humanitzar l’univers, portant els co-
neixements en xips a tots els plane-
tes habitables i accessibles.

La tasca que se’ns proporciona als 
futurs habitants és meravellosa i 
excel·lent. Però ara, què hem de fer? 
com hem de pair tot això?

Si el nostre destí resolutivament 
consisteix en civilitzar, humanitzar i 
portar el coneixement, el nostre co-
neixement, a tot l’univers penetra-
ble, això vol dir quelcom més, tant 
com portar la vida, la nostra vida a 
tot l’univers sencer.

Per assumir tot això, hem de treba-
llar des del nostre interior, ens hem 
de transformar, hem d’endinsar-nos 
en el coneixement de les coses i hem 
de dominar la matèria que tenim en-
tre les mans per estar més capacitats 
i ser més professionals, redescobrint 

les grans possibilitats de tot allò que 
ha estat amagat per sempre i ha 
nascut a la existència útil de la hu-
manitat. Tot això gràcies a la recer-
ca d’investigació constant que, com 
qual germen, posseïm els humans 
amb la inseparable curiositat d’una 
explosiva ànsia de descobriment te-
naç.

L’univers va sortir de la confusió, això 
vol dir que tindrem molt de temps 
caòtic i desconcertant i que molta 
gent de la humanitat no entendrà 
l’autèntic missatge d’aquesta explo-
ració constant. El descobriment dels 
elements ocults de la matèria estan 
encarnats en la recerca de la nostra 
inevitable conquesta. Volem enten-
dre tot el que està per redescobrir i 
volem potenciar els nous descobri-
ments perquè aquests ens ajudin a 
investigar i posseir tots els demés. 
Aquest esperit de recerca i aventura 
constant el portem dintre dels nos-
tres ossos.

En aquesta transformació treba-
llarem per dominar els elements i 
modelar-los amb el nostre enginy 
creador i d’aquesta forma estarem 
potenciant la matèria bàsica, ex-
traient el producte natural pel qual 
ha estat creat. La mà de l’ésser humà, 
meravellosa, no fa res més que po-
sar l’element al lloc que li correspon 
dintre de la classificació del medi na-
tural per complir la seva funció amb 

la màxima elaboració d’ajustament i 
precisió. Però, no sempre és utilitza-
da la modelació de la matèria desco-
berta per fins útils humanament. La 
història, infortunadament, ens cons-
tata que molts dels invents han estat 
destinats a un equivocat i destructiu 
fi, desviant-se del seu objectiu prin-
cipal.

Amb aquesta imminent transfor-
mació a partir de l’accelerat procés 
evolutiu que estem vivint, immersos 
en les tecnologies del futur, nosaltres 
anirem canviant i configurant el nos-
tre singular microcosmos a l’objecte 
de trobar una resposta, des del fons 
del nostre ésser, a fi d’involucrar-nos  
per néixer en un esclat nou de forma 
de vida, de pensar i fer diferents...

Certament, trobarem la resposta si 
ho desitgem insistentment i podrem 
conquerir els graons de l’evolució a 
recórrer. Nosaltres hem d’impregnar-
nos d’una recerca latent per trans-
formar-ho tot, d’aquesta manera 
anirem impulsant en la recreació de 
la matèria que l’Absolut ens ha pro-
porcionat per treballar-la, analitzar-
la i conduir-la cap a la potenciació de 
l’espècie, a fi de transformar-se en el 
prototip del cosmos i de tot l’univers 
sencer.

Màrius Casadó i Cid
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Opinió dels Partits Polítics

A CATALUNYA PACTE FISCAL
El nostre país Catalunya agonitza. 
L’espoli fiscal a què es veu sotmès 
per un estat espanyol cada dia 

més intervingut i amb menys capacitat 
de maniobra, degut a la desconfiança dels 
seus socis europeus, ofega el principal 
motor econòmic de l’estat i com un vaixell 
que lentament es va enfonsant, l’asfíxia 
d’aguantar el llastre d’altres comunitats 
improductives i, tanmateix, la manca 
d’inversió a Catalunya ens converteix en 
el perfecte aliat per tocar fons econòmic, 
tot i els molts esforços que fem com a 
catalans.
Ara més que mai, Espanya s’ha de donar 
compte que el pacte fiscal per a Catalunya 
és de vital importància perquè el vaixell 
no s’enfonsi. La diferència amb l’actual 
sistema de finançament és clar: de tancar 
els comptes en positiu, ja que la nostra 
balança fiscal actual és positiva, ens veiem 
abocats a dèficits anuals que obliguen a 
reajustar constantment el pressupost. Ja 
n’hi ha prou!!! Els catalans reclamem la 
clau de la nostra economia, perquè amb 
Espanya ja no hi confiem. 
Amb un nou pacte fiscal segur que 
mantindríem moltes de les subvencions 
que rebíem al nostre ajuntament i que 
ens ajuden a tirar endavant polítiques 
que ens feien millors com a poble i com 
a societat planera. Segur que amb el rigor 
que hem gestionat, al final del mandat 
podríem passar comptes del que ens ha 
ajudat la Generalitat, malauradament, 
els recursos que ens arriben en aquesta 
situació de crisi i ofec generalitzat de 
la Generalitat de Catalunya, una de les 
administracions que més ajudava als 
ajuntaments, són cada dia menys i ens ha 
obligat a gestionar d’una forma diferent a 
la qual havíem conegut fins ara.
A CiU ens és obligat parlar d’economia, 
de com gestionem, de quines fórmules 
utilitzem per tirar endavant projectes 
de poble, com podem ajudar més a la 
gent en situació d’atur, com podem fer 
créixer la nostra economia, com protegim 
a tota aquella gent que es troba en una 
situació desfavorable, etc. No abandonem 
el nostre compromís de tirar el país i 
els nostres pobles endavant, malgrat el 
context econòmic.

Tornem a estar a l’estiu i ja 
ha passat un any des de que 
l’actual consistori va prendre 
possessió. Des d’Unitat Plane-

ra considerem que el balanç de l’acció de 
govern ha estat negativa; Tot i que som 
conscients que la crisi actual ha fet min-
var molt els ingressos als ajuntaments i 
que tenim un ajuntament sanejat, creiem 
que algunes inversions previstes són in-
adequades i que serien millors unes al-
tres, també Unitat Planera varen demanar 
més transparència a l’equip de govern, 
hem demanat que tots els plens siguen 
radiats, ja siguen ordinaris com extraordi-
naris; hem demanat que les preguntes es 
contesten al mateix ple, no com ara que 
fa que des del mes d’octubre que es van 
fer unes preguntes encara no s’han respòs 
ja que no ha hagut un altre ple; hem de-
manat que hagi, com a mínim una junta 
de portaveus al mes, encara que no hagi 
ple, fins i tot hem demanat la rebaixa dels 
nostres sous com a regidors. Tot això ha 
estat rebutjat per la majoria absoluta de 
CiU. Considerem que tots aquests aspec-
tes són petits canvis que podrien fer-se 
sense cap problema i el poble estaria més 
ben informat. Però també volem felicitar a 
l’equip de govern i a tot el poble ja que des 
d’Unitat Planera una de les nostres pro-
postes de govern des de fa molts anys era 
que les festes majors siguin realment po-
pulars i això representava que el ball no 
s’hagués de pagar i sigués gratuït per a la 
gent del poble; aquest any ho hem acon-
seguit i felicitem a l’equip de govern per 
fer-nos cas i a tots els planers i planeres 
que fins ara no els anava bé poder pagar 
un abonament i ara poden gaudir del ball.
També esperem, desitgem que el nostre 
país, els nostres ajuntaments tinguen un 
finançament com cal, no és just que uns 
ciutadans que aportem més de la mitja-
na, tinguéssem unes infraestructures de 
segona, i posem un exemple molt clar, 
l’autovia A-7 aquesta autovia que va des 
de Andalusia fins la frontera a França està 
gairebé construïda menys determinats 
trams concretament un a les nostres
terres, a les Terres de l’Ebre, que s’hagi 
construït per nord i pel sud i les nostres 
terres hagi un forat, com si no paguéssem 
impostos.
Desitgem que gaudiu d’un bon estiu, de 
sol i platja que, per ara, són gratis.
Unitat Planera

A l’anterior Magazin, a l’apartat 
d’Hisenda diuen, “El Govern 
Central obliga a l’Ajuntament a 
pujar un 10% l’ impost de Béns 

i Immobles (IBI)”, a l’opinió dels Partits 
Polítics, CIU parla d’una puja brutal d’un 
13%, quina és la correcta?. Segons l’equip 
de govern, Santa Bàrbara té una revisió 
demanada del cadastre des de l’any 2006, 
1- Que no estigui feta la revisió és res-
ponsabilitat dels que estessin governant, 
2- En el cas d’haver-la fet, els planers fa-
ria 6 anys que pagarien més d’IBI, 4- La 
recaptació és per a l’Ajuntament i no per 
al Govern Central, el PP assumeix la impo-
pularitat i els Ajuntaments els ingressos, 
però l’Ajuntament té mecanismes per po-
der pal·liar aquest increment, si vol. Del 
que CIU no parla és de l’Euro per recepta, 
o del nou impost al rebut de l’aigua “Re-
percussió Mesures Legislatives ACA”, o de 
les retallades en ensenyament, o de les 
de sanitat entre d’altres, que el Govern de 
la Generalitat “CIU” està fent, o és que a 
lo millor no els interessa parlar-ne? i que 
els planers acabarem pagant com a bons 
ciutadans. Al Ple del 26/10/2011, varem 
demanar des del PPC a l’Equip de Govern, 
que condonés l’IBI de rústega, si es té en 
compte el mal moment que estava i està 
vivint l’agricultura a les nostres terres, 
després de 8 mesos, encara no s’han de-
finit ni decidit de si ho faran o no, creiem 
que ja toca. Al PPC no ens sembla bé que 
es facin obres que poden esperar, s’han 
fet obres que al seu moment ja no eren 
necessàries com ara el Museu de la Vida a 
la Plana, ara, l’edifici del nou Mercat, que 
no ens sembla malament però, creiem 
més important i necessari acabar el Cen-
tre de Dia i posar-lo en funcionament 
d’una vegada, dotar a la joventut d’un lloc 
d’esbarjo on puguin distreure’s, xalar, en 
definitiva que tinguin un espai per a ells, 
però l’ordre el decideix l’Equip de Govern, 
CIU, per a ells és més important el Museu 
o el Mercat o el Parc Municipal, que no pas 
el Centre de Dia, o la senyalització del po-
ble o condonar l’IBI de rústega, és qüestió 
de prioritats depèn de com es mira.
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