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

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

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

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia saNTa BÀRBaRa – TORTOsa

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia saNTa BÀRBaRa - BaRCElONa

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

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

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

aNUNCia’T al MagaZÍN
Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir

a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000
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Editorial

Manifest de l’onze de setembre
Associació Catalana de Municipis i Comarques

Manifest per la independència de Catalunya
Associació de Municipis per la Indepèndencia

Amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalu-
nya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), 
representant de 19 de cada 20 ens locals del nostre país, com 
a mostra del nostre ferm compromís municipal i nacional, 
formulem el següent MANIFEST del qual volem fer partícip a 
tots els nostres associats.
Els alcaldes i les alcaldesses de Catalunya anem de la mà dels 
nostres veïns i veïnes en un moment en què la crisi econò-
mica és l’excusa invocada per l’estat per recentralitzar, tras-
passar el seu dèficit i posar en dubte la nostra tasca diària de 
servei directe a la ciutadania,  EXPRESSEM:
Que els ens locals de Catalunya, com a administració més 
propera a la ciutadania, som els primers coneixedors i impul-
sors de la voluntat popular, promovent  la memòria històrica 
col.lectiva commemorant l’Onze de setembre, Diada Nacio-
nal de Catalunya. L’esperit de reivindicació, resistència i lluita 
de la nostra Diada Nacional és el millor reflex dels valors del 
nostre poble i dels nostres ens locals, uns valors que són i 
seran, cada dia amb més força, l’arrel de la nostra realitat 
nacional.

Que davant les lleis estatals que volen posar en dubte la per-
sonalitat dels nostres pobles, disminuint la nostra capacitat 
de decisió, d’autogovern i d’autonomia local,  hi mostrem la 
nostra oposició frontal en defensa dels serveis de qualitat, 
proximitat i de fàcil accés que mereixen tots i cadascun dels 
veïns i veïnes del nostre país, sense diferències.
Així,  ara més que mai la defensa de l’autonomia local és una 
lluita conjunta amb la defensa de les nostres llibertats naci-
onals.
Els ens locals catalans promovem la celebració d’actes ins-
titucionals commemoratius de la nostra Diada, participem 
dels actes de la societat civil, que són el reflex de la volun-
tat de llibertat nacional del nostre poble, i ens sumem a les 
demandes de major autogovern, defensa d’un model de fi-
nançament just, reivindicat pel nostre Parlament, i el dret a 
decidir. 
En aquest sentit demanem fer una crida a totes les associaci-
ons i entitats cíviques a què participin en els actes instituci-
onals i populars organitzats als seus municipis al costat dels 
seus representants. 

Visca Catalunya!

Associació de Municipis per la Independència, constituïda a 
Vic el dia 14 de desembre de 2011, compta a principis de juliol 
de 2012, amb 484 ajuntaments catalans adherits, 24 consells 
comarcals i 1 diputació; per tant, representem més de 500 ens 
municipals, una xifra que es troba per sobre del 50%. El ràpid 
creixement del nostre moviment, que és la veu de pobles i ciu-
tats, clarament, a favor de la construcció d’un estat propi per 
a Catalunya, en el marc de la Unió Europea, és un altaveu del 
que volen els catalans i catalanes en aquests moments, sense 
parèntesis, de forma clara i contundent.
Els municipis que formem part de l’AMI tenim l’encàrrec del 
poble de Catalunya de tirar endavant aquest projecte, de for-
ma democràtica, pacífica i unitària. És per aquest motiu que 
la nostra associació és plural políticament i busca a través 
del diàleg i de la raó el convenciment de les institucions que 
tenen capacitat de decisió legal i jurídica en aquest tema. Així 
mateix, de forma seriosa, rigorosa i professional volem con-
vèncer el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes que la mi-
llor opció per al nostre país és la independència.
Els nostres reptes són engrandir encara més l’Associació per 
agafar, si cal, més força i realitzar una funció pedagògica per 
explicar el projecte d’una Catalunya lliure i plenament sobi-
rana que generi confiança i dilueixi pors.
La nació catalana és una de les més antigues d’Europa i té 
una cultura, una llengua i una història que avalen una tra-
jectòria que ha estat sovint castigada per l’opressor Regne de 
Castella o d’Espanya. Les contínues agressions suposen una 
amenaça cada vegada més gran per la supervivència de la 
nostra nació restant com a única solució el principi d’autode-
terminació dels pobles per tal que se’ns reconeguin els nos-
tres drets nacionals.

Per tot això MANIFESTEM:
1. Que som responsables de la decisió del poble català, que, a 
través de les institucions locals que el representen, ha votat 
democràticament llibertat. La llavor de la independència està 
sembrada i ara el fruit comença a madurar.
2. Que demanem respecte i consideració per les més de 500 
institucions municipals, comarcals i provincials que configu-
rem l’Associació de Municipis per la Independència.
3. Que sol·licitem el recolzament de les institucions catalanes 
per fer encara més sòlid el nostre projecte i constituir una veu 
única, sense fissures, en aquest camí que hem
encetat i que no té retorn.
4. Que farem els quilòmetres que calgui per explicar la vo-
luntat del poble català a les institucions que tenen capacitat 
decisòria en la creació de nous estats als món.
5. Que tenim un projecte de país i no estem aquí en represen-
tació dels partits polítics tot i que tots els partits polítics tenen 
cabuda en la nostra Associació.
6. Que mostrem la voluntat de convocar un referèndum per 
la independència de Catalunya quan constatem que l’AMI re-
presenti el 60% de la població catalana.
7. Que volem que Catalunya sigui el proper estat de la Unió 
Europea i de les Nacions Unides.

VISCA CATALUNYA LLIURE!
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L’Ajuntament ha pagat quasi 20.000 euros a SGAE 
els darrers quatre anys
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 

ha transferit a la Societat Gene-
ral d’Autors i Editors (SGAE), en 

el període 2008-2011 la quantitat de 
17.584,39 euros, en concepte dels drets 
de propietat intel·lectual d’autors, utilit-
zats en les Festes Majors, la Plana Ràdio 
i altres esdeveniments de caire cultural 
o lúdic, d’activitats dintre el marc de la 
Fira de l’Oli Novell o Jornades Culturals.
La Societat General d’Autors i Editors és 
una entitat privada dedicada a la defen-
sa i gestió col·lectiva dels drets de pro-
pietat intel·lectual dels més de 103.000 
socis que aglutina. La missió fonamen-
tal és la protecció i el repartiment de la 
remuneració dels socis per la utilització 
de les seves obres.
La SGAE, activa des de 1899, actualment 
administra un repertori superior als 5 
milions d’obres musicals, dramàtiques, 

coreogràfiques i audiovisuals.
Els últims anys, aquesta entitat privada 
ha estat en el punt de mira social pels 
escàndols de corrupció, el seu punt àl-
gid fou a l’any 2011, amb la posada a 
disposició judicial de Teddy Bautista, el 
seu president, i de tota la cúpula direc-
tiva, a càrrec de la fiscalia anticorrupció 
i l’escorcoll de les diverses seus i domi-
cilis particulars de membres de la junta 
directiva.
SGAE ha estat també notícia els últims 
anys pel seu afany desmesuradament 
recaptador, intentant cobrar drets d’au-
tor a comerços, perruqueries, balls de 
jubilats o inclús casaments.
Les administracions públiques, en 
aquest sentit, no estan exemptes 
d’aquest pagament i, durant el quadri-
enni 2008-2011, el nostre ajuntament 
ha ingressat per diversos conceptes 

quasi 20.000 euros a la polèmica entitat. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, per 
exemple de la Plana Ràdio, ha vingut 
pagant a l’SGAE al voltant d’una mitja 
de 550 euros trimestrals. L’any 2009 per 
exemple, l’ajuntament va ingressar a 
l’entitat 2.289,24 euros en concepte dels 
actes del ball de les Festes Majors o 232 
euros per una actuació teatral realitza-
da a la Fira de l’Oli Novell, l’any 2010. 
L’any 2011, l’Ajuntament va ingressar a 
l’SGAE 4.895,94 euros. 

Alcaldia i Urbanisme

Les obres del nou mercat munici-
pal executades directament per 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 

amb persones procedents majoritària-
ment de l’atur, avancen a bon ritme i 
durant el proper any 2013 podrien es-
tar ja acabades.
El solar que pertanyia inicialment a 
l’ajuntament, va ser recuperat pel 
mateix ajuntament, l’any 2011, des-
prés que degut a la crisi immobiliària 
fracassés successivament una permu-
ta realitzada amb dos constructors/
promotors l’any 2006 i, posteriorment, 
l’any 2010. A partir d’aquesta última 
data es va començar a treballar amb 
el projecte de nou edifici per al mer-
cat municipal, sobretot també  pels 
reiterats requeriments realitzats per 
Sanitat on s’alertava de la necessitat 
de remodelar o buscar un nou empla-
çament per al vell i fora de normativa 
mercat municipal planer.
La redacció del projecte ha estat finan-
çat per la Diputació de Tarragona i l’ha 
executat l’arquitecta Elena Rosales, 
que ja s’havia encarregat de dissenyar 
anteriorment l’edifici per la promotora 

que havia d’executar l’obra inicialment 
i que no li havia estat remunerat.
Així doncs, després d’aprovar les diver-
ses fases de construcció, es va realitzar 
l’enderroc del pati existent, es va fer 
l’excavació i es va fonamentar la llo-
sa sobre la qual s’aixecaria, posterior-
ment, l’estructura de l’edifici, constitu-
ïda per la planta baixa, on s’ubicarà el 
futur mercat municipal i dues plantes 
d’alçada on es traslladaran els serveis 
de l’ajuntament i la Plana Ràdio, així 
com una sala de reunions, en el mo-
ment en què es comenci a rehabilitar 
l’edifici de l’Ajuntament, datat del se-
gle XIX.
La brigada municipal de la construcció, 
juntament amb l’electricista-fontaner 
municipal i altres industrials del mu-
nicipi, amb la supervisió del tècnic mu-
nicipal, encarregats de tirar endavant 
l’obra, han acabat l’estructura de l’edi-
fici i han procedit a realitzar els tanca-
ments.
L’obra s’emmarca dintre de la política 
actual del consistori planer d’executar 
obres directament l’ajuntament, per 
tal d’assegurar la contractació de pla-

ners procedents de l’atur, generar feina 
als industrials de la població i tanma-
teix generar riquesa a través de la com-
pra de material en la mateixa població 
o poblacions de l’entorn. 
L’alcalde de Santa Bàrbara es mostra 
satisfet per l’evolució de les obres que 
s’estan realitzant a través de la briga-
da de la construcció de l’ajuntament, i 
referencia que, un cop acabades, el salt 
qualitatiu de les mateixes respecte del 
mercat actual i també de les oficines 
de l’ajuntament serà important i tots 
hi guanyarem en aquesta infraestruc-
tura nova. 

Les obres del nou mercat avancen a bon ritme
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara ve 
aplicant, des de fa més d’un any, 
un nou pla d’estalvi energètic 

per tal de contenir la seva factura de 
la llum. Aquest pla es suma a l’acció 
portada a terme els anys 2008 i 2009, 
mitjançant la qual es van renovar bona 
part de les lluminàries del casc urbà, 
substituint les antigues de vapor de 
mercuri per altres més noves de vapor 
de sodi.
En els últims mesos, s’han pres mesu-
res encaminades a reduir el consum 
elèctric, tals com la reducció de la fran-
ja horària de servei de l’enllumenat de 
places i carrers, la limitació dels punts 
de llum quasi a la meitat a partir de les 
23 hores i l’ús responsable dels equipa-
ments en totes les dependències mu-
nicipals.

Com a fruit d’aquestes mesures, po-
dem veure com la factura de la llum 
ha passat dels més de 192.000 euros 
de 2010 als 161.000 euros de 2011 (un 
16,4% d’estalvi), i continuant en el pri-
mer semestre de 2012 amb un estalvi 
addicional del 8,6%. Es tracta d’un es-
talvi considerable, tot i tenint en comp-
te que el preu del kilowatt/hora ha so-
fert continues pujades. 
Cal destacar que l’Ajuntament de San-
ta Bàrbara es fa càrrec de les factu-
res de la llum corresponents a 13 de-
pendències municipals (Ajuntament, 
Centre Cultural, Centre de Dia, Centre 
Obert, Depuradora, Llar d’Infants, etc.) 
i 15 zones d’enllumenat públic, la qual 
cosa suposa una despesa d’uns 12.000 
euros mensuals, sent aquesta una de 
les partides pressupostàries més im-

portants al llarg de l’any. I és per això 
que s’ha de fer un seguiment constant 
per tractar d’optimitzar el consum i 
reduir la despesa sense que els serveis 
que es donen als ciutadans es vegin 
afectats. 

És relativament gran, entre dos i 
cinc centímetres de llarg, i un co-
lor vermell òxid. Les seves larves 

excaven galeries de fins a un metre de 
llarg al tronc de les palmeres, arribant 
en força ocasions a matar la planta. 
Com a resultat, l’escarabat ha esdevin-
gut una de les principals plagues de les 
plantacions de palma, com la palma de 
coco, palmera datilera i la palma d’oli. 
Originari del sud-est asiàtic i la Poli-
nèsia, el morrut de les palmeres s’ha 
estès a l’Àfrica i Europa, arribant a la 
Mediterrània a la dècada de 1980, es-
sent detectat per primer cop a Espanya 
el 1994. L’any 2004 entra en molta viru-
lència al País Valencià i causa estralls 
al palmerar Patrimoni de la Humani-
tat d’Elx que encara avui dia continua 
amb la lluita per evitar l’afectació.
Aquesta voraç espècie invasora s’ha 
detectat ara a les palmeres ornamen-
tals del cementiri de Santa Bàrbara 
i des de l’ajuntament s’està actuant 
contra rellotge per minimitzar al mà-
xim les ja contrastades conseqüències 
d’aquesta plaga. Recerques científi-
ques realitzades per la Universitat Jau-
me I de Castelló han revelat que l’espè-
cie més vulnerable davant el morrut no 

és la palmera datilera, sinó la palmera 
canària, l’espècie preferent per a l’or-
namentació de ciutats i jardins durant 
el segle passat. No obstant això, s’ha 
comprovat que tant les datileres com 
les endèmiques grega i valenciana es 
poden veure afectades per l’insecte, tot 
i que en menor mesura.
Els primers efectes visibles de la infes-
tació ha estat la caiguda de les fulles de 
la part superior i laterals d’una palme-
ra del cementiri nou, ja que les larves 
devoren l’interior del nervi central de 
les fulles i el tronc, inclús els sons d’ex-
cavació i de mastegar de 
les larves es poden sentir 
si hom té una bona oïda 
escoltant directament so-
bre el tronc de la palme-
ra. La corona es marceix 
en primer lloc i segueixen 
les fulles inferiors de la 
capçada a mesura que les 
larves descendeixen a la 
cerca de teixits tous so-
bretot en els teixits vas-
culars.
L’alcalde de Santa Bàr-
bara manifesta la seva 
voluntat de lluitar contra 

la plaga amb tots els mitjans tècnics 
que hi hagi a l’abast i comunica que 
ja s’han començat a realitzar tracta-
ments fitosanitaris d’urgència a través 
dels operaris municipals, tan bon punt 
s’ha detectat, però que els efectes són 
imprevisibles.
L’alcalde de Santa Bàrbara també ha 
aprofitat per comunicar a la gent del 
poble que tingui palmeres, que prengui 
les mesures pertinents per lluitar con-
tra aquesta espècie invasora, que tants 
estralls ha causat i causa a la costa 
mediterrània. 

Estalvi energètic

La plaga del morrut roig arriba a Santa Bàrbara

Alcaldia i Urbanisme
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El ple de Santa Bàrbara va aprovar per majoria dels seus 
regidors declarar el municipi “territori català lliure i so-
birà”. La moció va ser presentada per CiU i Unitat Pla-

nera, que van consensuar el text abans de la sessió plenària.
El text també reclama a les institucions catalanes que iniciïn 
un procés de separació de l’estat espanyol, i la creació d’un 
estat català que porti cap a la sobirania nacional.
Setmana rere setmana són més els municipis que es decla-
ren territoris catalans lliures i sobirans, un fenomen iniciat 
el passat mes de setembre i que recorre desenes d’ajunta-
ments per empènyer les institucions catalanes a avançar 
cap a la independència.
El Territori Català Lliure són aquells municipis o regions 
de Catalunya, en les quals regeixen de manera provisional 
la legislació i els reglaments d’abast espanyol que estaran 
vigents, a l’espera que el Govern i Parlament de Catalunya 
dictin les noves lleis catalanes, assumint així la sobirania na-
cional de Catalunya, convertint Catalunya en un Estat.
Un Territori Català Lliure es forma, primer, mitjançant mo-
ció que presenta un grup polític, per aquesta qüestió, en un 
ajuntament de Catalunya i, després, del seu debat en ple or-
dinari o extraordinari, mitjançant l’aprovació d’aquesta per 
votació dels regidors, com a representació de l’autoritat local 
del municipi. 

Santa Bàrbara ja és territori lliure català

Alcaldia i Urbanisme

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

Colònies d’estiu a la Juneda
Un total de 40 xiquets i xiquetes i 7 

monitors i monitores van partici-
par aquest any a les colònies d’es-

tiu que el Grup Joventut de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra, organitza des de fa quinze anys i que 
sempre es duu a terme en territori català. 
Aquest any, el grup es va desplaçar al 
municipi de la Juneda a la comarca de les 
Garrigues, a la casa de colònies La Manre-
ana, del 23 al 28 de juliol. Com a novetat, 
aquest any les colònies anaven destinades 
a xiquets i xiquetes des de 1r de primària 
fins a 1r d’ESO, fet que va fer adaptar el 
ritme i les activitats a realitzar.
Des del Grup Joventut, amb aquesta ac-
tivitat es pretenen establir vincles de re-
lació, de cooperació i convivència entre 
els menors, entre aquests i els monitors i 
monitores i entre aquests i la resta de per-
sonal que està implicat en la realització 
de les mateixes. És a partir del treball al 
voltant d’un centre d’interès concret que 
les colònies esdevenen una eina educati-
va en el lleure.

En motiu de l’entorn on es troba situada 
la casa de colònies, el centre d’interès es-
collit fou, els follets, a través de la història 
confeccionada, els menors anaven des-
cobrint la trama a través dels diferents 
personatges que anaven sortint. La trama 
es desenvolupava a través del follet Llufa, 
que era un follet molt entremaliat, que 
sempre prenia les pertinences dels habi-
tants del poble, i no els deixava mai tran-
quils, sempre els molestava. A través de 
tots els reptes que se’ls hi van proposar, 
els xiquets i xiquetes van fer canviar l’ac-
titud del follet Llufa, fent-lo bona persona 

i treballador, finalment, el van deixar viu-
re al poble, juntament amb tots els follets.
Les activitats que es van dur a terme van 
ser de caire variat comptant amb gimca-
nes, activitats plàstiques, excursions, des-
coberta de l’entorn, búsqueda del tresor, 
el misteri de la Manreana, piscina, la vet-
llada dels follets amb els nomenaments a 
les fades i follets, gimnàstica, dinàmiques, 
pulseretes, etc. A més a més, els xiquets i 
xiquetes van poder gaudir de diferents ta-
llers relacionats amb els animals, aquests 
van ser; llet i derivats, el porc i mandongo 
i la granja. 

410 persones participen a la VII cursa enigmàtica

Un total de 410 persones, distribu-
ïdes en 52 grups van participar 
a la VII Cursa Enigmàtica que la 

Regidoria de Joventut va organitzar en 
el marc de les Festes Majors de Santa 
Bàrbara, concretament el dia 9 de juliol. 
Sota el títol LES APARENCES ENGANYEN, 
a les 24.30 hores, es donava inici a la cur-
sa enigmàtica en la qual hi col·laboraven 
67 joves entre membres del Grup Joven-
tut, membres del consistori planer i al-
tres joves col·laboradors.
La cursa començava amb un ball realit-
zat per cinc noies quan de repent apa-
reix Satanàs i el participants es troben 
al mig de l’infern. Per aconseguir sortir 
de l’infern els participants van haver 
d’anar superant proves que realitzaven 
a un espai molt reduït, un carrer del mu-
nicipi on s’ubicava cada grup. De sobte, 
tots els grups van haver de desplaçar-se 
a la plaça Cid i Cid on van descobrir que 
havien estat immersos dins d’un somni i 
que Satanàs no era qui ells s’imaginaven 
sinó una de les cinc noies que amb el seu 
ball els havia hipnotitzat perquè acabes-
sin somniant. Durant tota la cursa havi-

en estat apareixent proves del color que 
anava vestit el verdader Satanàs, que va 
acabar sent la noia de groc. Finalment, 
les noies mostraven un número cadas-
cuna que substituint-lo pel color que 
portaven i eliminant el color de Satanàs, 
el groc, s’aconseguia un número de te-
lèfon mòbil al qual s’havia d’enviar un 
SMS amb la solució: Groc.
Un cop tots a la plaça Cid i Cid, es va 
trucar per telèfon als tres primers grups 
que van enviar l’SMS i que, per tant, eren 

els tres grups guanyadors de la VII Cursa 
Enigmàtica.
Un cop més va ser un èxit tant d’orga-
nització com de participació, ja que es 
va superar el nombre d’inscrits en rela-
ció als anys anteriors i el nombre de col-
laboradors. Montse Rodríguez, regidora 
de Joventut, estava molt satisfeta per 
molts motius, però entre ells destacava 
com van gaudir tots els participants a 
l’activitat i el gran paper que havien fet 
els col·laboradors i membres del Grup 
Joventut. 

8



Benestar Social, Joventut i Salut

Els 60.000 euros de la Generalitat
desencallen el centre de dia
Finalment, després de molt de 

temps de lluita, la Generalitat de 
Catalunya respon a la demanda 

de l’Ajuntament de Santa Bàrbara en 
quant a la petició de comptar amb un 
centre de dia al municipi.
Tot i la greu situació de crisi que està 
vivint el país sencer, tot i les fortes reta-
llades pressupostàries que estan patint 
tots els departaments de la Generalitat 
de Catalunya, i també el de Benestar 
Social i Família, l’Honorable Sr. Josep 
Lluís Cleries, conseller de l’esmentat 
departament, ha complert el compro-
mís que va adquirir amb tot el poble de 
Santa Bàrbara en la visita d’obres rea-
litzada el 20 de maig de 2011, de bus-
car una fórmula per col·laborar en el fi-
nançament de la construcció d’aquest 
equipament al municipi.
El projecte d’inversió per acabar les 
obres i equipar el centre de dia de San-
ta Bàrbara ha estat inclòs per la Gene-
ralitat de Catalunya en les propostes 
dels ajuts d’obra social previstos en el 

conveni signat amb les caixes catala-
nes, entre elles amb la Caixa de Pensi-
ons de Barcelona. El projecte ha estat 
subvencionat amb 60.000 euros, que 
tot i no ser suficients per deixar l’obra 
enllestida, sí que permetran tornar a 
arrencar obres paralitzades des de fa 
un temps per manca de finançament 
extern.
Aquesta nova embranzida a l’obra per-
metrà posar en marxa la maquinària al 
llarg de l’últim trimestre de l’any, que 
complementant-se amb pressupost 
propi de l’ens municipal, probablement 
podrà acabar-se al llarg del proper any 
2013. Així, tant els serveis de centre de 
dia, com de centre obert i atenció soci-
al primària podran disposar d’un espai 
propi i idoni per al desenvolupament 
de la seva activitat. Finalment, els avis i 
àvies de Santa Bàrbara comptaran amb 
un espai totalment adaptat a les seves 
necessitats.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, i molt 
especialment el seu alcalde i la regido-

ra de Serveis Socials, reconeixen l’es-
forç dut a terme pel Departament de 
Benestar Social i Família, en concret 
pel propi conseller i per la Sra. Mano-
lita Cid, directora dels Serveis Territo-
rials a les Terres de l’Ebre, al proposar 
que el nostre sigui un dels projectes 
subvencionats en el marc del conveni 
d’ajuts d’obra social amb les caixes ca-
talanes. 

Cap de setmana de formació
El Grup Joventut, com sempre, a princi-
pis d’any es reuneix per programar les 
activitats anuals, i en aquesta reunió 
va decidir mantenir el cap de setmana 
de formació, però donant-li algun can-
vi, tenint en compte que fa dos anys 
que no s’havia pogut realitzar degut a 
la falta d’inscripcions. 
Aquest any SÍ! El cap de setmana es va 
dur a terme a la Juneda, a la casa de 
colònies la Manreana, on ja feia alguns 
dies que els petits del poble ja estaven 
duent a terme les colònies d’estiu. L’es-
tada dels més grans va  començar el 26 
de juliol i va acabar el 28 del mateix 
mes. Un total de 11 adolescents van 
participar-hi guiats per 2 monitores.
El dijous la tarda, els pares van baixar 
fins a l’estació de tren de l’Aldea als 
participants, on van agafar el primer 
tren fins a l’estació de Tarragona i, des 
d’aquesta, van agafar un segon tren 
fins a la Juneda. Els joves, la primera 
nit, van ser els encarregats de donar 
ensurts als nens de les colònies, ja que 

realitzaven l’activitat 
tan nombrada com és 
el terror. 
El divendres al matí, 
van realitzar l’acti-
vitat d’aventura, al 
mateix recinte de la 
casa, i la pujada a ca-
vall. Per la tarda van 
fer la part més dura 
de ser monitors, la 
preparació. Els joves 
van haver d’inventar i 
preparar una activitat 
que es duria a terme el dia següent on 
els participants serien els més petits. 
Finalment, van anar d’excursió fins al 
poble. Aquest any, com a novetat, la 
festa final va consistir en la realització 
d’una sessió de cocteleria sense alco-
hol.
El dissabte els joves van dur a terme 
l’activitat que havien preparat el dia 
anterior i, a poc a poc, van entendre 
un poc més el significat i la feina que 

dóna preparar activitats i que surtin 
bé.
Tant la regidora de Joventut, Mont-
se Rodríguez, com les monitores que 
vam participar amb ells, es mostren 
contentes de com va funcionar l’acti-
vitat i verificant que els petits canvis 
que s’han realitzat han donat els seus 
fruits per fer una estada com la que hi 
va haver. 
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Cultura i Ensenyament

Presentació de la xarxa “Ebre, natura & cultura”
El Director General del Patrimoni 

Cultural, Sr. Joan Pluma i Vilanova 
va ser l’encarregat de presentar, el 

dia 17 de juliol, la xarxa d’equipaments 
patrimonials “EBRE, NATURA & CULTU-
RA”, la qual aglutina equipaments muse-
ístics ubicats en diferents municipis del 
territori, entre ells Santa Bàrbara. 
Tots aquests equipaments tenen un doble 
objectiu, per una banda, beneficiar les po-
blacions mitjançant la recuperació del seu 
patrimoni i la seva dinamització a través 
d’activitats i, per una altra banda, atreure 
visitants i turistes als municipis. En quant 
a això, en el decurs de l’acte, també es va 
presentar un espot publicitari que servi-
rà per donar a conèixer els equipaments i 
atraure visitants.

Els equipaments vinculats a la marca 
“EBRE, NATURA & CULTURA” són: Museu 
de les Terres de l’Ebre (Amposta), Parc Ar-
queològic de la Carrova (Amposta), Parc 
Arqueològic de la Cultura dels Ibers for-
mat per la casa O’Connor i el poblat ibèric 
de la Moleta del Remei (Alcanar), Centre 
d’Interpretació de la Serra de Montsià 
(Freginals), Centre d’Interpretació Viure al 
Poble (Masdenverge), Centre d’Interpreta-
ció de la Plana (Santa Bàrbara) i Museu de 
la Mar de l’Ebre (Sant Carles de la Ràpita). 
A l’acte també van assistir empresaris del 
sector turístic de les Terres de l’Ebre, els 
quals van conèixer algunes de les inici-
atives i propostes que es realitzaran per 
dinamitzar i incrementar els visitants 
d’aquests equipaments i del territori i el 

regidor de Cultura de Santa Bàrbara i vi-
cepresident del Consell Comarcal, Alfred 
Blanch qui destacava la creació d’un for-
fet que permetrà obtenir un descompte 
del 50% en el preu de l’entrada als usuaris 
que visitin els equipaments de la xarxa.

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

I Edició de Cultutardor
Amb la finalitat de dinamitzar els 

mesos d’octubre i novembre cul-
turalment Santa Bàrbara, neix un 

nou projecte: Cultutardor.
La proposta, que és una nova iniciativa 
de la Regidoria de Cultura, i compta amb 
la col·laboració de la de Fires i Festes de 
l’Ajuntament planer, es durà a terme du-
rant 4 dissabtes consecutius dels mesos 
d’octubre i novembre, essent el primer el 
dia 20 d’octubre.
Cultutardor pretén oferir una oferta cul-
tural de qualitat i innovadora: cançó, gas-
tronomia, jazz, bodypaint, cabaret, poesia, 
música tradicional... per fer engrescadores 
les vesprades dels dissabtes enllaçant amb 
el cap de setmana de la Fira de l’Oli Novell.
El primer dels dissabtes, 20 d’octubre, serà 
la presentació de les jornades, combinant 
música de jazz, poesia i una nova modali-

tat d’expressió plàstica, el bodypaint.
La segona de les sessions, 27 d’octubre, és 
quan entren en joc els restauradors locals, 
oferint-nos la presentació de les jornades 
gastronòmiques, cuinant en directe, amb 
degustacions i combinat amb jota tradici-
onal de les nostres terres. Aquesta sessió, 
tindrà un clar component solidari, ja que 
la recaptació íntegra que es reculli de les 
degustacions serà donada a una causa so-
lidària per aquells més necessitats.
El dissabte 3 de novembre, podrem gaudir 
de l’espectacle Ampolino, una representa-
ció de cabaret on el ball, la cançó i l’humor 
són els seus principals components.
El darrer dels dissabtes de les jornades, 
10 de novembre, tindrem al nostre poble 
l’espectacle: Gràcies, Ovidi. Representació 
amb gran acceptació a les nostres comar-
ques, comptant amb els artistes dels “Qui-

cos” que segur que faran delectar al públic 
assistent. 
Cal dir també que, a excepció del primer 
dia, els altres tres són amb compra d’en-
trada, que podrà ser de forma anticipada 
o al mateix moment, al preu de 5 euros. 
Respectant  l’aforament màxim de la sala 
gran del centre cultural.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, co-
mentava que espera tenir una bona aco-
llida amb els quatre dissabtes dels que 
consta el cicle de Cultutardor; ja que s’ha 
fet una aposta de qualitat per tal d’encetar 
aquest nou projecte que 
amplia tot el ventall 
cultural del que ja dis-
posa Santa Bàrbara. 



Esports i Gestió del Medi

Àrea de pícnic del poliesportiu
Fa uns mesos que explicàvem com 

funcionaria l’àrea de pícnic del 
poliesportiu municipal de San-

ta Bàrbara. Després de passar les Fes-
tes Majors, va arribar l’hora de posar 
el sistema en marxa. A partir del mes 
d’agost, per fer ús dels focs del polies-
portiu, prèviament s’ha de passar per 
les oficines de l’ajuntament per fer una 
petició per escrit i depositar una fiança 
en metàl·lic, aleshores, l’usuari obtin-

drà la clau que li servirà per usar el foc 
assignat. Després de fer un ús correcte 
de les instal·lacions i complir els requi-
sits se li retornarà la fiança. 
Amb aquestes gestions el que es pretén 
és registrar els usuaris que hi passen 
i conscienciar-los de què, entre tots, 
hem de fer que el servei de pícnic sigui 
viable en el temps, a més d’usar-lo amb 
civisme, tal i com comentava el regidor 
d’Esports, Èric Bel. 



Festes Majors de Santa Bàrbara

Festes i Fires
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TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Reducció de la despesa de les línies telefòniques
Al igual que vàrem explicar respecte 
al pla d’estalvi energètic per tal de 
contenir la seva factura de la llum, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara també 
ha dirigit els seus esforços a tractar de 
reduir les despeses derivades de l’ús 
de les línies telefòniques (línies fixes, 
mòbils i connexions a Internet)
Des de l’inici d’aquesta nova legislatura 
i aplicant criteris de pragmatisme, 
utilitat i servei públic hem anant 
optimitzant les diferents línies amb 
les quals treballa l’Ajuntament. Així 
doncs, s’ha substituït alguna línia fixa 
per una altra de mòbil, s’ha negociat 
amb les operadores per aconseguir 
tarifes d’Internet més competitives, 
s’ha prescindit de serveis que estaven 
inclosos en algunes línies fixes però 

que no s’estaven fent servir, etc. Però 
sobretot s’ha conscienciat a tothom de 
la importància de fer un ús moderat de 
les comunicacions telefòniques
El fruit d’aquestes gestions es veu 
reflectit al gràfic adjunt, de manera 
que, un any després, podem observar 
com la despesa telefònica s’ha reduït 
fins a un 15%, o el que és el mateix, uns 
200 € mensuals, sense que això hagi 
significat cap carència en els serveis 
que presta l’Ajuntament.  
En l’actualitat, en les diferents 
dependències de l’Ajuntament estan 
operatives 11 línies fixes i 20 de mòbils, 
encara que dins d’aquestes últimes 
estan incloses també les 5 línies que 
s’empren a les centraletes d’alarma 
d’alguns dels edificis. 

L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara continuarem treballant 
per aconseguir treure el màxim 
profit dels diners que tots els planers 
i planeres aportem al pressupost 
municipal, intentant millorar les 
prestacions i, a la vegada, ajustant o 
eliminant aquelles despeses que no 
són necessàries per tenir uns bons 
serveis municipals. 

El 5 de juliol i dins el marc de les 
Festes Majors 2012 de Santa 
Bàrbara es va fer entrega dels 

premis del VII concurs d’imatge digi-
tal. En aquesta edició la temàtica era: 
Les nostres oliveres i el món de l’oli. 
Aquest concurs pretén apropar i donar 
a conèixer la nostra població, tant per 
la riquesa natural, arquitectònica com 
personal. 

En aquesta edició, a més de la qualitat 
de les imatges presentades, cal destacar 
l’alt nombre de participants, 65 imatges 
presentades per 25 participants. El gran 
nombre d’imatges presentades va fer 
més complexa la taxa del jurat alhora 
de triar les imatges guanyadores, ja 
que eren moltes les que destacaven 
per alguna o altra cosa. Finalment, el 
primer premi, dotat amb 100 €, va ser 
per a Alina Caballé Arín, el segon premi, 
dotat amb 50 € va ser per a Núria Gaya 
Sol i el tercer premi, una memòria 
USB de 32 Gb, se’l va endur un dels 
participants més joves, Guillem Blanch 
Roldan. Tots els participants també 
van rebre un obsequi en agraïment a la 
seva participació.

Les imatges van restar exposades 
durant totes les festes a l’ajuntament. 
També es pot accedir al següent enllaç 

per veure totes les imatges participants 
i quines van estar les guanyadores:

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=jyXfmLJE-_c

El regidor de Noves Tecnologies, 
Antonio Ollés, es mostrava molt 
satisfet de la consolidació d’aquest 
concurs i de l’augment de participants 
en el mateix. El concurs és una manera 
d’apropar i fomentar l’ús de les TIC 

entre la nostra ciutadania. A més, el 
concurs ajuda a què moltes persones 
aficionades al món de la imatge donin 
a conèixer els seus treballs i que tots 
els planers i les planeres puguem 
gaudir de les seves obres.

*A l’apartat de l’infocentre d’aquest 
magazín podeu veure totes les imatges 
participants.. 

Premis VII concurs d’imatge digital

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.cat14
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MONTEBRE S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 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 

Pepita Arasa Cabanes
ROSTIT DE CASSOLA

Preparació:

1. Abans de res, cal sofregir amb oli els trossos de tito a la cassola, fins que 
estiguin daurats.

2. Un cop sofregit, s’afegeixen els rovellons del port, les cebes, la cabeça 
d’alls, el pebre negre i la tomata.

3. A continuació, un cop tot sofregit, s’afegeix l’aigua fins que cobreixin les 
cuixes del tito. Corregim amb sal i es deixa coure a foc lent.

4. Cal que anem vigilant la cocció i quan s’hagi reduït l’aigua, revisar que 
la carn estigui ben cuita i, si és així, ja podem servir.

5. El maridatge d’aquest plat es pot realitzar amb una garnatxa 100% de 
la Terra Alta.

Persones: 4  aprox.

Temps de preparació: 30 minuts

Temps de cocció: 1 hora

Aportació calòrica: alta

Elaboració: mitjana

Ingredients:
- 4 trossos de tito.
- 3 cebes  petites.
- 1 cabeça d’alls.
- 1got de vi blanc o conyac.
- 1l. d’aigua.
- Sal i pebre negre.
- 250 gr. de xampinyons  
   o rovellons del port.
- Oli d’oliva verge.
- 1 tomata.
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Fidela Subirats Montardit
CODONYAT

Preparació:

1. Pelarem els codonys i un cop pelats els partirem en quatre galls.

2. En una olla posarem a bullir aigua i, un cop l’aigua arrenqui el bull, hi 
afegirem els codonys. Els deixarem 1 hora aproximadament a foc lent.

3. Un cop cuits, s’escorre l’aigua i es mescla en un bol, a parts iguals, 1 kg. 
de sucre i el kg. de codonys.

4. En una cassola, es cou tot fins que el sucre es desfà.

5. En safates petites es posa el codonyat i es deixa gelar. Es poden congelar.

6. Abans el codonyat es menjava amb pa, actualment pot ser un bon 
acompanyament de micuit de foie.

Persones: 4  aprox.

Temps de preparació: 30 minuts

Temps de cocció: 1 hora

Aportació calòrica: alta

Elaboració: fàcil

Ingredients:
- 1 kg. de codonys.
- 1 kg. de sucre .
- 2 l. d’aigua.

La Cuina de La Plana 
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Fitxa
Altitud mitjana = 570 msnm
Població (2008) = 187.908 hab.
Web: www.santabarbara.sp.gov.br

Santa Bárbara
d’Oeste (Brasil)

Santa Bárbara d’Oeste és un municipi 
brasiler de l’estat de São Paulo. Aquesta 
és la més poblada de totes les ciutats 
que comparteixen aquest nom al món. 

Història
La ciutat va ser fundada per Margarida 
da Graça Martins, vídua del sergent 
Francesc de Paula Martins, que va 
comprar terres a la regió entre els 
actuals municipis de Campinas i 
Piracicaba. Ella va iniciar una plantació 

de canya de sucre i va donar terres 
per a la construcció d’una capella en 
homenatge a Santa Bárbara. La capella 
va ser inaugurada el 4 de desembre de 
1818, considerat el dia de la fundació de 
la ciutat. Així, Santa Bàrbara d’Oest va 
ser la primera ciutat brasilera fundada 
per una dona. La petita parròquia 
de Santa Bàrbara va ser primer 
incorporada a Campinas i després, el 
1846 a Piracicaba. Finalment, una llei 
del 15 juny de 1869 va emancipar la 
ciutat separant-la de Piracicaba.

Immigrants dels Estats Units
A partir del 1867 arriben immigrants 
nord-americans, sudistes que 
sobrevisqueren a la Guerra de Secessió. 
Ells van portar els seus costums, 
noves tècniques agrícoles i també la 
seva religió. De totes les regions que 
van acollir americans, Santa Bàrbara 
d’Oest va ser una de les quals més es 
van desenvolupar. Els primers nord-
americans a arribar al municipi van 
ser el coronel William Hutchinson 
Norris, excombatent de la Guerra Civil 
Americana i ex-senador de l’estat de 
l’Alabama, i el seu fill, que van passar 

a ensenyar tècniques de cultiu de cotó 
als plantadors locals. Un cop establerts, 
van rebre la resta de la seva família i 
altres compatriotes.
Després van arribar altres immigrants 
d’origen europeu, principalment 
italians. Gradualment, el poble va 
anar creixent, van ser oberts tallers 
i fàbriques d’utillatge agrícola i 
desenvolupant d’altres activitats 
artesanals.

Industrialització
La indústria del sucre va prendre 
gran impuls a la fi del segle XIX, amb 
l’augment en la demanda d’aquest 
producte. A partir de la dècada de 
1920 van sorgir diverses indústries 
d’utillatge agrícola i indústries tèxtils. 
Amb el passar dels anys, van sorgir 
noves indústries i, a la dècada de 1950, 
va ser produït al municipi el primer 
automòbil brasiler: el Romi Isetta, 
llançat el 5 de setembre de 1956.
Santa Bàrbara d’Oest té diversos 
museus i atraccions turístiques, 
incloent el Museu de la Immigració, 
amb fotografies i objectes donats per 
descendents.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL TERCER TRIMES-
TRE DE L’ANY 2012

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 5 de juliol de 2012. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Desestimar la reclamació de responsabili-
tat patrimonial formulada per l’Orquestra 
Calibra, SL pels danys soferts en el vehicle 
de la seva propietat.
Acollir-se a la Resolució BSF/1182/2012, de 
13 d’abril, per la qual s’obre convocatòria 
per a la concessió de subvencions a ens 
locals per finançar les despeses derivades 
de l’elaboració, la implementació o el des-
envolupament de polítiques de dones, dins 
l’exercici 2012.
Acollir-se a la Resolució BSF/1236/2012, de 
25 de juny, per la qual s’obre la convocatòria 
per a la concessió de subvencions del De-
partament de Benestar Social i Família per 
a ajuntaments de menys de vint mil habi-
tants dins l’exercici 2012. 
Imposar a la mercantil Promocions Ortega 
Miralles, SL., una multa coercitiva per im-
port de 600,00 €., per l’incompliment de l’or-
dre d’execució continguda en l’acord de la 
Junta de Govern Local de 7 de juny de 2012, 
pel qual s’ordenava l’execució de la retira-
da dels elements de construcció dipositats 
al carrer Ausias March en ocasió de la rea-
lització de les obres que s’han executat al 
carrer Pompeu Fabra núm. 35, restituint la 
via pública al seu estat.
Aprovar premis per a les Festes Majors 2012.
Acollir-se a la Resolució BSF/204/2012, de 2 
de juliol, per la qual s’aproven les bases re-
guladores per a la concessió de subvencions 
als projectes d’activitats en l’àmbit de la jo-
ventut que els ens locals de Catalunya ela-
boren en el marc del Pla nacional de Joven-
tut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012. 

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 26 de juliol de 2012. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per la Di-
putació de Tarragona pel qual es concedeix 
una subvenció per a la realització del pro-
jecte “Ampliació de la xarxa gas – carrer de 
la Victòria (fase 1)”, per import de quaranta-
cinc mil sis-cents trenta-sis euros amb cin-
quanta cèntims (45.636,50 €).
Acceptar la subvenció concedida per la Di-
putació de Tarragona, per import de 6.582,81 
€, per actuacions del programa de protecció 
de la salut pública, en concret per a les Pis-
cines Municipals.

Acceptar la subvenció concedida per la Di-
putació de Tarragona, per import de 600,00 
€, per al concepte “La Xallenger BTT de les 
Terres de l’Ebre 2012”.
Aprovar la memòria redactada per la Regi-
doria de Fires a l’organització  de “XVI Fira 
de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç”, per 
un import de 55.553,75 €
Acollir-se a l’Ordre AAR/202/2012, de 2 de 
juliol, i sol·licitar al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya, una 
subvenció de 10.000,00 €, per a la realització 
de la fira abans esmentada, acceptant els 
compromisos corresponents.
Aprovar l’extinció del contracte de gestió 
del Museu de la vida a la plana amb la Sra. 
Maria Teresa Guerrero Guarch.
L’atorgament d’una concessió administrati-
va per a l’ús privatiu del domini públic per 
a l’explotació del quiosc de propietat mu-
nicipal per a la venda de premsa periòdica, 
llaminadures i productes semblants al Sr. 
Rufino Martín Bonfill.
Aprovar el conveni de col·laboració entre la 
Fundació Privada Montsià i l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara en el marc de la Borsa d’Ha-
bitatge Jove del Montsià 2012.
 
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 9 d’agost de 2012. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Imposar a la mercantil Promocions Ortega 
Miralles, SL., una multa coercitiva per im-
port de 1.200,00 €., per l’incompliment de 
l’ordre d’execució continguda en l’acord de 
la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 
2012, pel qual s’ordenava l’execució de la 
retirada dels elements de construcció dipo-
sitats al carrer Ausias March en ocasió de la 
realització de les obres que s’han executat 
al carrer Pompeu Fabra núm. 35, restituint 
la via pública al seu estat.
Aprovar la proposta de calendari de fires 
presentat per a l’any 2013: dies del 22 al 24 
de novembre de 2013.
Aprovar la formalització  d’un contracte 
de col·laboració amb la mercantil Techllar 
Multiserveis per a la llar, SL, consistent en el 
subministrament del tancament d’alumini 
i vidre de les obres “Mercat municipal – pri-
mera fase”, per un import de 27.580,13 € IVA 
inclòs.
Aprovar la formalització  d’un contracte 
de col·laboració amb la mercantil Aplitec 
cl, SL, consistent en impermeabilització de 
les cobertes de l’edifici de les obres “Mercat 
municipal – primera fase”, per un import de 
7.221,30 € IVA inclòs.
Aprovar com a festes locals del municipi de 
Santa Bàrbara per a l’any 2013, les següents:

Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori pa-
tró del municipi. 
Dia 4 de desembre festivitat de Santa Bàrba-
ra patrona del municipi.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 23 d’agost de 2012. En 
la qual, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Aprovar la formalització d’un contracte 
de col·laboració amb l’empresa “Electrici-
tat, Fontaneria i Calefacció Francisco Royo 
Andreu”, consistent en les instal·lacions 
de llum, aigua i climatització, de les obres 
“Mercat Municipal-1ª Fase”, per un import 
de 80.360,25 Euros, IVA inclòs.
Aprovar la formalització d’un contracte de 
col·laboració amb l’empresa “Carpinteria 
Metàl·lica Vallés Moreno,C.B.”, consistent en 
la col·locació de barana escala i balconeres 
exterior, de les obres “Mercat Municipal-1ª 
Fase”, per un import de 11.641,41 Euros, IVA 
inclòs.
Aprovar la formalització d’un contracte de 
col·laboració amb l’empresa “Orona”, con-
sistent en la col·locació d’un elevador, de les 
obres “Mercat Municipal-1ª Fase”, per un im-
port de 11.000,00  Euros, més 18% IVA.
Aprovar la formalització d’un contracte de 
col·laboració amb l’empresa “Ceràmiques 
Albert”, consistent en la col·locació de gres 
i manises, de les obres “Mercat Municipal-1ª 
Fase”, per un import de 10,381,99  Euros, IVA 
inclòs.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 6 de setembre de 2012. 
En la qual, entre d’altres, es van adoptar 
els acords següents:
Aprovar la modificació de la divisió en fases 
del projecte “Mercat municipal” amb el des-
glossament següent:
Primera fase, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 160.356,76 €
Segona fase, amb un pressupost d’execució 
per contracta de  172.968,68 €
Tercera fase, amb un pressupost d’execució 
per contracta de  87.673,92 €
Quarta fase, amb un pressupost d’execució 
per contracta de  104.291,38 €
Aprovar l’execució de la segona fase de 
l’obra “Mercat municipal”, amb un pres-
supost d’execució de 172.968,68 €, directa-
ment pels serveis d’aquest Ajuntament de 
Santa Bàrbara.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2012
WAEL ACHFIH ............................................. 10/07/2012
Khalid Achfih, Nadia Belkassmi
DOUNAMBA KONARE ................................ 28/07/2012
Tiefolo Dit Mohamed Konare, Nana Coulibaly
BILAL ANOUAL BENHADDOU ................... 28/07/2012
Abdou Anoual, Jamila Benhaddou
ADAM YOUYOU .......................................... 02/08/2012
Aziz Youyou, Noura Talhaoui
MARTÍ FORT CARBASSA ............................ 08/08/2012
Amado Fort Aixendri, Gisela Carbassa Pola
AYMAN AMAJJAOUI ................................... 21/08/2012
Mohamed Amajjaoui, Yasmina Charida
ANAS ARKIZA ............................................. 28/08/2012
Mimoun Arkiza, Najia Errais
ELYAS ARKIZA ............................................. 28/08/2012
Mimoun Arkiza, Najia Errais
ORIOL CID ROJAS........................................ 09/09/2012
Èric Cid Glynn, Teresa Isolina Rojas Baeza
ALBERT ROYO ABELLA ............................... 11/09/2012
Ferran Royo Pla, Núria Abella Calduch
AROA POY LÓPEZ ....................................... 25/09/2012
Martín Poy Martínez, Mª José López Rodríguez

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2012
ANDREU QUERAL MOLINÉ
NÚRIA ROYO FIGUERA .............................. 07/07/2012
CARLOS PRÍNCEP GISBERT
MARIA ÀNGELS DOMINGO ARASA .......... 21/07/2012
MIHAITA GABRIEL DINUTA
JESSICA BELLÉS GARCIA ............................ 28/07/2012
MARTÍN POY MARTÍNEZ
MARIA JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ .............. 22/09/2012

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2012
OCTAVIO CURTO CID ................................. 27/07/2012
Mª INMACULADA LÓPEZ ROÉ ................... 08/08/2012
CINTA CAÑADA CURTO ............................ 24/08/2012
MARIA MERCEDES AIXENDRI LLEIXÀ ...... 02/09/2012
MONTSERRAT RAGA BALAGUÉ ................ 05/09/2012
CLARA DRAGO FERRERES ......................... 15/09/2012
JOSÉ TORRES QUERAL ............................... 16/09/2012
JOAQUÍN  MATAMOROS  ROÉ .................... 21/09/2012
EMILIO BALAGUÉ CELMA .......................... 21/09/2012
JOSEFA MOYA FELEZ .................................. 22/09/2012
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XVI FIRA DE L’OLI

XV Jornades gastronòmiques
de la cuina de l’oli

Santa Bàrbara

novell, dels cítrics i del comerç

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
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L’entrevista

Vaig néixer a Santa Bàrbara, el dia 
8 de gener de 1942. La meva famí-
lia, que jo sàpiga, han format part 
del nostre poble des de la seva de-
claració com a municipi. De part 
del meu pare José puc dir-vos que 
encara hi ha la masia de Llasat i la 
meva mare Carmen, ve de Mianes. 
Si bé al referir-me a la meva famí-
lia, no vull deixar d’esmentar-la a 
tota, perquè tots ells formen potser 
la part més important de la meva 
vida.
En el meu començament estaven 
els meus avis, pares i germà Juan 
José, a més de tiets i cosins, però 
durant el transcurs de la meva vida 
han anat formant part d’ella, pri-
mer, la meva cunyada Mari i, des-
prés, els meus tres nebots Juanjo, 
Marc i Míriam. I, després, han vin-
gut els seus cònjuges i fills i, tots 
ells, són els que han alegrat la 
meva vida. Puc dir que els estimo 
molt a tots!

Motius de la marxa del poble: 
El meu pare, com molts sabreu, era 
barber i volia que aprengués el seu 
ofici, però a mi no m’agradava. Als 
14 o 15 anys vaig estar treballant, 
juntament amb Alfredo Blanch, 
a l’ajuntament de Santa Bàrbara 
i allà va començar la meva afició 
als treballs d’oficina. No cobràvem 
retribució, però van ser uns anys 
molt bonics. Vam aprendre molt 
gràcies a Mario Pont, al Sr. Salvador 
de l’estanc i al Sr. Manolo Pla. A les 
tardes anava al despatx d’advocat 
del meu oncle José Granell.

Pel que fa a la meva marxa del meu 
poble puc dir-vos que, als 17 anys 
les prioritats són molt diferents a 
les dels 50 anys. Jo a aquesta edat 
era molt feliç en companyia dels 
meus pares i germà, però llegia al 
periòdic les pel·lícules que estre-
naven cada setmana a Barcelona 
i puc assegurar-vos que em sabia 
de memòria tots els cinemes de la 

capital, encara que mai els havia 
visitat. També llegia amb enveja 
les atraccions del Tibidabo, les del 
Paral·lel, etc.
La veritat és que les meves aspira-
cions eren només aquestes. Penso 
que als 17 anys un no es preocupa 
molt del valor dels diners (afortu-
nadament).
En aquell moment no va suposar 
cap sacrifici marxar a la capital i 
suposo que als meus pares tam-
poc, perquè ells volien el millor per 
a mi i sabien quines eren les me-
ves preferències. En veritat, he de 
dir que els meus pares mai em van 
insistir en com havia d’orientar la 
meva vida i sabien que el que a mi 
m’agradaria era treballar en un 
despatx. 
Sé que a la meva mare li va costar 
més d’una llàgrima que marxés 
cap a Barcelona,   però volia el millor 
per a mi i això la va conformar. Jo 
pensava: Per aconseguir un somni, 
cal donar el primer pas, i així i grà-
cies a la família Caire, va ser com 
vaig marxar cap a la ciutat Comtal. 
Aquesta família em van ajudar 
molt perquè als meus 17 anys van 
aconseguir que no em sentís sol a 
la ciutat. Em van acollir com a un 
més de la seva família i això mai ho 
oblidaré.

Els meus pares m’havien ensenyat 
el valor i l’honestedat en el treball i 
la veritat és que, el poc que sóc, els 
hi dec a ells.
Així que, als 17 anys vaig entrar 
a treballar en un banc i allà vaig 
estar durant 7 anys. Als 25 anys 
vaig canviar a una multinacio-
nal farmacèutica on he estat fins 
a la meva jubilació. Durant tots 
aquests anys, he assegurar-vos que 
he treballat molt a gust, perquè he 
format part del departament de re-
cursos humans i això m’ha donat 
l’oportunitat de conèixer molta 
gent i, en més d’una ocasió, he po-
gut ajudar a algun treballador amb 

problemes econòmics, familiars, 
etc. Això m’ha ajudat molt a tenir 
una concepció de la vida molt... no 
sé com ho diria... el fet és que he 
vist moltes persones que en veritat 
tenien veritables problemes, famí-
lies molt desestructurades, etc.
Des de feia molts anys, tenia molts 
projectes per després de la meva 
jubilació. Sempre he pensat en el 
potencial que tenim tots i cada un 
de nosaltres, perquè no us càpiga 
cap dubte, tots el tenim i cal esbri-
nar quin és el que té cadascú en 
particular i tractar d’aprofitar-lo.
Bé, jo sempre havia envejat a aque-
lles persones que havia escoltat 
que visitaven malalts, hospitals, 
etc.
Quan em vaig jubilar, vaig anar a 
l’Hospital del Mar perquè m’in-
formessin del que havia de fer 
per formar part, com a voluntari, 
d’aquest hospital. A la setmana 
següent i durant uns 5 anys vaig 
veure complerts els meus desitjos. 
Després i fins avui, vaig passar a 
una fundació de malalts de càncer. 
Faig acompanyaments per a qui-
mio, ràdio, etc. I els divendres faig 
visita hospitalària a la Vall Hebron. 
Bé... mira... podria dir-vos que em 
sento molt feliç. Una cosa us puc 
assegurar, tots ens necessitem i no 
hem de desaprofitar els nostres re-
cursos. La visita a una veïna que 
està sola o malalta ja és molt. No 
ho oblideu!

Visió del poble:
Dels meus records de Santa 
Bàrbara poc puc aprofundir. Penso 

Entrevista al planer absent…
Eladio Llasat Balagué
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L’entrevista

que és el meu poble, que allà és on 
guardo els meus millors records i 
és el lloc on vull descansar el dia 
que arribi al final de la meva vida.
La veritat és que el poble ha canvi-
at i molt. És més gran, tenim més 
coses com el poliesportiu, més edi-
ficis i segurament més bonics, però 
tant ha canviat Santa Bàrbara? A 
veure, ara hi ha una piscina molt 
bonica, però quan jo era petit, te-
níem la bassa del Galán i anys des-
prés la piscina d’Astàssia, teníem 
un camp de futbol (més petit) però 
ens servia i fins i tot teníem 2 sales 
de cinema i un teatre (el trinquet).
No voldria ser negatiu, però pen-
seu una cosa, jo, des dels records 
de la meva infància, ho veig tot tan 
bonic en el passat que no em veig 
capaç de canviar-lo pel present. 
Perdoneu-me!

Sabeu, la visió de com ha anat can-
viant Santa Bàrbara aquests últims 
anys correspon jutjar-ho a aques-
ta joventut que tenim tan brillant 
i amb un gran potencial. Ells són 
els que han de donar la seva opi-
nió i les seves inquietuds, perquè el 
nostre poble sigui cada vegada més 
bonic i pròsper, tant per a nosaltres 
mateixos com per a la gent que ens 
visiti. Ells són el nostre present i fu-
tur. Sabeu? Jo tinc molta esperança 
en tota aquesta joventut.

El que sí que penso que ens defi-
neix com a diferents de persones 
d’altres comarques i que crec que 
és una cosa molt nostra són les oli-
veres, perquè quan algú ha nascut 
al nostre poble i ve d’altres llocs, 

a mesura que s’acosta a Santa 
Bàrbara, comença a veure una 
cosa que li resulta molt familiar i 
són aquests camps d’oliveres, són 
aquests arbres tan nostres i que, 
almenys en el meu cas, m’encanta 
de veure’ls. Són preciosos!

Des de la distància no veig el meu 
poble llunyà. Tot el contrari, el veig 
molt proper i em sento molt orgu-
llós de formar part d’aquesta co-
munitat que sempre he considerat 
meva.

Contacte amb el poble:
Jo mai he perdut el contacte amb 
el meu poble. A Santa Bàrbara tinc 
a tota la meva família i amics i els 
que em coneixen saben que em 
sento planer. Del meu poble no 
enyoro res, perquè penso que tot és 
al meu abast.
Penso que la diferència entre la 
teva residència habitual i la del 
poble on vas néixer pot ser molta, 
però penso que això no té cap im-
portància, si més no per a mi, tot 
depèn del valor que cada persona 
vulgui donar-li. Mireu, hi ha perso-
nes que van néixer a Santa Bàrbara 
i poques són les visites que li fan. 
Jo, personalment, estic convençut 
d’una cosa i sempre ho dic: Qui 
perd les seves arrels, perd la seva 
pròpia identitat.
Que cada persona estigui com mi-
llor li sembli, però jo, Eladio, sóc i 
em sento del meu poble, a més que 
estimo i gaudeixo de tota la meva 
família i amics que viuen a Santa 
Bàrbara.

Retorn al poble: 
Jo penso que mai hauré de tornar 
a Santa Bàrbara perquè sempre he 
format part. És que, mireu, per a mi 
sempre ha estat tan important el 
poble que em va veure néixer, que 
tot i que porto 53 anys a Barcelona 
i vull molt a la ciutat Comtal, jo 
mai m’he considerat barcelonès, 
encara que us asseguro que hi he 
estat molt feliç i he conegut a per-
sones meravelloses a la qual sem-
pre voldré i mai negaré. Jo sempre 
he dit on vaig néixer, d’on sóc, i mai 
he amagat els meus orígens. Tot el 
contrari, em sento molt orgullós de 
ser planer.
Recordo a la meva mare que en 
algunes ocasions que venia a 
Barcelona deia que era d’un poble 
del costat de Tortosa. Jo sempre la 
rectificava dient que érem de Santa 
Bàrbara.

Bé, no voldria desaprofitar l’opor-
tunitat que em brindeu, a través 
del magazín, per fer una mica de 
crítica d’alguna cosa que mai he 
trobat molt correcte. Cada any, al 
pregó de les festes majors, poques 
són les persones planeres que fan 
aquest acte. Sempre es busca a 
persones que siguin polítics, met-
ges, advocats, etc. I jo sempre he 
pensat que podrien ser persones 
de la nostra comunitat. Per què no 
li donem importància a un senyor 
que sigui un bon expert per exem-
ple en empeltar arbres? Per què no 
li preparem un guió i el conven-
cem que faci aquest pregó? O una 
senyora, mestressa de casa? Estic 
segur que a una gran majoria ens 
agradaria més escoltar a persones 
del nostre poble.

Aprofito l’ocasió per dir-vos que 
mai deixem de voler al nostre po-
ble. És una cosa tan tendra, tan fa-
miliar i tan nostre que ens hem de 
sentir orgullosos de ser planers i de 
formar part d’aquesta comunitat 
que és tan nostra.

Gràcies, de veritat.

Visca Santa Bàrbara!
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CLUB DE BITLLES SANTA 
BàRBARA

Entre els dies 12 i 14 de juliol de 2012 
se va celebrar, a l’estadi La Cuna del 
Màgic de Sant Salvador (El Salvador) 
la 1a copa intercontinental sub 25 de 
bowling six, o sigui bitlles catalanes. 
Allí van participar les seleccions del 
Salvador, Guatemala i Catalunya. La 
selecció catalana estava formada per 
Gerard Albiol, Sergi Arques, Marta 
Solé i Mariona Llorens.
La selecció catalana va tenir una 
molt bona actuació aconseguint 7 
medalles d’or, una de plata i dos de 

bronze . Les classificacions van ser 
les següents:
Individual masculí: 1r Sergi Arques i 
3r Gerard Albiol.
Individual femení: 1a Marta Solé.
Parelles masculí: 1s Sergi Arques i 
Gerard Albiol.
Parelles femení: 3es Mariona Llores i 
Marta Solé.
Màster individual: 1es Sergi Arques i 
2n Gerard Albiol.
Màster femení: 1a Marta Solé.
Equips Copa Associació Mundial: 1a 
Selecció Catalana.
Moltes felicitats als campions!
Per aquestes dates també hem 
començat el campionat de lliga de 

les Terres de l’Ebre i portant dos 
jornades disputades, el Club de 
Bitlles Santa Bàrbara ha guanyat un 
partit i ha perdut l’altre. Ja veure’m 
al final com acabarà tot.

Rogelio Roé 

ASSOCIACIÓ
DONES PLANERES

Si per alguna cosa es caracteritza 
aquesta època és pel retorn a l’escola 
de tots els infants, i com ells, les 
mares i les àvies del nostre poble 
també ho fan, retornen a les seves 
activitats lúdiques i formatives, 
retornen al seu local social, retornen 
a la seva associació.

Aquest mes d’octubre marca el tret 
de sortida d’un nou curs, un curs 
carregat d’activitats programades 
per a un gran ventall de dones, amb 
edats i gustos diferents, amb més o 
menys temps lliure, però amb una 
característica que les defineix i que 
és el seu dinamisme i les ganes 
de fer coses fora de l’àmbit de les 
obligacions familiars i/o laborals.

Per això, des d’aquí animem a totes 
les dones a què no deixen passar 
aquesta oportunitat, que no es 
queden a casa, que vinguin, que 
participen, que aportin idees, etc. 
El relacionar-nos amb els altres ens 
manté actius, ens dóna ganes de 
millorar. Tenim a les nostres mans 
la millor i més econòmica teràpia de 
vida. 

Animeu-vos, sempre sereu 
benvingudes. 

També, voldríem agrair a la Teresa 
Guarch Laynez, presidenta d’aquesta 
associació fins el curs passat, per 
haver-nos dedicat part del seu temps. 
Sabem que no sempre ha estat fàcil. 
Gràcies per tot.

I, a continuació, us detallem les 

activitats que tenim previstes des de 
l’associació:

CURS 2012-2013 – ACTIVITATS 
OBERTES A TOTHOM

IOGA-PILATES, dilluns i divendres, de 
19.30 a 20.30 h.
GIMNÀSTICA-AERÒBIC, dilluns, 
dimarts i dimecres, de 20 a 21 h.
TAI-CHI, dimarts, de 19.30 a 21 h.

CAMINADES, primer diumenge de 
cada mes, de 9 a 10.30 h.
VIATGE A TARRAGONA, divendres 
19 d’octubre, (Refineria Repsol i 
recorregut turístic per la ciutat), tot 
el dia.
TALLER DE BIJUTERIA, dimecres 7 i 
14 de novembre, de 16 a 18 h.

La Junta
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Entitats Planeres

CLUB TWIRLING STA. BàRBARA 

Com sempre, l’estiu és un trimestre 
sense activitat de competicions, solament 
nombrarem que la Federació Catalana de 
Twirling va participar com a selecció catalana 
al Campionat Europeu que es va celebrar del 
4 al 8 de juliol a la ciutat belga d’Hasselt,  
on destacarem la bona representació de les 
nostres comarques ebrenques (Deltebre, 
Ulldecona i Tortosa), i a destacar l’actuació 
en individual sènior de Lorena Cases (Club 
Twirling Tortosa), atleta d’arrels planeres. 
Aquesta noia també va participar del 2 al 
5 d’agost, al Campionat del Món que es va 
disputar a la localitat francesa de Villebon, 
representant a la Federació Catalana.
Tots els anys, el club celebra el final de 
temporada amb una exhibició de totes les 
actuacions que s’han fet durant l’any als 
campionats que hem participat. L’acte va 
tenir lloc el dia 2 de juny a les 7 de la tarda, 
al Pavelló Poliesportiu Municipal i dintre 
de la celebració de les Jornades Esportives 
(adjuntem una foto de les noies desfilant). 
Les actuacions van ser molt vistoses i el 
nombrós públic que va venir va correspondre 
amb calorosos aplaudiments. Vam aprofitar 
per fer uns sortejos al final de l’acte de 10 
lots de productes i quatre sopars, que molt 
gentilment ens van cedir les botigues del 
poble. Des d’aquest magazín volem donar 
moltes gràcies a tots els comerços que ens 
van donar els obsequis. Vam comptar amb 
l’assistència de les autoritats municipals, 
els quals van fer entrega d’una sèrie 
d’obsequis. Aquest any, també vam entregar 
2 twirlers de plata a les noies que han 
deixat el club havent complert els 18 anys 
i havent participat l’últim any a totes les 
competicions. Com a final de festa, tota la 
família que formem el Twirling vam poder 
gaudir a la Pista Poliesportiva d’un sopar 
familiar. Agraïm a l’Ajuntament i al seu 

personal, les facilitats que ens van donar per 
disposar de les instal·lacions esportives. 
Les nostres xiquetes van participar en la 
majoria d’actes de les Festes Majors (canvi 
de pubilles, dia del pregó de festes, ofrena de 
fruits en honor a Sant Isidre i l’últim dia a 
la desfilada amb les pubilles i les carrosses). 
Aquest any, hem tingut dos novetats, el 
primer diumenge del canvi de pubilles, a 
l’acabar l’acte, va haver una exhibició de 
Twirling per a tot el poble, a la mateixa pista, 
van participar totes les categories. L’altra 
novetat va ser que les atletes més grans ens 
van demanar a la Junta de fer una carrossa 
i després de fer la primera desfilada, poder 
pujar a la carreta i participar a la batalla de 
confeti. Amb pocs dies i amb moltes hores de 
son, van poder fer la carrossa, i gaudir elles 
del final de festes.  Les podeu veure a una de 
les fotos que hem posat.  
Per compensar la retallada dels ingressos de 
la subvenció municipal, dintre d’una de les 
reunions, se’ns va ocorre poder fer un bingo 
a la mitja part del ball de les Festes Majors. 
Ho vam demanar a l’Ajuntament, ens ho van 
acceptar i vam ser a temps de poder posar-
ho al programa de festes. Finalment, vam fer 
dos bingos, un el primer dissabte de festes i 
l’altre l´últim dissabte. Des d’aquest magazín 
volem donar les gràcies a tota la gent que va 
col·laborar comprant cartons. Creiem que 
ens ho vam passar tots molt bé i més la gent 
que els van tocar els premis en metàl·lic que 
vam poder donar (bingo i línia).
Com a premi per haver participat a tots 
els actes de les Festes Majors, la Junta va 
decidir premiar a totes les xiquetes amb un 
final de festa de l’estiu. Es va fer el dissabte 
1 de setembre per la tarda (el dia no va 
acompanyar molt), i consistia en passar la 
tarda a les piscines municipals i, en acabar, 
un berenar-sopar per a totes elles. Aquests 
actes es van poder fer gràcies a les activitats 
extres que organitza el club durant l’any, 

i també gràcies a la col·laboració de la 
Regidoria d’Esports.
Seguint amb les activitats que organitza 
el nostre Ajuntament, el club va participar 
en la Diada Nacional de l’11 de Setembre. 
El divendres per la nit, les xiquetes van 
pujar desfilant des de la plaça de l’Estació 
fins a la plaça Cid i Cid, acompanyats tots 
de la Senyera de Catalunya, on la Junta 
va col·laborar amb la portada i posterior 
hissament de la senyera a l’Ajuntament, 
de la qual també hem posat una foto. El 
dimarts, una representació de la Junta i de 
les xiquetes va participar en les dos ofrenes 
florals als monuments de la població i 
posterior cant de l’himne dels Segadors a la 
plaça Major. 
Com tots els anys, animem a totes les 
xiquetes/xiquets que es vulguin iniciar en 
aquest món del twirling, que poden passar 
totes les tardes (de dilluns a divendres), pel 
pavelló municipal i preguntar per Judith 
Lleixà (la nostra monitora), i els hi donarà 
tota la informació que vulguin saber.
Ara ja han començat els entrenaments al 
pavelló municipal, de cara a anar preparant 
els exercicis.
I, per últim, comunicar a tot el poble, que 
com tots els anys i a partir del mes d’octubre 
ja disposarem de la loteria, aquest any 
participem amb el núm. 04712, esperem la 
vostra col·laboració i que hi hagi sort per a 
tots.
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES

En aquesta edició del magazin, la 
Unió Musical Jaume Balmes fa un re-
pàs de les diferents actuacions que 
ha dut a terme durant els mesos 
d’estiu. Començant amb les actua-
cions del nostre poble, a les Festes 
Majors, amb el canvi de pubilles, el 
pregó de festes, l’ofrena de flors i 
fruits i per acabar aquesta setmana 
intensa d’activitats i actes, les ca-
rrosses que ens porten a la cloenda 
de les Festes Majors.

El passat 21 de juliol, els músics i 
acompanyats es van desplaçar fins a 
Rasquera, a la comarca de la Ribera 
d’Ebre, on es va realitzar una trobada 
amb tres bandes de música de po-
bles veïns: Falset, Rasquera i Santa 
Bàrbara. L’actuació va consistir en un 
passacarrers i un concert. 

Ja que ens desplaçàvem fins a Ras-
quera, la banda de música va aprofi-
tar per organitzar un cap de setmana 
d’activitats i es va quedar a dormir 

a la casa de colònies Can Manxol, 
realitzant un seguit d’activitats, una 
d’elles una excursió pels voltants 
del poble de Rasquera. Els músics 
s’ho van passar molt bé i van poder 
gaudir d’un cap de setmana diferent, 
amb els companys/es del món de la 
música.

Al mateix temps, ja que tenim 
l’oportunitat de poder escriure a 
través del magazín, recordem a tota 
la població que ja hem començat el 
nou curs a l’escola de música els Fla-

rets, per tant, si algú està interessat 
en aprendre música pot passar per 
l’escola tots els dies de la setmana a 
partir de les 5 de la tarda. A més a 
més, us detallem les diferents quotes 
que s’estableixen en cadascun dels 
aprenentatges: Iniciació 30€ - Solfeig 
30€ - Instrument 35€ - 2n Instrument 
25€ - Instrument més Llenguatge 35€ 
- Instrument més Solfeig 35€ - Ins-
trument més Llenguatge més Solfeig 
40€ - Llenguatge més solfeig 35€ - 
Soci protector 5€.

Ctra. de La Galera, s/n • 43570 Santa Bàrbara • Tel. reserves 977 719 017
diego@hoteldiego.com  •  www.hotelrestaurantdiego.com

HOTEL  RESTAURANT
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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.

1 7 8 4

4 8 6 3

3 1

9 2 8

1 4 9

6 5

2 3

5 8

7 6

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 19

ENIGMES
El resultat és 144. El resultat surt re-
alitzant la suma dels dos nombres i 
multiplicant el resultat pel primer 
nombre.

Sudoku

Solucions

7 8 1 9 5 2 4 3 6

2 4 3 6 7 8 5 9 1

9 6 5 3 4 1 7 2 8

5 1 7 4 8 9 2 6 3

3 9 4 5 2 6 1 8 7

6 2 8 1 3 7 9 5 4

4 7 2 8 6 5 3 1 9

1 5 6 7 9 3 8 4 2

8 3 9 2 1 4 6 7 5

Qui i què?
Imatge 1: c/ Aire. Imatge 2: Jesús Llaveria, José Juan Cabanes, Jordi Roig, Ri-
cardo Pla, Lluís Chavarria, Javi Vallés, Alfonso Cid, José Luís Baquero, Albert 
Fernández, Herculà Garcia, Julio Muria, Ricard, Toni Bel i Alfonso Pallarès.

Quina alçada té un arbre que és dos metres més curt 
que un pal que triplica l’alçada de l’arbre
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PUBLICITAT NEMEA

Efemèrides
15 anys de la publicació del primer número en català de l’edició d’El Periódico de 
Catalunya, un diari d’informació general de pagament i distribució matinal, editat 
a Barcelona amb doble versió catalana i castellana. És el diari de Catalunya més 
venut. Pertany al Grup Zeta.
El 26 d’octubre de 1978 va néixer El Periódico de Catalunya amb un nou model que 
va revolucionar el panorama de la premsa a Barcelona fins a convertir-lo, 25 anys 
després, en el diari més llegit a Catalunya. El 27 d’octubre de 1997, s’hi publica el 
primer número en català. El Periódico, fundat pel barceloní Antonio Asensio Pizarro, té 
la seva redacció a Barcelona i compta amb corresponsals propis a les principals ciutats 
del món. 

55 anys del llançament a l’espai del satèl·lit Sputnik II, el primer que duu a bord un 
ser viu, la gossa Laika i que formava part del Programa Sputnik que va ser una sèrie 
de missions espacials no tripulades llençades per la Unió Soviètica a finals dels 
anys 1950 per demostrar la viabilitat dels satèl·lits artificials en òrbita terrestre. El 
nom “Sputnik” ve del rus i significa “satèl·lit” o “company de viatge”.
El 3 de novembre de 1957, la URSS llança a l’espai el seu segon satèl·lit, l’Sputnik II, que 
es va llençar uns mesos després de l’Sputnik I, portant a bord el primer passatger viu, 
una gossa anomenada Laika. Els plans no contemplaven un retorn segur, cosa que va 
fer de Laika la primera víctima de l´espai.

111 anys del naixement de Walt Disney, director, animador i productor de cinema, 
que al llarg de la seva carrera obtingué un total de vint-i-sis Premis de l’Acadèmia 
dels Òscars, dels qual quatre foren honorífics.
El 5 de desembre de 1901 naixia Walter Elias Disney, a Chicago. Fou un productor, 
director, guionista i animador estatunidenc i el fundador, juntament amb el seu germà 
Roy O. Disney, de The Walt Disney Company, empresa que avui dia genera un benefici 
anual de 35.000 milions de dòlars, i el principal artífex d’un estil inconfusible de 
pel·lícules de dibuixos animats. Moria el 15 de desembre de 1966.



Biblioteca José Escudé Albesa

QUÈ S’HA FET?
BIBLIOPISCINA
Hem passat l’estiu a la bibliopiscina, 
acompanyats de llibres, revistes 
i activitats per als banyistes de 
les piscines municipals de Santa 
Bàrbara. Georgina Codorniu, 
Francina Soler i Carlijn Ebbers 
hem gaudit oferint tot tipus de 
documents als usuaris estivals.

QUÈ FAREM?
BIBLIOCURSA
Comencem amb la bibliocursa, del 
21 de setembre al 21 de desembre 
els participants hauran de superar 
una nova cursa lectora.

PÀGINA JOVE
Encetem una nova temporada a la 
ràdio. Continuarem assistint tots 
els dijous, a les 12.30 hores, a la 
Plana Ràdio informant-vos de totes 
les novetats i proposant-vos nous 
jocs, a través dels documents que 
portarem cada setmana.

EXPOSICIÓ
Una nova exposició a la 
biblioteca titulada Quin temps 
tenim? L’organització de la vida 

quotidiana. Tracta sobre com les 
dificultats per harmonitzar la vida 
laboral, la personal i la familiar 
han convertit la gestió del temps 
en una de les qüestions prioritàries 
per al benestar de les persones. 

CLUB DE LECTURA
Les trobades del Club de Lectura 
seran els dimarts 30 d’octubre, 27 
de novembre i 18 de desembre, a les 
18.30 hores. Animeu-vos a assistir 
si encara no formeu part d’aquest 
club tan interessant. 

BIBLIOPARC
I per acabar l’any, del 27 al 31 de 
desembre, ens desplaçarem al Parc 
Infantil i Juvenil de Nadal amb una 
nova activitats per als assistents. 

I AIXÒ QUÈ ÉS?

Aquest és un document que 
pertany a la col·lecció local de la 
nostra biblioteca i que recull la 
gestió contable de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara de l’any 1952, essent 
alcalde Don Agustín Cid Torta.
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Centre Obert l’Oliveta

El dia 7 de setembre es va realitzar la 
clausura del casal d’estiu BallaGym 
2012, que ha comptat amb un total 
de 68 infants, dirigits amb 9 dirigents.
Els infants han pogut gaudir de 
la pràctica d’esports variats i 
relacionats amb les seves edats, com 
bàsquet, acrosport, jocs tradicionals, 
psicomotricitat... i tallers com cuina, 
contes, dinàmiques, experiments, 
manualitats...
La festa final va comptar amb tots els 
infants que havien passat al llarg de 
tot l’estiu pel casal. Així un total de 50 
nens van poder realitzar batuka, jocs 
d’aigua i un dinar que les mestresses 
de casa van confeccionar per a tots 
nosaltres.
Per una altra banda, el dia 17 de 
setembre vam encetar un nou curs 
al Centre Obert l’Oliveta, el curs 
2012-2013, que va començar amb la 
totalitat de les places cobertes, amb 
un nombre de xiquets i xiquetes 
pendents de poder accedir al centre 
obert en el cas que hi hagi alguna 
vacant durant el curs.
L’horari del centre continua sent el 
mateix de tots els anys, de dilluns 
a divendres de 17 a 19.30 h, tenint 

en compte les mateixes festes del 
calendari escolar.
Al centre realitzem tallers variats, 
amb una programació adequada a 
les diferents edats i necessitats que 
ens puguem trobar amb els infants.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Taller de 
creació 
de jocs i 
celebracions 
especials

Taller 
d’Educació 
Viària Taller de 

dinàmiques

Taller de 
coeducació

Taller de 
biblioteca

Reforç 
Escolar

Reforç 
Escolar

Clausura del casal d’estiu
BallaGym 2012



Infocentre

Concurs imatge digital 2012
1r PREMI Alina Caballè Arín

Àngela Cruz Sandonis Àngeles Segarra Albesa Àngels Gázquez Espuny

Bàrbara Cid Bosch Clara Castell Giné David Cid Caballé

Fani Forcada Caballé Isabel Castell Anoll Jordi Romero

Lourdes Subirats Pla Mª Carmen Sandonís Saura Mª Cinta Martí Roda

Mª Luisa Arasa Tomàs Míriam Fernàndez Martínez Marc LLeixà Gaya

Maria Martínez Tella Maribel Caballé Arín Maribel Fernández Miralles

Montse Arasa Tomàs

Sergi Romero Espuny

Núria Fernàndez Miralles Paquita Espuny Güell

2n PREMI Núria Gaya Sol 3r PREMI Guillem Blanch Roldan
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Llar d’Infants Les Beceroles

FESTA DE GRADUACIÓ
Les educadores de P2, per acomiadar 
el curs, als nens/es que marxen a 
l’escola van organitzar-los una festa 
de cloenda.
Primer van fer un berenar per a 
tots els familiars. Després van 
passar un vídeo amb imatges de les 
diferents activitats i moments que 
han compartit al llarg del curs i, per 
finalitzar, van graduar als infants, un 
per un, posant-los el birret i donant-
los un diploma.

Activitats

AULA EDUCADORES
De les Tortugues (P-0) 
Rosana Fort Rodríguez
Dels Conills (P-1)
Estela Marin Gila
Dels Pollets (P-1)
Yolanda Espuny Guillen
Dels Lleons (P-2)
Amaya Arasa Pla i Gemma Duran Ferré

FESTIVAL DE FI DE CURS
Per finalitzar el curs 2011-2012, a la 
llar vam celebrar el festival de fi de 
curs on nens/es de la llar van fer una 
actuació per a tots els seus familiars. 
Els més petits de la casa (P0) van fer la 
cançó de “l’abeja maya”; els de P1 ens 
van sorprendre amb la gran actuació 
de “Fame” i, els més grans, ens van 
fer una representació musical de les 
4 estacions de l’any.
Per acabar, les educadores van donar 
els àlbums a cada un dels seus 
alumnes.

Volem agrair als pares i mares la 
seva participació durant tot el curs i 
el detall que van tenir amb nosaltres. 
Moltíssimes gràcies!!!

COMENCEM UN NOU CURS
La llar d’infants Les Beceroles ha obert les seves portes el dia 1 de setembre per iniciar el curs 2012 – 2013.
L’horari de la llar és pel matí de 8.30 h fins les 13.15 h i per la tarda de 14.15 h fins les 18 h. L’entrada pel matí és fins 
les 10 h i la sortida a partir de les 12 h, i per la tarda l’entrada és fins les 16 h i la sortida a partir de les 17 h.
Les educadores, un cop més, comencem el curs amb moltes ganes i il·lusió, acollint als nous infants i, com no, als que 
ja estaven amb nosaltres el curs passat.
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre

Recordeu de quin color anava vestida, a la cursa enigmàtica, la ballarina 
que va resultar ser l’autèntic Satanàs? 

Les activitats realitzades, pel Grup 
Joventut, durant el 3r trimestre, han 
estat:
El dia 9 de juliol i dintre la 
programació de les Festes Majors, 
es va realitzar la cursa enigmàtica 
que, aquest any, portava per títol 
“Les aparences enganyen”. Hi van 
haver un total de 65 joves que van 
dur a terme les diferents proves i 
desenvolupar la trama de la cursa. 
Es va comptabilitzar un total de 420 
persones, distribuïdes en 52 grups.    

El passat mes de juliol, es van dur 
a terme les colònies d’estiu, del 23 
al 28 de juliol. En aquesta edició 
les colònies anaven destinades a 
xiquets/es des de 1r de primària 
fins a 1r d’ESO. Els participants es 
van desplaçar fins a La Juneda (Les 
Garrigues), a la casa de colònies La 
Manreana. Van ser un total de 40 
participants i 7 monitors/es, que 
van treballar el centre d’interès “Els 
follets”.

Del 26 al 28 de juliol, es va realitzar el 
cap de setmana lúdic, una activitat 
destinada a joves de 14, 15 i 16 
anys. Aquests es van desplaçar fins 
La Juneda, a la casa de colònies La 
Manreana. Hi van realitzar diferents 
activitats lúdiques: taller d’aventura, 
muntar a cavall, còctels sense 
alcohol, entre altres. A més a més, 
van confeccionar una activitat que 
la van dur a terme al mateix recinte 
de la casa per als participants de les 
colònies, és a dir, van poder realitzar 
tasques de monitor i veure com es 
desenvolupa la mateixa. En total hi 
van participar 11 joves acompanyats 
per 2 monitores.
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Per tercer trimestre consecutiu augmenta la taxa d’atur entre els joves de 16 
a 29 anys situant-se en el 37,1% (1,1% més que el trimestre anterior). Aquesta 
és una de les dades que es desprenen de l’informe trimestral que realitza 
l’Observatori Català de la Joventut sobre la situació laboral dels joves de 16 a 
29 anys, a partir de les dades de l’EPA facilitades per l’Idescat.
L’informe analitza com afecta la crisi en els joves i l’evolució de l’ocupació i 
l’atur, la formació de la gent jove i la taxa d’emancipació des de 2007 fins al 
segon trimestre de 2012.
En l’àmbit d’ocupació, l’anàlisi de les dades indiquen que la immensa majoria 
de joves que treballen ho fan en el sector serveis ( un 78,2% si no tenim 
en compte el sector agrari) i que un 38,6% dels joves contractats tenen un 
contracte temporal.
En aquest trimestre de 2012 hi ha hagut un augment de l1,1% de la taxa 
d’atur dels joves de 16 a 29 anys, situant-la en un 37,1%. Això significa que, per 
tercer trimestre consecutiu, l’atur juvenil ha arribat al seu màxim des què va 
començar la crisi. En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 262.700 joves aturats. 
Una altra dada destacada és l’augment del nombre de joves que està cursant 
estudis (un 8,1% en quatre anys), com a sortida a la crisi i l’atur. 
Finalment, l’informe també recull la baixada de la taxa d’emancipació dels 
joves de 16 a 29 anys a Catalunya dins el 26,5%, una xifra similar a la de 2004 
i molt per sota del moment de major expansió quan la taxa es va situar en un 
33,7%.
Podeu consultar l’informe a: 
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/EJoventut/Recursos/Tipus%20de%20
recurs/Documentacio/Arxiu/Document/Informe_EPA_12_2n_trimestre.pdf<

http://geonick.com
Tots tenim aficions i un dels llocs per compartir-les, a la xarxa, es diu Geonick. 
Els seus creadors el defineixen com un cercador d’afinitats i funciona d’una 
manera ben fàcil; es tracta de donar-se d’alta, explicar quins són els nostres 
interessos i “hobbies” i cercar altres persones amb qui compartir-los.

http://catalunya.divertir.me
Que s’acabin les vacances no vol dir que s’acabin les ganes de festa. A la web 
Divertir.me poden buscar i trobar tota mena d’actes lúdics que es programen 
a Catalunya. Tant fàcil com posar el nom del municipi que ens interessi, i 
automàticament tenim accés a un munt de convocatòries. I no només del 
municipi sinó també dels pobles i ciutats del seu voltant. 

http://www.clickpost.com
Click Post, és una web que els proposa oblidar-se del paper,  poder rebre totes 
les factures dels seus subministradors (aigua, llum, gas o qualsevol altre), 
directament en un arxiu virtual i personal. Un cop rebuda l’autorització del 
client, el servei es posa en contacte amb el proveïdor, per substituir el correu 
tradicional per la factura en línia.

Web’s d’interès

Parlem de…
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La Plana Ràdio

LA NOVA TEMPORADA, MÉS PLENA QUE MAI!
Acaba l’estiu i amb ell la programació 
especifica d‘aquesta època de l‘any. Coincidint 
amb el canvi estacional i com és habitual tots 
els anys, La Plana Ràdio va començar també 
el dilluns 24 de setembre la programació de 
la nova temporada 2012/2013, aprovada a 
la reunió de col·laboradors que va tenir lloc 
el passat 12 de setembre i a la qual hi van 
acudir tots els que veieu a la foto adjunta. 
Una de les principals novetats d’aquesta 
temporada és que avancem 30 minuts l’hora 
d’inici del directe. Si fins ara era Tere Giné 
qui a les 8.30 h començava el magazine “El 
Nostre Matí”, amb el resum de titulars de la 
jornada, ara serà Josep Roig qui, a les 8 del 
matí, començarà fent un primer cop d’ull a 
l‘actualitat de les Terres de l’Ebre. En canvi, 
l’hora de tancar la nostra programació de 
continguts s‘avançarà una hora. Així, en lloc 
d’acabar a les 10 de la nit ho farem a les 9.
Un altre canvi que considerem important 
és que alguns del col·laboradors que teníem 
per la tarda els hem traslladat al matí, 

concretament els que tenia Tere Giné i alguns 
de nous els escoltarem a partir de les 10.
D‘aquesta nova programació que encetem, 
també cal significar la unificació de 
continguts en xarxa, produït a les EMUTE 
(Emissores Municipals de les Terres de l’Ebre) 
i que s‘emetrà tots els dies de dilluns a 
divendres i en horari de 19 a 21 hores. Un total 
de set programes més l’Informatiu Emute 
que s‘escoltaran al mateix temps per les sis 
emissores que formem l’associació. La Plana 
Ràdio aportarà els programes “Catalonia” i 
una versió reduïda de ”L’agenda Ebre”.
Per acabar dir que aquest “curs” el comencem 
amb quatre col·laboradors menys: Pau, 
Míriam, Rocio i Saray. Els “menuts” de la 
casa s’han fet grans. Voldria aprofitar per 
agrair-vos públicament la vostra aportació. 
Afortunadament uns marxen i uns altres 
arriben per agafar el relleu. Lourdes, Idoia, 
Faiz i Axel els substituiran. 
Una iniciativa força interessant i que podreu 
escoltar el dimecres a les sis de la tarda és 

la de l‘altre grup jove: Joan, Núria, Víctor 
i Pau i el seu “Aprèn amb nosaltres”. Maria 
és una altra de les joves que s’incorporen 
enguany a la nostra programació per parlar-
nos de literatura juvenil i ho farà de la mà de 
Carmen Sandonís dintre l‘apartat literari. El 
darrer fitxatge al qual donem la benvinguda 
aquesta temporada, ja dintre del camp dels 
veterans, és Lucrecia, que s‘afegeix a l‘equip 
de Glòria.
En definitiva, tot i la crisi, nosaltres 
comencem amb una ràdio més plena que 
mai: amb 32 col·laboradors i molta il·lusió.

4t Capítol: Jordi i Aida, els meus fills.
Penúltim capítol que, des de La Plana Ràdio, 
he volgut dedicar a aquelles persones 
que des de l‘inici de l‘emissora han estat 
ininterrompudament amb nosaltres com a 
col·laboradors .
És potser el capítol més difícil, perquè he de 
parlar dels meus fills Jordi i Aida i aquest 
lligam potser no em faci ser del tot objectiu 
a l‘hora de destacar els seus valors en 
l’aportació i dedicació que han fet a aquesta 
ràdio de tots i en la que, per cert, al decurs 
d‘aquets ja complits 17 anys hi heu participat 
gairebé tres-centes persones del poble (i 
alguna de pobles propers). Vagi també el meu 
agraïment, com a director, a tots vosaltres per 
la vostra participació de més o menys llarga 
durada.
Però bé, avui toca parlar de Jordi i Aida Roig 
Bruño. Tenien, aquell 1995 d’inici, ell 15 anys i 
ella 11 i es van unir al nombrós grup de joves 
que, en sentir parlar de que anàvem a tenir 
una ràdio al poble, van passar per l‘emissora 
a dir que els agradaria participar al projecte. 
El que no sé prou bé és si els vaig convèncer jo 
com a pare i responsable de la iniciativa o van 
ser ells sols els que s’hi van interessar. Però és 
igual, allò que realment importa és que des 
d’aquell llunyà mes de juliol no han deixat 
de formar part d‘aquesta realitat, fortament 
implantada, que és la nostra emissora 
municipal.
Encara que no us estic dient ben bé la veritat, 
perquè de vegades les voluntats es torcen 
pels esdeveniments més que per les ganes. 
Ells, com tots, s’han fet grans i segueixen el 
seu recorregut de vida i Aida, encara que amb 

molta voluntat i algun sacrifici, va poder seguir 
fent els seus clàssics “Eurotops 15” durant 
la seua època universitària i també durant 
la seua primera etapa laboral, certament és 
que ara, des de la distància on l‘ha portat la 
nova responsabilitat professional, li ha estat 
impossible seguir endavant amb la seua 
aportació a la ràdio i, des de fa uns mesos, 
contra la seua voluntat, ho ha hagut de deixar. 
En el record queden programes com “Conta’m 
un conte” o “Per fi és divendres” que mostraven 
les etapes per les que anava passant aquella 
xiqueta adolescent que es convertia en dona.
Jordi també va aguantar com a col·laborador 
durant la seua època de formació que el va 
portar fora del poble. Els caps de setmana 
eren frenètics per poder fer tot allò que fa 
un jove els caps de setmana i, a més a més, 
dedicar un temps a la ràdio. 
Afortunadament, ha tingut la sort que el 
treball no l’ha allunyat massa de casa, tot i 
que tampoc viu al poble, en aquest cas més 
bé per motius sentimentals, però aquests fets 
no l’impedeixen que cada setmana ens pugui 
seguir mostrant tota la seua cultura musical, 
des del seu ja veterà “Selecció Natural”, 

evolució d‘aquells primers “Makimasters” 
amb els que va començar fa ja 17 anys.
Per acabar, potser soni a vanitós venint del 
seu pare, però és una realitat que no puc 
obviar, perquè ells, precisament per aquest 
fet, el de ser els meus fills, sempre han tingut 
més “maldecaps” que la resta a l‘hora de 
solucionar-me problemes: quan jo no hi era, 
si hi havia algun problema a l‘emissora, ells 
eren els qui intentaven resoldre’l o m’ho 
comunicaven; si fallava algun col·laborador 
ells eren els qui l’havien de substituir. No 
poso més exemples per no fer-ho més llarg, 
perquè se m’acaba el full i encara vull donar-
vos les gràcies Aida i Jordi, no per ser els meus 
fills, que això forma part d’un altre context, 
sinó per la dedicació que heu tingut al decurs 
de tots aquests anys, conscients o no, però 
amb la realitat comprovable de què amb la 
vostra dedicació a La Plana Ràdio heu ajudat 
a escriure bona part de la seua història, que 
és també la història d’aquest poble, que és el 
vostre. Gràcies !!!

Josep Roig Cardona
Director La Plana Ràdio

SÓN LA RÀDIO
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Opinió dels Partits Polítics

IN_INDE_INDEPENDÈNCIA
No en tingueu cap dub-
te... estem en un moment 
dolç de la nostra història 

col·lectiva!!! Què bonic viure aquest 
moment i poder contar als nostres 
néts que vam viure el principi de la 
llibertat del nostre país, quelcom an-
helat des del 1714, en què se’ns havia 
arrebatat aquest privilegi i que, segle 
rere segle, havíem de suportar com a 
poble els atacs repressors d’un estat 
centralitzador que mai va arribar a 
voler entendre la nostra forma de viu-
re: amb les nostres tradicions, amb la 
nostra llengua, amb la nostra forma 
de ser, amb la nostra solidaritat, amb 
la nostra educació, amb el nostre es-
perit conciliador, amb el nostre senti-
ment de pertanyença, amb les nostres 
prioritats de país... Històricament, ens 
han maltractat i hem aguantat com a 
poble els atacs brutals repressors de 
Felip V o 40 anys de dictadura, per po-
sar un exemple. 
Des dels inicis de la democràcia fins 
al dia d’avui, el maltractament al po-
ble de Catalunya ha estat més subtil. 
Es digui PSOE, es digui PP, siguin de 
dretes o siguin d’esquerres, tots dos 
partits principals al govern de l’estat 
han estat els culpables d’aquest sen-
timent de maltractament democràtic 
que s’ha anat instal·lant a les nostres 
consciències i que va esclatar aquest 
passat 11 de setembre de 2012, sortint 
al carrer demanant la independència 
per sortir de l’ofec al qual ens està so-
tmetent un estat, que ha mostrat la 
seva cara més re-centralitzadora de la 
història més recent.
La posició del President de Catalunya, 
Artur Mas, i el partit que dóna suport 
al govern (CiU) ha estat contundent... 
Respecte als 2 milions de persones 
que han sortit al carrer i marcar un 
full de ruta que ens aproximi cada cop 
més als objectius per aconseguir la 
nostra màxima plenitud com a país: 
l’estat propi, un nou estat d’Europa.
El primer pas, la convocatòria 
d’eleccions al Parlament de Cata-
lunya per al proper diumenge 25 de 
novembre de 2012. Este dia hem de 
començar a forjar la nostra futura 
història com a poble, este dia hem de 
començar a forjar la nostra història 
col·lectiva reivindicant “CATALONIA 
THE NEXT ESTATE IN EUROPA”.
 

Dia 26 d’octubre.

Este dia no és un esdeveniment po-
lític ni es celebra cap festa, és el dia 

en que l’equip de govern de l’ajuntament de Santa 
Bàrbara, de CiU, va convocar el darrer ple ordinari 
a la població.
Els ple de l’ajuntament és l’òrgan de màxima ex-
pressió que té un ajuntament, allí es decideixen 
si es pugen o es baixen el nostres impostos mu-
nicipals, s’aprova els pressupostos i s’aproven els 
programes de festes. Ens els plens és on l’oposició 
pot preguntar lliurement tot allò que estigui rela-
cionat amb la vida municipal a l’equip de govern i 
ells han de respondre.
A santa Bàrbara, com a la resta d’ajuntaments de 
Catalunya, hi ha dos tipus de plens els ordinaris 
i extraordinaris; els ordinaris són els que, a co-
mençament de legislatura, el ple de l’ajuntament 
posa una periodicitat, segons la llei, màxim cada 
més mínim cada 3 mesos; CiU ha aprova que es 
farien cada dos mesos, UP i la resta d’oposició van 
demanar que sigues cada mes però ens ho van re-
fusar; els plens extraordinaris són quan hi ha te-
mes que es vulguen aprovar urgentment i no hagi 
un ple ordinari previst. Potser molta gent podria 
dir que és el mateix, però no, al nostre poble hi han 
dos significatives diferències que intentaré expli-
car: La primera és que els plens ordinaris al nostre
poble són radiats, i des de UP sempre hem conside-
rat important que la gent del poble pugue escoltar 
tot allò que diuen i es decideixen als plens ja que 
abans, al full municipal, es transcrivien els plens i 
com a mínim, si no ho escoltaves, ho podies llegir; 
la segona diferència és que als plens ordinaris
els regidors de l’oposició poden fer preguntes i, 
l’equip de govern les ha de respondre; als plens 
extraordinaris no hi ha preguntes ni precs; al nos-
tre poble les preguntes, també per una decisió de 
l’alcalde, es contesten al següent ple ordinari, UP 
va demanar que es contestessen al mateix ple, 
amb el compromís que les preguntes se li comu-
nicarien als regidors 48 hores abans del ple per a
preparar-se-les; també es van negar. Resulta para-
doxal que en el proper ple ordinari de l’ajuntament 
(que a hores d’ara no sabem quan serà) l’alcalde 
ens contestarà a les preguntes formulades fa 1 any 
i més.
Per aquestes dos raons creiem que són de pes i de 
transparència democràtica per demanar que es 
realitzen els plens quan pertoca, i si no hi ha te-
mes a tractar, segurament hi hauran preguntes i 
precs dels regidors de l’oposició, o mocions a apro-
var o simplement a aprovar l’acta anterior tal com 
marca la llei. La significació dels de la no convo-
catòria del plens ordinaris ens fa veure la falta de 
respecte que té l’alcalde envers la població ja que 
els principals perjudicats són ells que no poden ni 
escoltar ni conèixer l’estat actual de l’ajuntament 
del nostre poble.
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