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

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

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

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia sANTA BÀrBArA – TorTosA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia sANTA BÀrBArA - BArCeloNA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

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

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

Alfred Blanch Farnós
Coordinador del Santa Bàrbara magazín

Segurament, quan els ha arribat a les seves mans aquest 
magazín número 21 els haurà cridat l’atenció la portada 
tota negra i amb un número 5 com a únic element desta-
cat.
Doncs bé, si hem aconseguit això és el que preteníem, cri-
dar l’atenció sobre un fet important, tot i que potser no 
tan visible com d’altres, però sí igualment destacable. És 
el cinquè aniversari del nou format de la revista d’infor-
mació municipal. 5 anys del Santa Bàrbara magazín.
És per això que hem volgut reservar l’espai principal de 
la revista; portada i contraportada per tal de donar-li el 
relleu que des de l’equip de govern pensem que té i ha de 
seguir tenint aquest ja madur projecte de revista.
Ja des de l’editorial del primer número al gener del 2008, 
els feia jo mateix cinc cèntims del que i com pretenia ser 
aquell projecte de revista municipal. Ara, després de cinc 
anys de funcionament sumant un total de 20 números ja 
editats en puc fer una primera valoració des del meu mo-
dest punt de vista.
Penso que els objectius més importants que tenia mar-
cats aquesta revista els ha complert satisfactòriament. El 
primer i principal objectiu de tenir una revista municipal 
és el de mantenir informada a tota la població de tot allò 
que passa al nostre municipi, i penso que això ho està fent 
molt bé el magazín.
Una altra cosa que ens preocupava en iniciar el projecte 
era el de la puntualitat i la constància en les diferents edi-

cions; això també s’ha pogut comprovar que ha funcionat 
perfectament. Puntualment ha estat distribuïda gratuïta-
ment a totes les llars de Santa Bàrbara cada tres mesos.
També ha demostrat tenir un caràcter obert, participatiu i 
plural, ja que no ha estat un model estàtic des del primer 
dia, sinó que tot i tenir una columna vertebral ben defini-
da, la resta d’apartats i seccions han anat variant segons 
la participació o les diferents necessitats del moment.
Ara el nostre repte ha de ser el de seguir treballant per-
què aquest magazín pugui continuar sent una realitat per 
molts més anys. Cal seguir treballant per intentar sor-
prendre a tots els planers i planeres cada trimestre do-
nant-los la informació de la millor manera possible i que 
tots i totes se’n sentin orgullosos i puguin identificar el 
Santa Bàrbara magazín com la “seva” revista.
No vull acabar aquestes línies sense agrair novament a 
tots aquells particulars, tècnics municipals de diferents 
àmbits, entitats, associacions,… que feu possible que 
aquesta revista sigui cada cop més lluïda.
Un agraïment especial també els hi vull donar a tots els 
comerciants i empresaris que participeu com a anun- 
ciants, creieu en aquest projecte com a mitjà d’arribar a 
totes les cases planeres. Gràcies.
Espero que el nostre treball en aquest camp els sigui satis-
factori, i pugui ser-ho per molt temps més.
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Arran de la finalització del con-
tracte vigent del quiosc muni-
cipal, l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara va iniciar el nou procés d’ad-
judicació per un termini de 10 anys i, 
finalment, després de tot el procés ad-
ministratiu corresponent s’ha adjudi-
cat la nova gestió de la infraestructura 
de l’Ajuntament al Sr. Rufino Martín 
Bonfill.
En el procés endegat per a la nova ad-
judicació, no hi va haver cap altra pro-
posta presentada dintre dels terminis 
previstos i l’expedient d’adjudicació es 
va resoldre amb un cànon total anual 
de 1.440 euros, també dintre del plec de 
clàusules es contemplava que els ser-
veis propis del funcionament del qui-
osc anirien a compte de l’adjudicatari 
(electricitat, telèfon o neteja).

Per la seva banda, l’adjudicatari, en 
el seu projecte per optar a guanyar el 
concurs, proposava posar al servei de 
l’ajuntament ser un punt d’informació 
i difusió de les propostes d’activitats 
culturals, lúdiques, esportives o socials 
del propi ajuntament, entre altres pro-
postes.
El quiosc, que és propietat de l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara i que està ubicat 
al carrer Mare de Déu de Montserrat, 
cruïlla amb la plaça Cid i Cid, va entrar 
en funcionament quan l’Ajuntament 
va arranjar, fa anys, el carrer Major i va 
enderrocar el fins llavors existent, can-
viant-ne la ubicació i construint-ne un 
de nou. Al llarg de tot aquest temps, hi 
ha hagut dos quiosquers que han gesti-
onat aquesta infraestructura que dóna 
un servei més al municipi. En primera 

instància va ser Ana Maria Fradejas 
qui la va gestionar i, posteriorment, ha 
estat l’actual adjudicatari, Rufino Mar-
tín qui s’encarrega de dinamitzar el 
servei. 

Adjudicat el servei de quiosc a la plaça Cid i Cid

En el ple del mes de novembre, 
l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra va aprovar tot un reguitzell 

d’exempcions i bonificacions que te-
nen com a objectiu principal afavorir 
la dinamització del sector de la cons-
trucció alhora que beneficiar grups hu-
mans com les cooperatives agrícoles o 
particulars que pretenguin renovar el 
casc urbà de la població. 
En aquest sentit, l’Ajuntament ha apro-
vat, per exemple, una bonificació del 95 
% en la quota de l’impost de totes les 
obres de nova construcció o remodela-
ció que es realitzen per fomentar la mi-
llora de cooperatives, etc. o que siguin 
d’especial interès socioeconòmic per a 
la població.
Amb l’objectiu d’endreçar progres-
sivament el casc urbà, l’Ajuntament 
també ha aprovat una bonificació del 
95 % quan es tracti d’arranjament de 
façanes, sigui de particulars, empreses 
o comerços en general.
En l’àmbit juvenil i propiciat per la Re-
gidoria de Joventut, també s’aplicarà 
una bonificació del 75% als menors de 
36 anys que exerceixin d’autopromo-

tors de l’obra, quan es tracti d’obres de 
nova planta unifamiliars (quan s’en-
derroqui l’edifici existent), o es tracti de 
rehabilitació d’edificis (existents) desti-
nats a habitatge unifamiliars, situats 
en el casc urbà consolidat del muni-
cipi. No s’aplicarà la bonificació en el 
cas d’obres de nova planta sobre solars, 
però sí als patis.
A través de la Regidoria de Serveis So-
cials, es promou l’aplicació d’una boni-
ficació del 75 % per obres d’adaptació a 
persones afectades per una minusvali-
desa de nivell certificat del 65% o més, 
en consideració d’interès social.

Es contempla finalment que amb les 
anteriors bonificacions i exempcions 
no siguin aplicables simultàniament. 
Per poder gaudir d’aquestes bonifica-
cions el subjecte passiu haurà de sol-
licitar-la expressament adjuntant la 
documentació requerida pels serveis 
tècnics municipals.
L’alcalde de Santa Bàrbara fa una crida 
a particulars i empreses a utilitzar de 
forma expressa aquestes bonificacions 
i exempcions aprovades pel ple muni-
cipal, per tal de què se’n puguin apro-
fitar aquest any 2013 i es beneficien 
d’aquests ajuts. 

L’Ajuntament aprova per al 2013
les bonificacions urbanístiques
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www.laCaixa.cat

És bo
que algunes coses
no canviïn mai

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

Patrocinador de l'Equip 
Olímpic Espanyol

’

El Ple Extraordinari del passat mes 
de novembre va renovar per 4 anys 
més el titular del jutjat de pau de 

Santa Bàrbara, el Sr. Andrés Sol Solà.
La unanimitat de tots els regidors del 
ple van escollir el Sr. Sol per desenvo-
lupar la tasca de jutge de pau de San-
ta Bàrbara durant el període de quatre 
anys més, que abastarà des de l’any 
2012 fins al 2016. 
L’actual jutge de pau, que venia desen-
volupant aquesta tasca des de fa quatre 
anys, compleix amb els requisits dema-
nats per al desenvolupament d’aques-
tes responsabilitats: cal que sigui major 
d’edat, amb nacionalitat espanyola i 
que no estigui incapacitat per a l’exerci-
ci de les funcions jurisdiccionals ni pre-
senti cap incompatibilitat amb aquest 
càrrec. El jutge de pau pot continuar 
exercint les seves activitats professio-
nals o mercantils.
El jutjat de pau de Santa Bàrbara és un 
òrgan unipersonal que té jurisdicció al 

terme municipal de Santa Bàrbara. Els 
jutjats de pau són el primer esglaó de 
l’aparell judicial i existeixen en tots 
aquells municipis en què no hi hagi 
Jutjats de Primera Instància i Instruc-
ció. Van ser creats per Real Decret de 22 
d’octubre de 1855. Actualment a Cata-
lunya hi ha un total de 897 jutjats de 
pau (dades del Departament de Justícia 
de la Generalitat). A les Terres de l’Ebre 
hi ha actualment 41 jutjats de pau dis-
tribuïts per diferents municipis de totes 
quatre comarques.
Un cop el jutge de pau ha estat elegit 
pel ple de la Corporació Local a partir 
dels candidats que es van oferir, la pro-
posta ha estat enviada al Jutjat d’Ins-
trucció de la demarcació judicial d’Am-
posta, que la tramitarà posteriorment 
al seu nomenament a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya.
La durada en el càrrec d’un jutge de pau 
és de quatre anys. El jutge de pau cessa-

rà per les mateixes circumstàncies que 
qualsevol jutge de carrera judicial i, en 
qualsevol cas, passat el seu mandat de 
quatre anys.
El Sr. Sol es mostra orgullós per l’acord del 
Ple Municipal, alhora que agraeix a tots els 
regidors el suport rebut per segona vegada, 
tot afirmant que serà objectiu i just en el 
desenvolupament de tan important respon-
sabilitat per al poble. 

El Sr. Andrés Sol renova com a jutge de pau



Les Eleccions convocades pel Pre-
sident Mas després de dos anys 
de legislatura venien presidides, 

per una banda, per la majoritària ma-
nifestació de l’11 de setembre de 2012, 
amb la participació de quasi 2 milions 
de persones a Barcelona, reivindicant 
la independència de Catalunya i el tan-
cament definitiu del govern espanyol a 
les demandes catalanes d’un nou pac-
te fiscal per a Catalunya.
En aquest sentit, l’eix central de la 
campanya electoral es va emmarcar en 
els partits defensors de la convocatòria 
d’un referèndum que pregunti al poble 
català sobre un estat propi català i els 
partits unionistes seguidors de les tesis 
de mantenir Catalunya dins al marc de 
l’estat espanyol. També les polítiques 
d’austeritat econòmica imposades per 
la vella Europa, que han afectat els paï-
sos de la Mediterrània, especial-
ment Espanya i Catalunya, havi-
en tingut un pes important en la 
campanya electoral.  
Amb aquest context polític i 
social general, se celebraven el 
dia 25 de novembre les Elecci-
ons al Parlament de Catalunya. 
A Santa Bàrbara amb un 63% de 
participació, dos punts per dalt 
dels anteriors comicis el 2010, se 
celebrava la jornada de votació 
a la seu electoral de l’Escola Jau-
me Balmes, que es va desenvo-
lupar amb normalitat absoluta, 
amb uns percentatges de vots 
nuls (3,04%) i de vots en blanc 
(3,69%) molt semblants.

Respecte dels vots a partits po-
lítics, Santa Bàrbara va apostar 
una vegada més majoritària-
ment per Convergència i Unió 
(43,11%), tot i el petit descens 
respecte els anteriors comi-
cis (49,15%). La segona força al 
municipi fou el Partit Popular 
(15,03%), que augmentava en 
tres punts el seu percentatge 
de vot (11,53%). Esquerra Re-
publicana (14,19%) mantenia 
la tercera posició molt prop del 
PP i també millorava resultats 

respecte els anteriors comicis (6,16%) 
i, finalment, el PSC (10,14%) que des-
cendia també en número de vots fins a 
la quarta posició respecte els anteriors 
comicis (14,43%). Ja més lluny, Inicia-
tiva Verds va sumar un total de 2,11% 
dels vots escrutats.
A Catalunya, amb una participació 
rècord del 69,56%, la primera força al 
Parlament amb un total de 50 dipu-
tats va ser la coalició de Convergència 
i Unió, que van assolir un suport majo-
ritari dels votants catalans. CiU es va 
imposar en totes les comarques cata-
lanes, excepte el Baix Llobregat. ERC, 
per la seva banda, es va convertir en 
la segona força política al Parlament, 
amb un total de 21 diputats. El PSC-
PSOE amb 20 diputats es va convertir 
en la tercera força política. El PP amb 
19 diputats aconseguia mobilitzar el 

seu electorat i en pujava un respecte 
les anteriors eleccions i, finalment, ICV 
amb 13, C’s amb 9 i la CUP amb 3 aca-
baven de configurar la composició del 
Parlament de Catalunya per a la legis-
latura 2012-2016.
El mapa polític de legislatura a Cata-
lunya dibuixa un parlament on les 
forces partidàries del Dret a Decidir 
del poble català sumen 87 diputats 
(CiU+ERC+ICV+CUP) i es probable que 
durant la legislatura s’articulen els 
instruments legals necessaris per po-
der convocar una consulta on el poble 
català pugui expressar la seva voluntat 
de futur. Tanmateix, la governabilitat 
del país amb una majoria relativa de 
CiU, l’obligarà a buscar majories per ti-
rar endavant el dia a dia de Catalunya 
en uns moments d’extrema gravetat 
econòmica al vell continent. 

Eleccions Nacionals 2012.
El poble català vota majoritàriament dret a decidir

Alcaldia i Urbanisme
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Agricultura

Durant la segona quinzena d’oc-
tubre, es van realitzar dos inter-
vencions per millorar l’estat del 

camí Vell, concretament les dos zones 
que es van millorar van estar, per una 
banda, la zona d’encreuament del camí 
Vell amb el camí de l’Hereu i, per l’altra 
banda, la zona de baixada del camí Vell 
abans d’arribar al Barranc de Lledó.
Aquestes intervencions es van realitzar 
degut a què són dos zones on l’efecte 
de l’aigua de les pluges té més efecte i 
deterioraven l’asfalt existent. En con-
cret, els treballs realitzats en aquests 
dos trams van estar el de fresar l’asfalt 
existent i treure 20 cm la base del camí 
per, posteriorment, formigonar les zo-
nes rebaixades amb un gruix de 20 cm 
de formigó i mallat.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, co-
mentava que aquestes dos interven-
cions que es van realitzar al camí Vell 
eren necessàries i ara cal esperar que 
l’efecte de l’aigua de les pluges, en 
aquests dos punts, sigui mínim. 

Millora de dos trams del camí Vell

BONES FESTES !!! 

NECESSITEU FER REFORMES ? 

DEMANEU PER LES 
OFERTES DE PARQUETS, 
SANITARIS, GRIFERIA... 

i LIQUIDACIONS DE 
RAJOLES. 

OUTLET 
 



Benestar Social, Joventut i Salut

Commemoració del Dia Mundial
de la Diabetis a Santa Bàrbara
El passat 14 de novembre, i allar-

gant-se al llarg de tot el cap de 
setmana següent, l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara es va solidaritzar 
amb el Dia Mundial de la Diabetis amb 
l’encesa de llums blaus al monument 
De la Terra un Poble.
Es tracta d’una acció conjunta a tot el 
món que consisteix en il·luminar de 
blau, el color oficial del Dia Mundial de 
la Diabetis, edificis o monuments em-
blemàtics de cada municipi. Santa Bàr-
bara va voler repetir l’experiència amb 
aquesta iniciativa, sumant-se a la llista 
d’edificis catalans que participen en 
aquesta acció. Alguns d’aquests edifi-
cis més emblemàtics són La Sagrada 
Família, la Torre Abgar, o l’Ajuntament 
de Tarragona, entre molts d’altres.
El Dia Mundial de la Diabetis es va cre-
ar el 1991 com a mitjà per augmentar 
la conscienciació global sobre la  dia-
betis, una malaltia crònica ocasionada 
per la dificultat que té l’organisme per 
utilitzar el sucre que ingereix amb els 
aliments. Aquest és el quart any con-
secutiu on l’educació i la prevenció són 
les bases de l’eslògan del Dia Mundial 

de la Diabetis, CUIDA’T I PROTEGEIX EL 
TEU FUTUR, un esdeveniment mitjan-
çant el qual, cada 14 de novembre, es 
realitza una crida a nivell mundial, a 
tots els implicats en el control i preven-
ció de la Diabetis per a millorar la qua-
litat de vida de pacients i familiars. Els 
protagonistes principals del Dia Mun-
dial del 2012 són els infants i els joves, 
sense deixar de costat tota la resta de 
pacients.
La campanya d’enguany tenia com a 
objectius: facilitar l’accés als coneixe-
ments bàsics sobre la diabetis a tot-
hom; fer palès el fet que els nostres 
mals hàbits de vida poden posar en 
risc la nostra salut; eliminar l’estigma 
i la discriminació que pateixen les per-
sones amb diabetis, i implicar en els 
objectius esmentats a tota la societat.
Aquest any, la campanya incidia amb 
especial atenció en conscienciejar so-
bre les necessitats especials dels in-
fants que pateixen aquesta malaltia, 
una xifra que es troba en constant 
augment.
Aquesta iniciativa, promoguda des de 
la Federació Internacional de la Diabe-

tis, ha arribat a Santa Bàrbara a través 
de la Delegació a l’Ebre de l’Associació 
de Diabètics a Catalunya, i més con-
cretament a través d’algunes famílies 
planeres que tenen persones afectades 
per aquesta malaltia. Es tracta d’una 
acció que ja es va dur a terme en anys 
anteriors, arribant a il·luminar, l’any 
2008, 635 edificis i monuments de tot 
el món com ara el London Eye a Lon-
dres, la Piràmide de Keops, a Egipte, el 
Crist Redemptor de Rio de Janeiro o el 
Coliseu de Roma. Aquest any s’han il-
luminat més de 1.100 edificis i monu-
ments arreu del món. 

Finalitza el curs de formació bàsica
El passat 6 d’octubre es va ini-

ciar el curs de formació bàsica 
organitzat pel Grup Joventut de 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara. El 
curs, que tenia com a objectiu prin-
cipal fomentar la participació jove, 
anava destinat a tots els joves nascuts 
l’any 1996 i constava d’una part teò-
rico-pràctica de 20 hores de durada i 
una part pràctica de 24 hores.
Durant els dies 6, 13, 20 i 27 d’octubre 
i de 9.30 a 14 hores, els 7 participants 
al curs van poder aprendre i conèixer 
diversos coneixements bàsics, recur-
sos i tècniques, a més d’afavorir el 
desenvolupament de la consciència de 
la tasca de premonitor/a, a través dels 
diferents continguts que es van trac-
tar: fer de monitor/a, dinàmiques de 
grup, gimcanes, jocs i danses, primers 
auxilis, expressió plàstica, reflexions 
juvenils, preparar una activitat, i can-
çons i contes.

El curs de formació bàsica dóna conti-
nuïtat a l’educació en el món del lleu-
re a aquells joves que volen participar 
de manera activa com a premonitors/
es en algunes de les activitats (parc in-
fantil, cursa enigmàtica, jornada jove, 
casal d’estiu, activitats de cohesió, 
entre altres), que organitza el Grup Jo-
ventut.
La regidora de Joventut, Montse Rodrí-

guez, se sent molt satisfeta perquè és 
la novena edició d’aquest curs de for-
mació i cada any hi ha joves en ganes 
de participar, cosa que garanteix, per 
una banda, la continuïtat del Grup, i 
per una altra, afavoreix la motivació 
dels membres amb l’entrada de nous 
joves al Grup i la possibilitat d’ampli-
ar el ventall d’activitats i la innovació 
d’aquestes. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

Santa Bàrbara solidària amb la Marató de TV3. 
Èxit de recaptació i participació

El diumenge 16 de desembre, Santa 
Bàrbara es va sumar als molts mu-
nicipis de Catalunya que van parti-

cipar en la causa solidària de la Marató de 
TV3.
Tot i que algunes entitats del municipi ja 
venien col·laborant de forma individual 
en aquesta iniciativa solidària, va ser el 
primer cop que quasi totes les entitats 
s’hi van unir, amb la coordinació de El 
Gimnàs i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
a través de la Regidoria de Serveis Socials.
Les entitats van fer la seva col·laboració 
tant fent aportacions econòmiques com 
organitzant alguna de les activitats que 
van poder trobar-se a la jornada. Vam 
comptar amb la col·laboració de les se-
güents entitats:

Unió Ciclista Santa Bàrbara
Club de Futbol Santa Bàrbara
Penya Planers pels Bous
Club Paintball Santa Bàrbara
Club Tenis La Plana
Club de Tenis Taula
Club Patí Santa Bàrbara
AMPA de l’IES Les Planes
APA de l’Escola Jaume Balmes

Llar d’Infants Les Beceroles
Biblioteca José Escudé Albesa
Grup de balls tradicionals
Secció local de la Lliga Contra el Càncer
Club Twirling Santa Bàrbara
Associació Aragonesa Planera
AFAMMER
Grup Joventut
La Plana Ràdio
Centre Obert l’Oliveta
Infocentre
Càritas Diocesana, secció local
Centre d’Estudis Planers
Punt d’Informació Juvenil Planer
Unió de Comerciants
Associació de Jubilats i Pensionistes
També van participar diversos gimnasos 
del territori, així com persones que a títol 
individual van ajudar a l’organització o bé 
van fer la seva aportació econòmica:
Aqua Roquetes
Piscina Municipal d’Amposta
Estudi Dance Aeròbic, sol i platja
Trevol Deltebre

La jornada va començar amb els taller, 
gimcanes i activitats vàries organitzades 
per les associacions i entitats, que van du-

rar tot el matí. Seguidament, es va dur a 
terme el col·loqui “Trencant mites sobre el 
càncer de mama”, a càrrec de Maria Jesús 
Pla Farnós, ginecòloga de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge i coordinadora de la 
Unitat Funcional de mama HUB-Institut 
Català d’Oncologia, i amb l’aportació de 
l’experiència personal de tres dones pla-
neres, que amb molta valentia van com-
partir la seva realitat personal en relació 
a la malaltia. Després de l’esmorzar es va 
ballar de forma col·lectiva la Flashmob de 
la Marató 2012, per seguidament realit-
zar-se una Master Class de Body Combat. 
Per finalitzar l’acte es va confeccionar un 
mosaic humà simbolitzant la Coma, re-
presentativa de l’edició 2012 de la Marató 
de TV3.
Gràcies a la col·laboració de totes les enti-
tats, gimnasos i persones particulars que 
van fer la seva petita o gran aportació es 
va poder fer una donació total de 2.635,50 
euros. 
Els organitzadors se senten satisfets dels 
resultats obtinguts, tant de la recaptació 
com de participació, cosa que els anima 
a continuar organitzant aquesta activitat 
en properes edicions. 
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Èxit de participació al Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Un any més, hem gaudit del Parc In-
fantil i Juvenil de Nadal, organitzat 
pel Grup Joventut de la Regidoria 

de Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara. Durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de 
desembre, els joves del nostre poble han 
pogut gaudir d’un ampli ventall de tallers 
i activitats molt variades, que s’han dut a 
terme els diferents dies del parc.
El parc ha acollit tallers de diferents ti-
pologies: internet, consoles, maquillatge, 
racó infantil, jocs de taula, taller variat, 
manualitats per a petits, manualitats per 
a grans, racó del conte, biblioparc, carta 
als reis, tennis taula, jocs d’equip, futbolí, 
mantes musicals, fotoluxe, inflables...
En aquesta edició, i concretament el diu-
menge 30, l’herald va arribar al parc in-
fantil per recollir les cartes i encàrrecs 
que els xiquets i xiquetes de Santa Bàr-
bara volien fer arribar als Reis Mags d’Ori-
ent. 
Tots aquests tallers i activitats, juntament 
a d’altres serveis com guarda-roba i infor-
mació, han acollit més de 500 infants a 
les instal·lacions del pavelló municipal, al 
llarg dels 5 dies de durada del parc.

Durant els dies 28, 29 i 30 a la tarda i a 
partir de les 18.30 hores i al magatzem 
municipal, es va realitzar la tradicional 
activitat del passatge del terror, aquest 
any amb una nova temàtica, ja que els 
infants que van voler entrar al terrorífic 
passatge i seguir el recorregut marcat pels 
personatges incògnits que anaven sortint 
esporàdicament, s’endinsaven dins d’un 
hotel terrorífic.

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

Jornada d’emprenedoria femenina

Resposta positiva de l’emprenedoria 
femenina del territori a la jornada 
que es va celebrar el 22 de novem-

bre a la sala polivalent del Museu de 
la Vida a la Plana. Amb la col·laboració 
de l’Institut Català de les Dones i la Di-
putació de Tarragona, la jornada es va 
centrar exclusivament en treure bones 
predisposicions de les emprenedores del 
nostre territori en general i de Santa Bàr-
bara en particular. És més, de la jornada 
van sorgir dos projectes que es tractaran 
al servei de suport Inicia de Santa Bàrba-
ra en un futur molt proper.
L’objectiu de la jornada anava encami-
nat, com s’ha esmentat, a fer creure en 
les possibilitats de la dona del segle XXI 
a l’hora d’engegar projectes empresari-
als en moments com l’actual, amb un 
lema clau: la necessitat es pot convertir 
en una oportunitat. Amb una xerrada 
teòrica sobre la situació de l’emprenedo-
ria femenina actual, una breu descripció 

del servei de suport a l’emprenedoria a 
Santa Bàrbara, un cas d’èxit local com el 
de Fernanda Aixendri i una dinàmica de 
grup, la jornada va tancar amb una valo-
ració força positiva per part de totes les 
assistentes, 100% femenines.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, va valorar molt positivament 

aquesta jornada, emmarcada en el Pla 
de Polítiques de d’Igualtat Local i espe-
ra que serveixi de motivació per garantir 
una sortida ràpida de la crisi econòmica 
global, especialment pel que respecta a 
les dones, el col·lectiu més castigat. 
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L’Escola Jaume Balmes serà ampliada
durant aquest curs
Després de molt de temps reivin-

dicant-ho, l’ampliació de l’escola 
de Santa Bàrbara tindrà els seus 

fruits abans d’acabar el curs actual.
De tothom és sabut que des de fa més de 
5 anys es ve parlant i comentant la ne-
cessitat d’una ampliació dels espais de 
l’escola, ja que el que inicialment eren 
aules especialitzades: biblioteca, infor-
màtica, música, plàstica, ... ja fa molt 
temps que van deixar de ser-ho, per pas-
sar a ser aules ordinàries degut a l’aug-
ment d’alumnat en els darrers temps. 
Per tot això, i amb la insistència de tots 
els agents implicats; ajuntament, claus-
tre i famílies; finalment s’ha aconseguit 
el compromís en ferm, per part del de-
partament, de fer aquesta ampliació per 
al centre. De totes formes, cal fer notar 
que aquesta obra serà cofinançada en-
tre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el propi Ajun-
tament del poble.
Aquesta ampliació, que s’executarà en 

dues fases, consistirà en l’ampliació amb 
5 aules més, equipades amb lavabos in-
teriors, ocupant una superfície aproxi-
mada d’uns 350 m2 i d’unes obres de 
reforma, millora i acondicionament de 
l’edifici actual per tal de donar cabuda a 
un menjador escolar, la instal·lació d’un 
ascensor i la redistribució d’algunes de 
les aules existents a la planta baixa de 
l’edifici.
La previsió inicial del Departament 
d’Ensenyament per a l’execució és dins 
d’aquest mateix curs escolar, iniciant-se 
les obres durant el primer trimestre i 
acabant la reforma interior durant el 
proper estiu, per tal d’afectar el mínim 
possible al desenvolupament habitual 
de les tasques docents.
Tots els agents implicats en el camp 
educatiu de primària se’n senten satis-
fets i es mostren contents i il·lusionats 
amb aquesta nova obra, ja que després 
de gairebé haver desestimat totes les op-
cions possibles d’anteriors projectes, ara 

veuen el compromís seriós de tirar-ho 
endavant en breu.
El regidor d’Ensenyament, Alfred Blanch, 
així mateix com l’alcalde de la població, 
Jordi Boronat, volen agrair públicament 
la bona predisposició a buscar solucions 
i a treballar conjuntament, per part dels 
actuals dirigents del departament, espe-
cialment a les Terres de l’Ebre, ja que en 
èpoques de bonança econòmica no es va 
poder aconseguir aquesta ampliació i, 
ara, amb època de forta crisi econòmica; 
s’han fet mans i mànigues per fer reali-
tat la reivindicació de tot un poble des de 
feia anys. 

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

Exposicions culturals
Durant la temporada de Cultutar-

dor, hi van haver dues exposicions 
permanents, situades al Centre 

Cultural i al Museu de la Vida a la Plana 
respectivament. Ambdós exposicions van 
estar cedides per la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, una dedicada als 9 pobles 
de la part catalana de l’àrea d’influència 
de la Mancomunitat i l’altra mostra la 
zona del Matarranya i dels tres municipis 
que també hi formen part, Beseit, Penya-
Roja de Tastavins i Vall-de-Roures. 

Al Centre Cultural estava l’exposició dels 
9 pobles de la part catalana. Aquesta ex-
posició la formen diferents panells amb 
explicacions precises sobre els principals 
atractius turístico-culturals dels 9 pobles 
del Montsià inclosos a la Taula del Sé-
nia: Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, 
Mas de Barberans, Sant Carles de la Rà-
pita, Santa Bàrbara, la Sénia i Ulldecona. 
D’altra banda, l’exposició del Matarranya, 
situada al Museu de la Vida a la Plana, es-
tava dedicada a aquesta zona de la franja 

de ponent. Una extensa mirada a tots els 
grans atributs històrics, socials, econò-
mics, culturals i turístics d’aquesta zona 
de cruïlla entre Aragó i Catalunya. 



Cultura i Ensenyament

Primera edició de Cultutardor
Tal com estava previst, amb l’inici de 

la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics 
i del Comerç, finalitzava aquesta 

primera edició de Cultutardor, un projecte 
que naixia des de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la 
finalitat de dinamitzar culturalment els 
mesos d’octubre i novembre.
Durant 4 dissabtes de tardor, el centre cul-
tural de la població s’omplia de diverses i 
variades manifestacions culturals. El pri-
mer combinava l’art del bodypaint amb la 
música de jazz i les poesies que van re-
citar diferents membres del grup de Poe-
tes de l’Ebre. El segon ens apropava a l’art 
culinari, on restauradors del municipi ens 
ensenyaven a cuinar les seues exquiside-
ses al so de la jota, per acabar fent un tast 
de productes típics, punt d’inici de les jor-

nades gastronòmiques. El tercer ens apro-
pava a l’art escènic, en especial, al cabaret 
amb l’espectacle Ampolio, el cabaret de la 
plana. I, finalment, el quart dissabte va es-
devenir un apropament de l’obra i la figu-
ra d’Ovidi Montllor a la gent del segle XXI, 
amb un repertori ple de sentiment.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, co-
mentava que la Cultutardor havia estat 
possible gràcies a què es va fer pagar un 
preu d’entrada, que tot i ser reduït va 
cobrir bona part de les despeses, fet que 
agraïa a la gent del poble per la seva par-
ticipació i també a altres persones que 
van col·laborar en l’edició com els restau-
radors Com tu, Diego, la Llar, Venta de la 
Punta i Mas de les Vinyes, als membres 
d’Entrevents i Irina Albesa, al grup de jazz 
Cabiscol, als Poetes de l’Ebre, als músics 

i cantadors que acompanyaven a Sílvia 
Ampolla i al Grup Teatral Planer i José Luís 
Ferré per facilitar tots els mitjans tècnics 
de què disposa el grup teatral. A més a 
més, el regidor es mostrava molt satisfet 
de com havia anat, ja que tot i ser el pri-
mer any que s’organitzava un esdeveni-
ment d’aquestes característiques la gent 
havia respost molt bé, cosa que l’encorat-
ja a començar a treballar en una nova edi-
ció per a l’any vinent. 

Taller de memòria
Descobreix d’on vinc era una acti-

vitat que formava part del Pla de 
Foment de la Lectura 2012. La bi-

blioteca José Escudé, conjuntament amb 
el Centre de Dia, van iniciar un taller de 
memòria que tenia com a finalitat la pre-
venció de la pèrdua de la memòria i del 
deteriorament cognitiu, així com la millo-
ra de l’autonomia de les persones grans 
que assisteixen al Centre de Dia.
El primer dilluns de cada mes, el personal 
de la biblioteca es desplaçava al Centre 
de Dia i presentava tot un material docu-
mental que els usuaris podien gaudir du-
rant tot aquell mes. Les temàtiques van 
anar variant depenent de l’època en la 
qual estàvem.
Aprofitant aquest dia de presentació de 
la temàtica es realitzava aquest taller de 
memòria, on l’objectiu  principal de l’ac-
tivitat  era, a través de facilitar exercicis 
i dades que podien situar amb facilitat, 
mantenir i millorar la memòria. Els par-
ticipants treballaven en equip l’actitud 
mental que s’ha d’adoptar perquè s’acti-
vin els mecanismes de la memòria.
Aquest any es va treballar la història de 
Santa Bàrbara i la seva pròpia i personal a 
través de fotografies. Se’ls donava una fo-
tografia a cadascú, extreta del llibre Santa 
Bàrbara en imatges, i havien de recordar i 
explicar tot el que sabien d’aquella foto-
grafia i com la relacionaven amb les seves 

vivències. El tercer dilluns de cada mes, 
Alfredo Blanch assistia per fer explica-
cions històriques, perquè els participants 
poguessin fer memòria de tot el que els 
explicava.
No es pretenia fer un treball de gran in-
vestigació per recollir tota la informació 
existent, ni tampoc que la informació fos 
totalment correcta, sinó que es prioritza-
va la participació i ganes d’esforçar-se per 
part d’ells i elles. 
Un cop acabat l’any, tant el personal de la 
biblioteca com les educadores del centre 
de dia van coincidir en què el taller ha-
via estat molt positiu, principalment per-
què, un any més, els participants s’havien 
sentit importants i això va alegrar molt a 
tot el personal encarregat de realitzar el 
treball, ja que portar-los tot un material 
documental i tenir converses amb ells, a 
través de les quals ells ens podien explicar 
coses que 
havien vis-
cut, els ha-
via fet sentir 
molt interes-
sants. El fet 
que aquest 
any s’incor-
porés Alfre-
do Blanch 
amb les se-
ves magnífi-

ques explicacions, va fer que es realitzés 
una gran tasca en l’aspecte de la memòria 
dels participants. Per això es proposava 
continuar amb un nou taller de memòria 
l’any 2013 portant-los nous documents i 
noves temàtiques per compartir aquestes 
estones amb ells.
El dia 20 de desembre, se’ls va fer entre-
ga del document que recollia tot el treball 
realitzat per ells durant l’any. El regidor 
de Cultura, Alfred Blanch, i la regidora 
de Serveis Socials, Montse Rodríguez, van 
assistir a l’acte d’entrega i van concloure 
que mitjançant les tertúlies els partici-
pants havien pogut reviure coses que, tot 
i que ells pensaven que tenien oblidades, 
a poc a poc, van anar fent memòria i van 
explicar molt de la seva vida passada, 
sempre amb un tema per davant que els 
havia fet de fil conductor de totes les ter-
túlies. 
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Entregada la Beca IES Les Planes 2012
El divendres 28 de desembre, a la ve-

ïna localitat de Masdenverge es va 
fer l’acte d’entrega de la Beca Les 

Planes de l’any 2012.
Aquesta beca s’atorga conjuntament per 
tots els ajuntaments que tenen alumnes 
a l’institut Les Planes i es dóna a l’estu-
diant amb més bons resultats al finalitzar 
el seu cicle de Batxillerat, que són els que 
definitivament deixen l’institut per tras-
lladar-se a la Universitat. 
L’import total de la Beca és de 600 € i l’ac-
te de lliurament es fa itinerant entre els 
diferents pobles: Masdenverge, Mas de 
Barberans, Freginals, La Galera, Godall i 
Santa Bàrbara.
A l’acte, organitzat enguany per l’Ajunta-
ment de Masdenverge, van ser-hi present 
els alcaldes o regidors delegats de cada lo-
calitat, a més del màxim representant del 
centre educatiu, el seu director.
Aquest any (curs 2011/2012) la beca se li 
va atorgar a l’alumna planera, Ona Ruiz 
Roé, qui va aconseguir la qualificació més 
alta per part del centre.
La noia, que estava acompanyada dels 
seus familiars i coneguts, es mostrava 

del tot satisfeta i agraïda pel premi acon-
seguit, i il·lusionada per emprendre una 
nova etapa en la seva vida d’estudiant.
Els diferents representants dels munici-
pis, així com el director del centre, van 
voler destacar la tasca feta per Ona, així 
com donar-li tota la motivació necessà-
ria per poder començar aquest nou camí, 

que segur que no serà fàcil, però que com 
tot en la vida, cal lluitar amb constància i 
amb esforç per aconseguir-ho.
També van voler fer extensiva una feli-
citació als pares perquè sempre són una 
peça clau en el desenvolupament educa-
tiu dels seus fills. 

Cultura i Ensenyament



Cultura i Ensenyament

Premi de Poesia: dotat amb 300€
Accèsit de caràcter local: dotat amb 60€

Premi d’Assaig: dotat amb 300€
Accèsit de caràcter local: dotat amb 60€

Bases i més informació a: www.santabarbara.cat

Concurs
Literari

XXII

ROGELIO FARNÓS
(Caràcter escolar i local)

Sant Jordi 
Vila de Santa Bàrbara 2013

COL·LABOREN
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Ajuntament de Santa Bàrbara Escola Jaume Balmes
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XXII Concurs Literari Sant Jordi
vila de Santa Bàrbara

Aquest any 2013, se celebra el XXII concurs literari Sant 
Jordi vila de Santa Bàrbara, que continua amb les modi-
ficacions iniciades al 2012, arran de l’efecte de la crisi i 

la reducció del pressupost, però apostant, una vegada més, des 
de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
per aquest concurs, sense deixar que desaparegui, ja que dóna 
prestigi a la cultura planera i dóna a conèixer el nostre poble a 
l’exterior, ja que hi ha molts participants d’arreu de Catalunya.
Per tant, després que l’any 2012 és convoqués el premi de narra-

tiva i convertint-lo en bianual, aquest any 2013 es convoquen el 
premi de poesia i el premi d’assaig.
Les bases dels premis convocats aquest any 2013 són:
PREMI DE POESIA, dotat amb 300 € i donat per l’AJUNTAMENT, a 
un recull d’entre 10 i 25 composicions, de tema lliure; i un accès-
sit de caràcter local de 60 €, donat per l’AJUNTAMENT.
PREMI D’ASSAIG, dotat amb 300 €, a un estudi d’un mínim de 
30 pàgines sobre un tema relacionat amb qualsevol aspecte del 
poble de Santa Bàrbara (tradicions, història, biografies de per-

sonatges famosos o populars, costums, 
oficis, llegendes i contalles, cuina, can-
çoners, festes, pagesia, danses, vestua-
ri, dialecte, flora, fauna...) i un accèssit 
de caràcter local de 60 €, donats amb-
dós per l’AJUNTAMENT.

El termini d’admissió dels originals 
acabarà el divendres 15 de març de 
2013, a les 13 hores. 
El veredicte del jurat es farà públic el 
dia 12 d’abril de 2013. El mateix dia es 
donarà a conèixer la data del lliura-
ment dels premis.
Les bases específiques d’aquest con-
curs es poden consultar a www.san-
tabarbara.cat. També es pot realitzar 
qualsevol consulta a l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, tels. 977 71 91 36 / 977 
71 70 00.
També es convoca el XXII CONCURS LI-
TERARI ROGELIO FARNÓS, de caràcter 
local, destinat als alumnes de l’Escola 
Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un dels 
cicles d’Educació Primària i d’Educació 
Infantil se li atorgarà un premi con-
sistent en un lot de llibres, donat per 
l’AJUNTAMENT. A més a més, tots els 
participants rebran un record comme-
moratiu.

L’especificació de les bases serà esta-
blerta per la mateixa escola.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch se 
mostra satisfet per poder continuar re-
alitzant aquest concurs literari i creu 
que amb aquest caràcter bianual que 
se li dóna als premis puja la qualitat 
de les obres presentades i el prestigi 
d’aquest concurs literari.
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Esports i Gestió del Medi

Campanya deixalleria
Després de passar un llarg estiu 

ple de tardes de calor i endin-
sar-nos a la tardor, un període 

que, entre altres coses, ens fa seguir 
una rutina més o menys pautada, des 
de la Regidoria de Medi Ambient, es co-
mençava una nova campanya informa-
tiva que tenia com a tema principal la 
deixalleria municipal. 
Actualment, a Santa Bàrbara tenim tots 
els medis i infraestructures necessàries 
per fer una gestió dels electrodomèstics 
vells, mobles, olis, bombetes, etc. Ara 
només es tracta de fer-ne ús, ja que tot 
i que fins ara ja se’n fa ús, era necessari 
reforçar el missatge a través d’un altre 
porta a porta.
Només cal donar una volta per les 
illes del poble per veure mobles, 

electrodomèstics vells, metalls, floreres 
mortes, etc. que, a més de no ser el 
seu lloc, donen una imatge pèssima 
del nostre poble i de la nostra societat. 
Per això, des de l’Ajuntament, no 
podem tenir el dubte de què hi hagi 
persones desinformades de l’existència 
de la deixalleria, del seu horari, de la 
seva dinàmica de funcionament, la 
ubicació... I per això es va iniciar la 
campanya informativa. 
Aquesta iniciativa pretén que, com 
a poble madur i actiu en fer les coses 
bé, donem una imatge més nítida del 
poble i aconseguim tenir les illes sense 
objectes tirats pels costats, esperant 
que “algú” ja els reculli, o no. 
Segons el regidor de Medi Ambient, Èric 
Bel, aquestes males costums són, al 

cap i a la fi, les que dibuixen el perfil 
d’un poble i una societat i desitja que 
entre tots plegats aconseguim estar 
orgullosos de l’entorn en el qual vivim.  

Súper xarxa al poliesportiu municipal

LA DEIXALLERIA DE 
SANTA BÀRBARA, 

UNA BONA OPCIÓ!
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Pàdel Terres de l’Ebre
El dissabte 1 de desembre, Santa 

Bàrbara va ser elegida per cele-
brar les finals de la Copa Màsters 

al Club de Tennis la Plana, on com-
petien els 30 millors (nois i noies) del 
rànquing, i el posterior sopar de gala i 
d’entrega de premis, amb 150 invitats. 
El circuit de pàdel Terres de l’Ebre se ce-
lebra a tres clubs de tennis de la comar-
ca, tant categoria femenina com mas-
culina, on diferents planers i planeres 
van ser premiats, a més del campionat 
per equips, on participen set clubs, des 
de Vila-Seca fins a Benicarló. Però, hem 
de destacar els guardons personals de 
millor jugadora i jugador revelació de la 

temporada que se’ls van emportar dos 
planers, Herme Quadrat i Ivan Garcia. 
Al final de l’entrega de premis es va 
donar la notícia de la incorporació al 
circuit català de pàdel d’una selecció 
feta per jugadors de les Terres de l’Ebre, 
concretament del Club Tennis la Plana 
en formaran part Joel Climent, Bru-
no Royo, Ivan Garcia, Carlos Bernardo, 
David Fornell, Glòria Cid, Hermelisa 
Quadrat, Lídia Bel i Fani Forcada. A la 
gala es respirava companyonia, on gent 
de tots els clubs de tennis s’asseien a 
sopar amb tota una temporada feta i 
acabada i amb ganes de començar la 
següent. 

Com a municipi és una satisfacció que 
gràcies a aquests esdeveniments i la ges-
tió del Club de Tennis la Plana tinguem 
molta gent fent esport a casa nostra i 
visitant les nostres instal·lacions espor-
tives. Des de la Regidoria d’Esports en-
tenem que la celebració de competici-
ons, tecnificacions, lligues, probes pun-
tuables o esdeveniments esportius, que 
se celebren a casa nostra, tenen una 
repercussió 
tant econò-
mica com 
social. 

En unes instal·lacions esportives 
com les nostres hi ha molts as-
pectes que estan molt bé, d’altres 

bé i n’hi ha que es poden millorar. Un 
dels quals estava a la llista de millores 
era la realització d’una separació física 
entre la pista coberta i la pista de fut-
bol-sala. Actualment, ja és una realitat 
a l’instal·lar una xarxa de 25x10 metres 
que servirà per aturar les pilotes i que 
no deixar-les passar a la pista coberta. 
Entenem que a les instal·lacions hi 
ha moltes entitats que van a entrenar 

i en el cas de la pista coberta, des de 
fa poc més d’un any, la utilitzen sense 
interrupció el Club Patí de la nostra 
població, paral·lelament a l’ús de la 
pista de futbol sala. Amb la instal·lació 
de la xarxa es pretén que quan s’usi la 
pista de futbol-sala es pugui fer amb 
seguretat i amb comoditat. D’aquesta 
manera es com s’intenta millorar 
les deficiències que puguin tenir les 
instal·lacions i a més ajustant-se a les 
partides pressupostaries que ens toca 
administrar. 
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De nou l’aigua, protagonista de la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç

Festes i Fires

Un any més i com ja va passar 
l’any 2011, la Fira de l’Oli No-
vell, dels Cítrics i del Comerç es 

va veure afectada per les grans pluges 
que van afectar Santa Bàrbara i tota la 
zona del Montsià i Baix Ebre, sobretot el 
dissabte dia 17 de novembre. La pluja, 
tan necessària per al nostre camp però, 
al mateix temps, tan incòmode per a la 
fira, va afectar en gran mesura el des-
envolupament normal de la fira durant 
el cap de setmana.
Tot i això, el diumenge dia 18 de 
novembre va haver-hi una treva per 
part del temps, que va animar a molta 
gent a visitar la fira i a arreglar, en la 
mesura possible, els efectes que havia 

tingut durant el dissabte, a nivell de 
visites i també de volum de negoci per 
a tots els estands participants. En uns 
moments on la crisi global afecta a tota 
la societat i, per defecte al petit comerç, 
actuacions com la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç són bàsiques 
per donar un petit impuls a l’activitat 
econòmica dels qui participen, així com 
uns dies d’esbarjo per a la ciutadania, 
ja que, la majoria, està rebent directa 
o indirectament els efectes devastadors 
de l’actual crisi econòmica.
A nivell participatiu, el volum de 
visitants no va arribar als 15.000, quasi 
la meitat que els anys anteriors, fet que 
d’altra banda va afectar directament a 

les empreses participants, les quals van 
veure reduïdes les seves expectatives. 
Però, les planeres i els planers no es 
van quedar a casa. Totes les entitats i 
associacions van continuar, sempre que 
es va poder, amb el calendari d’activitats 
per a la fira, celebrant la gran majoria 
d’actes previstos: conferències, tallers, 
concursos, demostracions,... Igualment, 
sobretot el diumenge, la participació 
va ser millor del que es podia esperar 
i, d’altra banda, aquest és el motiu 
principal per seguir treballant de cara 
al futur per part de l’organització: la 
bona voluntat de tots plegats. 
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Festes i Fires

L’Herald i els Reis Mags d’Orient

Com ja va sent habitual, a finals 
del mes de desembre, té l’arri-
bada al nostre poble, l’Herald de 

Sas Majestats els Reis Mags d’Orient, 
que acudeix per recollir els encàrrecs 
dels xiquets i xiquetes de Santa Bàr-
bara. Aquest any, l’Herald arribava al 
Parc Infantil i Juvenil de Nadal, situat 
al pavelló municipal, el diumenge 30 de 
desembre, on va poder agafar totes les 
cartes dels infants

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

Uns dies després, concretament la 
nit del dia 5 de gener la Cavalcada de 
Sas Magestats els Reis Mags d’Orient 
arribava al nostre poble. Els xiquets i 
xiquetes ho esperaven amb emoció i els 
reis no els van defraudar, ja que amb 
el missatge que ens portaven també 
arribaven els regals i les coses que 
havien demanat a l’herald. 
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Mostra de pessebres 2012

2 - Centre Obert L’oliveta1 - Ernestina Subirats Fumadó 3 - Paula i Biel Escobar Valldepérez I Martí Cid Valldepérez

4 - Isaac I Noelia Catalan Soler 5- Aroa Queral Salas 6 - Lluís i Núria Sangres Barberà

7 - Mar i Nil Arasa Gargallo 8 - Betlem i Marcel Espuny Cuadrad 9 - Laura i Jessica Lange Pla

10 - Janira i Patri Pla Messeguer 11 - Issis, Gina i Yago 12 - Mar i Carla Accensi Arasa

13 – Nàdia Blanch Roldan 14 – Jordi Roldan Villalba 15 – Mònica Galo Casadó

Festes i Fires
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16- Núria Zaragoza Blay 17 - Èric Vidiella Curto 18- Andrea Alfaro Jiménez

19- Juanita Teresa Bel Ripollés 20 – Roger Royo Cid 21 - Núria Gimeno Bertomeu

22 - Maria i Judit Forné Arasa i Ferran Cid Arasa 23- Ferran Cid Arasa 24 - Montse i Pili Ollés Roig

25 – Clara Castell Giné 26 - Mar i Benet Piñol Blanch 27 - Maria i Judit Forné Arasa

28 - Guillem i Nàdia Blanch Roldan 29 – Roger Royo Cid 30 - Joan i Jaume Bosch Solà

31 - Marc i Pau Lleixà Gaya 32- Saray Muria Miró 33- Ethan Fortuño Casanova

Festes i Fires
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Hisenda

Congelació d’impostos per al 2013 a Santa Bàrbara

El Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara va aprovar, el mes 
de novembre, majoritàriament la 

congelació de la majoria dels impostos 
per a l’any 2013 que depenen de l’Ajun-
tament, a excepció del que imposi el Go-
vern de l’Estat en l’impost sobre els béns 
i immobles, tal i com va passar l’any 
2012. D’aquesta manera, els impostos, 
taxes i preus públics continguts en les 
ordenances fiscals mantenen els preus 
per a l’any 2013.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boro-
nat, i la regidora de la Gestió Econòmica, 
Àngela Pla, han coincidit a destacar que 
la congelació dels impostos respon, una 
vegada més, a la voluntat de l’Ajunta-
ment de fer costat als planers i les pla-
neres en els moments difícils i tractar 
d’alleugerir les dificultats econòmiques 
que travessen moltes famílies. També 
han fet referència a què aquest reajus-
tament dels impostos és possible gràci-
es a la bona situació financera de l’Ajun-
tament, fruit de l’acurada i responsable 
gestió dels diners de tots els planers que 
està portant a terme l’equip de govern a 
l’ajuntament.
Les ordenances fiscals per a l’any 2013 
també recullen les bonificacions que 
s’aplicaran a determinades taxes i im-
postos:
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA:
1-S’aplica una bonificació del 100 per 
cent de la quota de l’impost, incremen-
tada o no, a favor dels titulars dels vehi-
cles següents:
A) Els vehicles catalogats com a histò-
rics d’acord amb allò que disposa el Re-

ial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel 
que s’aprova el Reglament de Vehicles 
Històrics.
B) Els vehicles que tenen una antiguitat 
mínima de 25 anys, comptats a partir de 
la data de fabricació. Si no és coneguda, 
s’ha de tenir en compte la de la seva 
primera matriculació o, si hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o mo-
del es va deixar de fabricar.
2-Per poder gaudir de les bonificacions 
previstes en els apartats 1 d’aquest ar-
ticle els interessats han d’instar la seva 
concessió indicant la causa del benefici i 
aportar el permís de circulació, la targe-
ta d’inspecció tècnica i la resta de medis 
de prova que acrediten el dret al gau-
diment de les mateixes, tanmateix han 
d’estar lliures de deutes en l’administra-
ció competent (Ajuntament).
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL.LA-
CIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS 
ANÀLEGS:
1-Bonificació d’un 50% en l’entrada o 
abonament a gent gran majors de 64 
anys a la piscina municipal. Gratuït per 
a nens menors de 2 anys.
2-Descompte del 15% en els abona-
ments mensuals d’aquelles persones 
que acrediten una minusvalia del 66%.
3-Descompte del 10% en els abona-
ments a aquelles persones incloses dins 
les unitats familiars empadronades a la 
mateixa adreça.
TAXA SERVEIS CULTURALS I RECREA-
TIUS:
1-L’usuari del casal d’estiu es podrà aco-
llir a una de les següents bonificacions:
10% famílies nombroses.

10% famílies monoparentals.
10% en inscriure’s més de dos membres 
de la família.
TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRA-
QUES, CASETES DE VENDA…
S’aplicarà una bonificació del 5% en els 
lloguers dels estands de la Fira de l’Oli 
a aquells subjectes passius que de for-
ma ininterrompuda i continuada durant 
més de cinc anys hagin participat a la 
Fira de l’Oli. A partir del desè any, la bo-
nificació serà del 10%.
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
L’Ajuntament aportarà al voltant de 
18.000 euros en el funcionament de la 
Llar d’Infants, amb l’objectiu que les fa-
mílies planeres no hagin d’aportar tants 
diners a la inscripció.
Subvenció general 15% en la Llar d’In-
fants Municipal.
L’exercici d’aprovació de les ordenances 
fiscals arriba l’últim tram de l’any i la 
seva aprovació condiciona la redacció 
del pressupost a final d’any, ja que en 
una situació econòmicament compli-
cada, sobretot per administracions su-
periors, que progressivament han anat 
reduint les seves aportacions als ens 
locals, els impostos municipals es con-
verteixen en un ingrés vital per a la su-
pervivència de l’economia local. 

Pressupost 2013
L’últim ple del mes de desembre va 

servir perquè el consistori planer 
aprovés el pressupost municipal 

per a l’any 2013 per un import aproxi-
mat de 2.800.000 euros, amb els vots a 
favor de Convergència i Unió i els vots 
en contra d’Unitat Planera i el Partit Po-
pular.
L’equip de govern de CiU a l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara segueix fixant la 
inversió com a principal eix dinamitza-
dor i vertebrador de l’economia planera, 

en uns moments on la crisi comença a 
fer estralls en moltes famílies planeres i 
el ritme de desocupació, sobretot en els 
sectors més desprotegits de la població, 
ja comença a ser una evidència.
En aquest sentit, aquest 2013 els pla-
ners veuran com es posa en marxa el 
nou centre de dia per a la gent gran, la 
nova ampliació de l’escola Jaume Bal-
mes o el nou mercat municipal; també 
com s’arranja el parc municipal, la pla-
ça del dipòsit o la placeta enfront el cen-

tre de dia, inversions totes elles en què 
ha intervingut i intervindrà gent plane-
ra, a través de plans locals d’inserció al 
treball articulats per l’Ajuntament, que 
a més de millorar infraestructures a ni-
vell local i seguir amb el mateix ritme 
d’inversió dels últims anys, pretenen la 
creació de llocs de treball temporal al 
sector de la construcció, principalment. 
Aquest important ritme d’inversió a 
càrrec de l’Ajuntament contrasta en 
la cada vegada més preocupació de 
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Hisenda

l’equip de govern per l’eficiència en la 
gestió dels serveis que presta als pla-
ners, en aquest sentit, se segueix re-
ajustant l’enllumenat públic a través 
de la instal·lació de reductors de flux 
en capçalera de cada un dels sectors 
del casc urbà, per continuar apostant 
en l’estalvi energètic. Tanmateix i deri-
vat del Pla Director d’Aigua Potable al 
municipi, hi ha prevista la instal·lació 
d’una vàlvula reguladora per a la reduc-
ció en certs moments de la pressió que 
produirà un estalvi en el consum d’ai-
gua i cada una de les regidories ajustant 
els seus pressupostos per arribar, com a 
objectiu fonamental de la gestió diària, 
a la màxima eficiència econòmica.
L’Ajuntament es compromet, un any 
més, a prestar tots els serveis que ha 
vingut prestant a tots els planers sense 
que hi hagi pujada d’impostos a nivell 
local, tot al contrari, aplica tota una 
sèrie de bonificacions en certs serveis 
indispensables dels que poden gaudir 
moltes famílies. En aquest sentit, és 
destacable la subvenció de 18.000 euros 
en la llar d’infants Les Beceroles, des-
prés de la baixa considerable en la sub-
venció realitzada per la Generalitat de 

Catalunya per a l’any 2013. Es manté el 
mateix pressupost i model per a les Fes-
tes Majors 2013 i tanmateix se segueix 
organitzant la Fira de l’Oli, dels Cítrics i 
del Comerç, així com les Jornades Gas-
tronòmiques, les Jornades Culturals o 
les Jornades Esportives.
L’àrea de Joventut segueix apostant fort 
per les activitats juvenils durant tot 
l’any, i les de gran participació com el 
Parc Infantil de Nadal o la cursa enig-
màtica, com elements dinamitzadors 
de la joventut planera.
Se seguirà realitzant una aposta decidi-
da per la dinamització del museu de la 
vida a la plana, amb tota una sèrie d’ac-
tivitats, xerrades i exposicions, alhora 
que des de la Regidoria de Dinamitza-
ció Econòmica se seguirà apostant, un 
any més, per la recerca incansable de 
subvencions per seguir tirant endavant 
projectes importants de poble com la 
canalització del carrer Victòria o la re-
habilitació de l’ajuntament de Santa 
Bàrbara.
Finalment, se seguirà apostant des de 
dues Regidories importants com la 
d’Agricultura, per l’arranjament i man-
teniment dels camins municipals, i des 

de la Regidoria de Medi Ambient per 
seguir realitzant campanyes de consci-
enciació, que ens facin millor com a po-
ble, alhora que insistir en la bona ges-
tió dels residus municipals, que tot i la 
pujada prevista pel Consorci de Residus 
del Montsià, l’Ajuntament ha decidit no 
pujar el preu de les escombraries.
En definitiva, és un pressupost conti-
nuista, que segueix apostant per la con-
tenció en la despesa i per la important 
inversió que ens ajudi a dinamitzar 
l’economia local i a millorar dia a dia 
com a poble, tot seguint confiant amb 
empreses i persones de la població en 
situació d’atur.
Àngela Pla, regidora d’Hisenda i Jordi 
Boronat, alcalde, realitzaven una valo-
ració positiva per l’aprovació d’aquest 
pressupost de meitat de legislatura. Se 
sentien satisfets pel nivell de saneja-
ment econòmic de la institució i mos-
traven la seva satisfacció pel nivell d’in-
versió que havien programat per aquest 
any 2013, congelant els impostos locals, 
que seguirà fent de Santa Bàrbara un 
dels pobles amb un percentatge més alt 
d’inversió pública al municipi. 
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Després d’un any de l’obertu-
ra normalitzada del Museu de 
la Vida a la Plana, amb un de-

goteig constant de visites que s’han 
apropat per conèixer part de la nostra 
història, cultura i tradicions, el museu 
s’ha convertit també en l’aparador de 
la cultura de Santa Bàrbara, amb la re-
alització de jornades, conferències, ta-
llers, exposicions,... fet que mostra que 
el museu està ben viu.

Un dels moments en què es veu aquest 
moviment és durant la Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç, amb 
una activitat constant. El divendres 9 
de novembre a les 18.30 h, es realitzava 
la xerrada “Expectatives del mercat 
de l’oli d’oliva”, organitzada pels Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC) i la Regidoria d’Agricultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. El 
mateix dia i a les 20 h s’inaugurava 
l’exposició “Oliveres mil·lenàries del 
Territori del Sénia”, a càrrec de la 

Mancomunitat de la Taula del Sénia i 
l’Associació Territori del Sénia. 

En els darrers mesos de l’any 2012, les 
visites van anar en augment de forma 
progressiva, amb més de 100 visites 
des dels mesos d’estiu. Per al regidor 

de Promoció Econòmica, Antonio 
Ollés, l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
ha apostat pel museu com a centre 
de la promoció de la cultura de Santa 
Bàrbara i espera seguir treballant per 
mantenir l’obertura del museu.  

El Museu de la Vida a la Plana segueix la seva activitat
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Estudi estadístic de la pàgina web santabarbara.cat

L’agost del 2011 vàrem endegar la 
nova pàgina web de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara. Es tractava de 

donar continuïtat al servei que l’an-
terior web havia estat prestant, però 
amb un nou format més atractiu per 
al visitant, amb nous continguts i amb 
una actualització de totes les dades i 
informació que s’ofereix. 

Uns dies després, concretament el 19 
de setembre de 2011, vàrem començar 
a recollir dades estadístiques de la 
nostra pàgina web mitjançant la utilitat 
gratuïta “Google Analytics”. Durant els 
12 primers mesos de seguiment, és a 
dir, fins al 19 de setembre de 2012, el 
flux de visitants és bastant regular, 
oscil·lant entre les 130-140 visites 
diàries els dies laborables i les 25-30 
visites els cap de setmana. Cal destacar 
el pic màxim de 253 visites en un sol 
dia corresponent al 18 de novembre de 
2011 (primer dia de la Fira de l’Oli) o els 
períodes de baixa activitat que es donen 
per Nadal, Pasqua o estiu. Respecte la 

procedència dels visitants, com era 
d’esperar, la gran majoria procedeixen 
de l’estat espanyol i, principalment de 
Catalunya. Sorprèn una mica que la 
ciutat amb més visitants de la nostra 
web sigui Tarragona, deixant la pròpia 
Santa Bàrbara en segon lloc. Potser sigui 
degut a l’elevat nombre d’estudiants 
planers que es troben cursant estudis 

a la capital de la demarcació i que 
es connecten mitjançant els seus 
ordinadors per assabentar-se del que 
passa al poble.

També podem veure que, dins de la 
web, la secció que recull més visitants 
després del portal d’entrada, és la de 
turisme i lleure, seguida per la galeria 
fotogràfica. 
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Igual que l’any 2012, Santa Bàrba-
ra s’ha adherit al projecte Montsià 
Actiu, un projecte dirigit des del 

Consell Comarcal del Montsià dins del 
programa del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya Treball a les 7 Comarques, un 
projecte unitari entre tots els pobles de 
la comarca amb voluntat de generar 
sinèrgies de desenvolupament local i 
dinamització econòmica.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, 
en el marc de les polítiques actives 
d’ocupació, va incloure l’any 2012 
la comarca del Montsià dins de les 
comarques més afectades per l’actual 
situació econòmica. En aquest sentit, 
va engegar aquest projecte de Treball 
a les 7 comarques per tal que les 
comarques catalanes amb majors 
necessitats econòmiques tinguessin 
al seu abast instruments per tal de 
generar projectes que fomentin la 
dinamització econòmica del territori.

Així, per aquest proper any 2013, el 
Consell Comarcal del Montsià ha tornat 
a encapçalar aquest projecte, buscant 
novament el consens de tots els pobles 
i amb la voluntat de treballar amb tots 
els tècnics de promoció econòmica 
implicats, com és el cas de Santa 
Bàrbara. Es preveu per aquest proper 
any, realitzar cursos de formació, 
jornades de sensibilització, seminaris, 

tallers i projectes a gran escala de 
promoció i difusió de productes del 
territori per tal de generar valor afegit, 
com l’arròs, el cítric, l’oli o l’artesania. 
També es preveuen fer jornades 
d’intercanvi amb altres territoris del 
país, engegar plans estratègics de cara 
al futur i continuar amb el Fòrum del 
Talent, entre altres accions. 

Santa Bàrbara s’adhereix al projecte Montsià Actiu 2013

El final d’any ha estat força intens per 
a la Regidoria de Promoció Econòmi-
ca. Per una banda, a nivell d’ocupació, 
s’ha treballat en els darrers dies amb 
la nova convocatòria del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya en el programa de 
Col·laboració Social, amb el qual s’ha 
treballat per la contractació de treba-
lladors/es per a la realització d’accions 
ocupacionals per a persones en situa-
ció d’atur. 
També s’ha treballat per a la continu-
ació amb el punt de suport Inicia per 
la creació d’empreses. S’ha sol·licitat 
novament continuar sent entitat col-
laboradora, de la qual Santa Bàrbara 
ho és des de l’any 2008, i continuar 
amb la tasca d’assessorament i orien-
tació a l’emprenedoria. Tot i la baixada 
per l’actual situació econòmica, a dia 
d’avui el punt de suport Inicia de Santa 
Bàrbara ha rebut 17 projectes empre-
sarials, cinc ja establerts i sis més en 
procés de constitució.
S’ha posat molt èmfasi en la dinamit-
zació, promoció i difusió del Museu de 
la Vida a la Plana. Per una banda, s’ha 
fet l’informe estadístic 2012, en el qual 
cal destacar les més de 1000 visites di-
rectes i indirectes. També les diferents 

activitats paral·leles, destacant les 
exposicions d’oliveres mil·lenàries o 
del territori del Matarranya, ambdues 
exposicions de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia. 
A nivell de desenvolupament local, 
s’ha treballat conjuntament amb la 
resta de tècnics comarcals en el projec-
te Montsià Actiu 2012, encapçalat pel 
Consell Comarcal del Montsià que, per 

aquest proper any realitzarà diferents 
accions de promoció econòmica, ocu-
pació, formació i sensibilització arreu 
dels municipis del Montsià, incloent-hi 
el nostre poble.
Finalment, cal destacar la realització 
de la jornada d’emprenedoria femeni-
na organitzada conjuntament amb la 
Regidoria de Serveis Socials i amb el 
suport de la Diputació de Tarragona. 
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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
4t TRIMESTRE 2012

• Finals d’octubre i primers de desembre el DAAR ha pagat la PAC 2012.

• S’ha anticipat, de la collita d’olives, 1,80 € més IVA/ kilo d’oli produït 
fins al 30 de novembre.

• 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 

Yolanda Valldepérez Castells
SOPA DE PATATA

Preparació:

1. Posarem a bullir una olla amb aigua. Un cop l’aigua estigui bullint, hi 
afegirem la carn. La deixarem bullir durant 1 hora aproximadament.

2. Després hi afegirem les verdures i ho deixarem coure 1 hora més.

3. Quan tinguem el brou fet, el colarem i el passarem a una cassola. La 
carn la guardarem a part.

4. Desmollarem la carn i la farem a trossos ben petits. Podem passar-ho 
per la picadora. Ho reservem.

5. Pelem 3 patates i les ratllem amb un ratllador. Ho reservem.

6. Posem la cassola amb el brou al foc i l’escalfem, quan estigui calent, hi 
afegim la patata ratllada. Anem remenant de tant en tant, perquè no 
s’enganxi al fons de la cassola. Quan la patata està cuita, afegim la carn 
picada i ho barregem tot.

7. Per acabar, batem bé els ous i els afegim a la cassola sense parar de 
remenar. Deixem quallar els ous i ja tenim la sopa feta.

Persones: 6  aprox.

Temps de preparació: 15 minuts

Temps de cocció: 2 h i 30 min.

Aportació calòrica: mitjana

Elaboració: fàcil

Ingredients:
Per al brou:
- Aigua (5 l. aprox.)
- 1 carcanada de pollastre
- 2 cuixes de pollastre
- 1 tros de bou
- 1 tros de costella de bou
- 2 fulles d’api
- 3 pastanagues
- 1 xirivia
- Sal
Per a la sopa:
- 2 patates mitjanes
- 6 ous (1 per persona)
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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 La Cuina de La Plana 

Lourdes Subirats Pla
CÓC DE GARROFA

Preparació:

1. En un bol es posen tots els ingredients anteriorment citats. Cal 
mesclar bé tots aquests ingredients fins que la textura de la pasta sigui 
homogènia i no quedin grúmols.

2. Precalentarem el forn a 180 graus.

3. A continuació, cal preparar una safata mitjana amb paper vegetal 
al seu fons. Afegirem la pasta del bol i la posarem al forn durant 
aproximadament 30 o 35 minuts.

4. 4. Finalment, podem comprovar si el cóc ja està cuit amb un escuradents. 
Si es queda pegada la pasta és que encara falta coure, sinó ja el tenim 
llest per menjar.

5. 5. Ja podeu servir amb una mica de sucre pel damunt, us sorprendrà 
l’esponjositat que dóna un producte tan nostre com la garrofa.

Persones: 6  aprox.

Temps de preparació: 15 minuts

Temps de cocció: 30-35 min.

Aportació calòrica: alta

Elaboració: Fàcil

Ingredients:
3 ous
1 iogurt natural
2 mesures de iogurt de sucre 
1 mesura de iogurt d’oli
2 mesures de farina de blat
1 mesura de farina de garrofa
1 sobre royal
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L’entrevista a l’Alcalde

Quin creu que seria el titular que el 
definiria com a alcalde?

Vaig decidir entrar a l’ajuntament per in-
tentar millorar des de la responsabilitat 
institucional el meu entorn més proper, 
espero en acabar que la gent jutgi que 
aquell propòsit honest, que he intentat te-
nir sempre present, s’hagi acomplit, amb 
això em sentiria altament recompensat. 

Quin missatge donaria a la població 
per convèncer que no tots els polí-
tics són iguals?

Al llarg de tota la meva vida en l’àmbit 
institucional he conegut molts alcaldes 
i regidors del món municipal guiats pel 
treball a la seva comunitat, sacrificant 
part del seu temps, del temps de les seves 
famílies pel bé comú del seu poble o de la 
seva ciutat sense esperar res a canvi. 
És cert que hi ha casos de corrupció dins la 
política, persones que es posen en política 
per obtenir beneficis personals, que han 
aconseguit actualment pervertir l’origen 
etimològic grec del terme “politikós”, que 
fa referència a tot allò que té a veure amb 
la ciutadania i les seves preocupacions. 
Quina llàstima que quelcom tan noble 
actualment es vegi tan pervertit, però no 
crec que siga just generalitzar, per això, 
em sento content quan la democràcia de-
semmascara tots aquests que es mouen 
per aquests interessos foscos, siguen del 
partit polític que siguen, i els últims anys 
a l’estat espanyol n’hem tingut un bon 
rosari de casos. 
Aplaudeixo davant el diari o la televi-
sió cada cop que algun d’aquests fa cap 
entre reixes, però la gent ha d’entendre 
que tots no som iguals i probablement al 
seu voltant tindrà algun alcalde o regidor 
honest, sacrificat i que prevalgue en les 
seves decisions allò que és més beneficiós 
per la seva comunitat. 

Creu que la gent és conscient que 
vostè és alcalde 24 hores al dia i 7 
dies a la setmana?

Sí, jo crec que sí, ja no tan sols ser alcalde 
d’una població, sinó regidor, presidents 
o membres de junta d’alguna associa-
ció, cooperativa, etc. És aquest treball 

col·lectiu i pels demés el que ens fa ser 
una societat excepcional, que ens permet 
avançar.
Aquest càrrec entre moltes altres respon-
sabilitats, per exemple obliga a estar en 
disposició de rebre una trucada o un avís 
en qualsevol moment; que et faci sortir 
corrent del lloc on estàs. Podria contar 
molts records en aquest sentit, per exem-
ple recordo un Sant Joan, que en sortir 
de sopar amb els amics del restaurant i 
dirigint-nos cap a La Ràpita, per acabar 
la nit, vaig rebre una trucada, que amb 
el cotxe que anava vam haver de donar 
mitja volta i tornar cap a Santa Bàrbara 
a tota velocitat, s’havia calat foc a la fus-
teria de Pepito Moliné.
La ventada de la Fira de l’Oli el 1999, 
amb els plors del regidor Gerard recent 
estrenat en el càrrec a les 3 h de la ma-
tinada, els aiguats del 2000, un suïcidi 
el primer cop que vaig ser alcalde acci-
dental.
Però també el treball diari a l’ajunta-
ment, com estar fins passada la mitjanit 
amb tot l’equip de govern confeccionant 
ordenances, discutint pressupost o temes 
quotidians d’àmbit municipal. 

La carta al Reis Mags: Què els ha de-
manat? Li han portat?

Els he demanat un món una mica millor 
i desitjos de pau i solidaritat. També que 
ens ajuden a caminar sense conflictivitat 
i respecte cap a l’Estat català propi. A 
nivell municipal, la concreció de tots els 
projectes de poble que tenim previstos i 
més feina per a la gent. A nivell particu-
lar, res material, salut i treball per a la 
família i veïns.
Tot són desitjos! Ja us contaré a finals del 
2013 si han complit amb les demandes, 
tot i que els ho he posat difícil la veri-
tat, però la il·lusió per un món millor mai 
l’hem de perdre... i d’això els nens als 
adults ens en poden ensenyar molt.

Què destacaria dels planers i que 
voldria amagar d’ells?

Sempre he destacat de la gent planera les 
capacitats de sacrifici, lluita, constància i 
de treball. Sembla com si generació darre-
ra generació s’hagués anat transmetent 

aquelles característiques innates dels 
nostres avantpassats que van haver de 
desermar aquestes planes plenes de ma-
tisses i rocs. També la unitat com a poble. 
La necessitat de fer les coses bé. També 
destacaria que som un poble xalador.
M’agradaria amagar comportaments 
incívics que ens fan més pobres com a 
societat i actituds individuals poc empà-
tiques, que intenten contagiar al veí. No 
he combregat mai amb la idea que “som 
el poble del sidral”.

Que li falta i que li sobra a Santa 
Bàrbara per ser el poble dels seus 
somnis?

No se si tinc una sobredimensionada au-
toestima respecte del lloc on vivim, però 
realment em sento privilegiat. Sempre 
m’ha agradat viure al poble, a més Santa 
Bàrbara es troba en una situació estratè-
gica a Terres de l’Ebre, al bell mig entre 
el triangle BCN, VAL i ZRG; tanmateix 
la nostra posició entre el Baix Ebre i el 
Montsià, però també a quatre passes de 
la frontera amb el País Valencià, a mitja 
hora de dos Parcs Naturals i de la costa... 
amb una gastronomia excel·lent.
Som un poble equilibrat en quant a ser-
veis. Al llarg dels anys hem sabut mar-
car molt bé les nostres prioritats. Santa 
Bàrbara és un poble tranquil on podem 
gaudir de la vida de poble. Però també 
amb una gran riquesa cultural, social i 
esportiva. Em falta una major indus-

Jordi Boronat Ferré va entrar a formar part de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara l’any 1995 i durant tots aquests anys ha anat ocupant diverses 
responsabilitats. Conseller Comarcal al Montsià el mandat 1999-2003. 
Actualment és l’Alcalde des de l’any 2007. 

32



trialització que doni feina a la gent o el 
Xerta-Sénia que ens garanteixi aigua de 
regadiu. Em sobren actituds negativistes 
que de vegades han estat un llast, no tan 
sols a Santa Bàrbara sinó a les Terres de 
l’Ebre en general.

Pensa que, amb aquesta crisi que 
estem vivint, la gent veu convenient 
realitzar tantes obres al municipi?

A Santa Bàrbara sempre s’ha vist on van 
els diners de la gent... Això vol dir que 
l’aposta per la inversió i millorar el poble 
ha estat tradicionalment una constant, 
sense estirar més el braç que la màniga. 
Per això tenim el poble amb les instal-
lacions, infraestructures i serveis que te-
nim. He dit reiteradament que la crisi no 
ha de ser l’excusa per quedar-se amb els 
braços plegats a casa lamentant-nos del 
malament que està tot, tot al contrari la 
crisi l’hem de convertir en oportunitat, i 
això és el que estem fent des de l’equip de 
govern: generar riquesa, que els diners es 
quedin al poble, que generem temporal-
ment treball per als planers, que generem 
treball als industrials, que donem vida 
al comerç i que seguim millorant obses-
sivament el nostre poble. És evident que 
aquesta filosofia ens exigeix molta ges-
tió, marcar bé els objectius i anar a per 
ells i confiar amb els servidors públics de 
l’ajuntament, que són en definitiva qui a 
través del seu treball diari ens posen molt 
fàcils la consecució dels objectius mar-
cats, per això em dol de vegades sentir 
comentaris de gent del poble que despres-
tigien el treball del col·lectiu professional 
de servidors públics.
Hem rebut la felicitació de la Diputació de 
Tarragona pels 550.000 euros d’inversió 
que contempla el pressupost de 2013, per 
tant respecte d’obres crec que estem en 
la direcció correcta, a més mantenim tots 
els serveis de qualitat que estem prestant 
als planers.

Hi ha un excés de personal treba-
llant per a l’Ajuntament?

Rotundament no. Hi ha el personal sufici-
ent per prestar els serveis que com a ad-
ministració local que som estem obligats 
a prestar a tots els planers. A més, al 
llarg de tots aquests anys de democràcia 
hem anat adquirint altres obligacions per 
la proximitat de la nostra administració a 
la gent, cosa que mai s’ha vist recompen-
sada pels diversos Gobiernos de España, 
en un millor finançament dels ens locals.  

Quin és el projecte que portava 
al seu programa i que sap que no 
complirà aquesta legislatura?

No és que no el complim, però que degut 
a la seva complexitat i cost probablement 
s’allargaran fins a la propera legislatura. 
M’estic referint al projecte de canalitza-
ció i urbanització del carrer Victòria (bar-
ranquet) i al projecte de rehabilitació de 
l’ajuntament. 

Creu que Santa Bàrbara hauria de 
fusionar-se amb altre o altres mu-
nicipis de la zona?

Ja fa temps que estic sorprès pel grau 
d’immaduresa política, que de vegades 
ratlla el ridícul més espantós de la clas-
se política espanyola, sobretot els últims 
temps. Tot forma part d’una estratègia 
perversa dels governants espanyols per 
tal de recentralitzar i homogeneïtzar 
l’estat espanyol amb el bon nom de la 
crisi, i aquesta proposta sorgida des de 
la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques és senzillament una bajanada. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara és viable 
econòmicament, ho demostrem any rera 
any elaborant el pressupost i presentant 
liquidacions sanejades de la nostra eco-
nomia. Natros ja ens hem preocupat his-
tòricament de mancomunar serveis per 
ser més eficients. A aquesta afirmació li 
podria posar molts exemples dels que re-
alitza la Diputació o el Consell Comarcal: 
escombraries, serveis socials, protecció a 
la infància, energia, CODE-depuradores, 
etc. Amb el Museu de les TE hem aglu-
tinat les iniciatives turístiques; però, a 
més, els quatre ajuntaments de l’interior 
del Montsià fa temps compartim Agent 
de Desenvolupament, etc. etc. etc. per 
això, què ens volen arreglar a aquestes 
alçades des del Gobierno de España, si no 
han estat capaços ni de modificar a l’alça 
el finançament dels ens locals (compro-
mís pres a la transició).

Què pot comportar al nostre poble 
que Catalunya sigui un estat inde-
pendent?.

La gent és intel·ligent, pertànyer a Espa-

nya durant tots aquests anys de transició 
democràtica ja hem vist on ens ha por-
tat, a un carreró sense sortida on l’ofec 
econòmic a què ens veiem sotmesos fa 
perillar el nostre estat del benestar, quan 
som una de les comunitats que més apor-
ta econòmicament a l’estat. Tot i això, els 
catalans seguim sent atacats i en el me-
nor dels mals incompresos per la resta de 
l’estat.
Tots paguem impostos, sinó la Hacienda 
Espanyola ens persegueix. Hem de fer el 
senzill exercici de mirar el nostre entorn, 
no cal anar molt lluny: la N-340, la línia 
de tren des de l’Aldea a BCN, RENFE, els 
constants atacs a la nostra aigua, paga 
que pagaràs a l’AP-7 si volem anar a 
Barcelona, mentre a altres llocs de l’es-
tat estan plens d’autovies, la incompleta 
A-7, els anys que ha costat fer la variant 
de l’Aldea, manca d’inversions costane-
res, una fiscalitat asfixiant etc. I de forma 
general, atacs a la nostra llengua, a les 
nostres tradicions, al nostre prestigi com 
a país o a les nostres institucions.
Els nostres avantpassats un bon dia van 
decidir que volien gestionar la seva co-
munitat, el seu poble... Segur que per a 
molts dels seus veïns era una quimera, 
gràcies a ells i a la seva determinació, 
avui podem dir tots plegats que som pla-
ners.

A quin planer creu que se li deu una 
plaça o un carrer?

Bufff..., hi hauria molts de planers que 
s’ho mereixerien: per la seva trajectòria 
professional, per la seva trajectòria de 
col·laboració amb la nostra societat, per 
la seva dedicació als altres, per la seva 
lluita en els drets socials, etc. Però sens 
dubte, si hagués de posar noms i cog-
noms, justament enguany que celebrem 
el centenari del gran Alcalde Cid i Cid, 
fora el de Josep Bertomeu. A ell i els seus 
equips de govern respectius, oposició in-
closa, els va tocar gestionar uns temps 
difícils en què quasi tot estava per fer 
en una societat que estava creixent i 
immadura democràticament; eren altres 
temps, però Bertomeu va saber aglutinar, 
sempre sumar, per acabar posant les ba-
ses sòlides del que som avui com a poble. 

És un deute que en nom de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, per tants anys de dedi-
cació al poble, abans de què acabi el man-
dat, hem de saldar.

“És aquest treball col·lectiu i 
pels demés el que ens fa ser una 
societat excepcional, que ens 
permet avançar”
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Fitxa
Estat: Chihuahua
Altitud mitjana = 1.947 msnm
Població (2010) = 8.765 hab.
Alcalde: Francisco Javier Herrera Corrales (PAN)

Santa Bárbara
(Mèxic)

El municipi de Santa Bàrbara és un dels 
67 municipis en què es troba dividit 
l’estat mexicà de Chihuahua. La ciu-
tat de Santa Bàrbara és la més antiga 
població de l’estat. El municipi limita 
amb Hidalgo del Parral, Sant Francisco 
de l’Or i Matamoros.

Història
Va ser fundada pel capità Don Rodrigo 
del Rio de la Loza l’any 1567. El seu ter-
ritori va ser el primer de l’estat que van 
ocupar els espanyols al segle XVI, com 
a conseqüència de l’expedició militar 
del governador i capità general Fran-
cisco de Ibarra. Per aquest motiu va ser 
la base de la colonització espanyola a 
l’estat, i punt de partida de noves ex-

pedicions que es van estendre gradu-
alment en direcció al nord. Va obtenir 
categoria de municipi el 1820 en triar 
el seu primer Ajuntament. 

Orografia, Hidrografia i Clima
El seu territori és mixt, amb una zona 
plana pertanyent a la Vall de Parral i 
una altra muntanyosa, corresponent a 
la Serra de Santa Bàrbara. Al seu ter-
ritori neix el riu Valle de Allende que 
pertany al vessant del Golf. El clima és 
molt agradable, no és extrem, ja que 
la serra el fa ser molt temperat, de 24° 
C a 13° C a l’estiu, i de 15° C a 0º C a 
l’hivern, i amb força precipitacions en 
comparació a d’altres punts de l’estat.

Recursos naturals i Economia
El principal recurs és la mineria, base 
històrica de la fundació de la població, 
es troben jaciments d’or, plata, zinc, 
coure i fluorita.
La flora és la característica de les regi-
ons semi àrides del nord de Mèxic, amb 
una vegetació que és integrada per al-
zines, ginebres, nogueres i arboços. Hi 
ha pastures a les parts baixes i conífe-
res en les seves regions muntanyoses. 
La seva fauna consta de coloms, co-
nills, llebres, cérvols, pumes, gats sal-
vatges i coiots.
Els seus principals cultius són: blat de 
moro, fesol, papa, civada, pera, préssec 
i poma.
Prop de la ciutat es troba ubicat l’aero-

port Frisco, amb pista asfaltada on po-
den aterrar avions fins a 22 passatgers.
Disposa també d’una línia fèrria amb 
servei de tren mixt (passatgers i càr-
rega) que arriba diàriament a Santa 
Bàrbara, és un ramal dels ferrocarrils 
de Mèxic que prové de la ciutat de Ji-
ménez.
La majoria de les cases estan construï-
des de tova i sostres de làmina i en me-
nor proporció de maó.

Turisme i Tradicions
El 4 de desembre se celebra la festa 
commemorativa, dia de Santa Bàrbara, 
patrona del poble. Durant els mesos de 
juliol i agost se celebra la trobada de 
Santabarbarinos amb festes populars; 
el 12 de desembre, festa de la Verge de 
Guadalupe i el 8 de setembre, dia de la 
Verge del Remei.
Predomina la música del nord, ranxera 
i popular. La artesania es basa en es-
cultures de fusta i teixits de coure.
En la gastronomia local destaquen les 
“enchiladas”, carn amb xili vermell, 
barbacoa de res, “quesadillas” i pollas-
tre fregit.
Els principals atractius turístics són el 
Museu Miner, el Museu Comunitari a 
l’Antiga Estació del Ferrocarril, la Par-
ròquia i el Rellotge Públic. En la zona 
també hi ha llocs amb bonics paisat-
ges, com Cumbres del Gato i Último 
Esfuerzo, i també un lloc amb pintures 
rupestres conegut com Cova Pintada.
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RESUMS DE LES SESSIONS DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2012

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 20 de setembre de 2012. 
En la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per la Di-
putació de Tarragona, per import de 6.230,72 
€, per a la realització del projecte “Adequació 
de la sala annexa del Centre Cultural”.
Acceptar les subvencions concedides per la 
Diputació de Tarragona, per la realització 
dels següents projectes:
Peridomèstics: 3.001,18 €
Analítiques d’aigua potable: 124,74 €
Acceptar les subvencions concedides per 
l’Organisme Autònom Desenvolupament Lo-
cal de la Diputació de Tarragona, per la rea-
lització dels següents projectes:
XVI Fira de l’oli novells, dels cítrics i del co-
merç: 10.886,35 €
XV Jornades gastronòmiques de la cuina de 
l’oli d’oliva: 876,00 €
Sol·licitar al Consell Comarcal del Montsià 
la contractació d’un professor de plàstica 
per a l’Escola Jaume Balmes de Santa Bàr-
bara, a raó de 2 hores setmanals, per al curs 
2012/2013 (des del mes d’octubre de 2012 
fins al mes de maig de 2013).

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 4 d’octubre de 2012. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Abonar al senyor Àngel Fibla Bel la quanti-
tat de 1.720,00 €, en concepte d’indemnit-
zació per l’obertura al públic de l’Exposició 
d’estris, corresponent a les anualitats 2011 i 
2012.
Aprovar la liquidació de l’obra “Mercat Muni-
cipal 1a fase”, per un import de  78.609,16 €.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 18 d’octubre de 2012. 
En la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Aprovar la formalització d’un contracte de 
col·laboració amb l’empresa “Ceràmiques 
Albert”, consistent en el subministrament 
de les escales i dels replans, de les obres 
“Mercat Municipal-2ª Fase”, per un import de 
5.310,70  Euros, IVA inclòs.
Acceptar la subvenció atorgada per l’Institut 
Català de la Dona, per dur a terme:
Programació anual d’activitats adreçades a 
les dones la quantitat de  3.000 €.
Programes formatius de diferents formats 
adreçats a les dones la quantitat de 3.000 €.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat 
per l’adjudicatària de les obres “Centre de 

Dia Municipal 2a fase”.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat 
per l’adjudicatària de les obres “Construcció 
del basament per a un mòdul prefabricat de 
330 m2 destinat a aulari a l’escola Jaume 
Balmes”.
Aprovar la contractació del servei consistent 
en la redacció del Projecte elèctric BT per al 
Museu de la vida a la Plana, per un import de 
600,00 € més la quota corresponent d’IVA, i 
les taxes del Departament d’Indústria a l’en-
ginyer Joan Josep Navarro Aguirre.
La contractació de la instal·lació i el lloguer  
de les carpes per a la XVI Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa FAT-
SINI, SL, per un import de quinze mil euros 
(15.600,00 €) més IVA.
La contractació de la instal·lació i el lloguer  
d’un grup electrogen per a la XVI Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercan-
til Grúas T. Miralles, SL, per un import total 
de 1.574,33 € IVA inclòs.
Adjudicar la contractació del servei consis-
tent en la publicitat de la propera fira de l’oli.
Concedir un ajut econòmic de 100,00 €, a 
l’Associació Mestresses de casa Dones Plane-
res, amb càrrec a la partida de les Jornades 
Culturals, per a fer front de les despeses oca-
sionades per la col·laboració en la realització 
dels actes de la “Cultutardor”.
Aprovar inicialment la memòria per a la re-
alització de les obres “Acabar obres i equipar 
Centre de dia”, redactat per l’Arquitecte Mi-
reia Cid Robledo, amb un pressupost d’exe-
cució per contracta de 60.000,00 €.
Aprovar la contractació del servei consistent 
en la direcció del 25% de l’obra “Acabar obres 
i equipar Centre de dia”, per un import total 
de 4.004,20 € IVA inclòs, a l’Arquitecte Mireia 
Cid Robledo.
Aprovar la contractació del servei consistent 
en la direcció i coordinació de seguretat i sa-
lut i el control de qualitat del 25% de l’obra 
“Acabar obres i equipar Centre de dia”, per 
un import total de 4.418,84 € IVA inclòs, a 
l’Arquitecte tècnic, Sr. Víctor Moreso Franch.
El Sr. Alcalde informa als membres de la 
Junta de Govern Local, que la Diputació de 
Tarragona dins la convocatòria de les sub-
vencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de 
l’anualitat 2012 ha concedit a aquest ajun-
tament una subvenció de 68.093,11 €, per al 
programa de despeses corrents, per a facili-
tar el pagament de les actuacions de mante-
niment, reparació i conservació dels serveis i 
equipaments municipals, i així activar l’eco-
nomia i afavorir el pagament als proveïdors.
El Sr. Alfred Blanch, Regidor d’Educació, in-
forma als membres de la Junta de Govern 
Local que dins el conveni de col·laboració 
signat entre l’IES SEP de l’Ebre de Tortosa i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que 
els alumnes de l’esmentat institut pugui 

desenvolupar d’un programa de pràctiques 
externes a l’ajuntament de Santa Bàrbara, 
que l’alumna de l’esmentat Institut Fransi-
na Soler Torres realitzarà pràctiques a la llar 
d’infant “Les Beceroles” des del dia 8 d’octu-
bre fins al 21 de desembre de 2012.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 8 de novembre de 2012. 
En la qual, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per la Di-
recció General de Joventut del Departament 
de Benestar Social i Família per a la realitza-
ció del projecte d’activitats adreçades a per-
sones joves abans esmentat amb un import 
de 15.500 €.
Acceptar la subvenció concedida per la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalu-
nya, per a la realització d’activitats al Centre 
Obert L’Oliveta per un import de 22.559,00 €,
Aprovar el programa d’actes de la XVI Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítric i del Comerç, i les XV 
Jornades Gastronòmiques. 
Aprovar inicialment el projecte bàsic i  exe-
cutiu per a la realització de les obres “Cons-
trucció del basament per a un mòdul prefa-
bricat de 330 m2 destinat a aulari a l’Escola 
Jaume Balmes de Santa Bàrbara”, redactat 
per l’Arquitecte Carme Bayerri Polo dels Ser-
veis Territorials a les Terres de l’Ebre del De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 37.080,86 €.
Aprovar les bases generals que ha de regir 
el procediment selectiu per a cobrir les pla-
ces vacants a la plantilla orgànica d’aquest 
Ajuntament incloses a l’oferta pública 
d’ocupació per a l’any 2011.
Adjudicar la contractació de les obres “Aca-
bar obres i equipar Centre de dia” a la mer-
cantil Instal·lacions Sebastián, SL, per un 
import de 60.000,00 € IVA inclòs.
Aprovar la contractació del subministra-
ment d’una una tanca metàl·lica i bastida 
de ferro amb els seus diversos complements 
per a les diferents obres municipals a dur a 
terme per la brigada municipal, per un im-
port de 5.573,00 € més la quota corresponent 
d’IVA, a la mercantil Hierros Delta, SL.
Aprovar l’esborrany de conveni de col-
laboració a signar amb la mercantil Essèn-
cia Esport, SL i aquest Ajuntament, per tal 
de ubicar d’una escola de tecnificació en les 
instal·lacions esportives municipals.
Concedir un ajut econòmic de 100,00 €, a 
l’Associació de Dones Planeres, amb càrrec a 
la partida de Serveis socials, per a fer front de 
les despeses ocasionades per la col·laboració 
en la realització de la festa de final del Casal 
d’Estiu organitzat per la Regidoria de Joven-
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tut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Aprovar el pressupost presentat per la mer-
cantil ThyssenKrupp Elevadores, SL per a 
l’adequació de l’ascensor a la inspecció pe-
riòdica efectuada, per un import de  total de 
370,96 €.
Adjudicar la contractació del servei consis-
tent en l’assegurança de la propera fira de 
l’oli per un import total de 964,92 € a la mer-
cantil Reale Seguros Generales, SA.
Aprovar la contractació del servei consistent 
en la direcció de l’obra “Arranjament del 
Parc Municipal”, per un import de 3.000,00 € 
IVA inclòs, a l’Arquitecte tècnic Marina Roé 
Vidal.

Sessió ordinària, realitzada per la Jun-
ta de Govern Local el dia 22 de novembre 
de 2012. En la qual, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la formulació de la demanda d’in-
clusió d’actuacions susceptibles de cofinan-
çament pel FEDER 2007-2013, següent:
Títol de l’obra: “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria (Fase II – etapa E)”
Eix: 2Anualitat: 2014
Ajut demanat: 207.409,81€
Aprovar la contractació del servei consistent 
en la direcció i coordinació de seguretat i sa-
lut i el control de qualitat de l’obra “Cons-
trucció del basament per a un mòdul prefa-
bricat de 330 m2 destinat a aulari a l’escola  
Jaume Balmes”, per un import de 650,00 € 
més la quota corresponent d’IVA, a l’Arqui-
tecte tècnic, Sr. Víctor Moreso Franch.
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara al projecte “Montsià Actiu 2013”
Concedir un ajut econòmic de 300,00 €, per 
ajudar a fer front a les despeses ocasionades 
en l’organització dels actes per la celebració 
del 20è aniversari de l’associació de Mestres-
ses de casa Dones Planeres.
Aprovar la liquidació de l’obra “Mercat Muni-
cipal 1a fase”, per un import de  72.054,52 €.
Aprovar l’execució de la tercera fase de 
l’obra “Mercat municipal”, amb un pressu-
post d’execució de 87.673,92 €, directament 
pels serveis d’aquest Ajuntament de Santa 
Bàrbara.
Aprovar el programa d’actes per a la realit-
zació de les properes Jornades Nadalenques, 
a celebrar els propers dies 2 de desembre a 
5 de gener,  presentat per les Regidories de 
Joventut i Festes.

Sessió ordinària, realitzada per la Jun-
ta de Govern Local el dia 13 de desembre 
de 2012. En la qual, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar el calendari de pagament voluntari 
per a l’exercici 2013 següent:

IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE PERÍODE PROPOSAT 2013
010 - IAE 30/07/2013 – 30/09/2013

500 - IBI URBÀ 26/04/2013 – 28/06/2013

501 - IBI RÚSTICA 26/04/2013 – 28/06/2013

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MEC. 28/03/2013 – 31/05/2013

ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL

CONCEPTE SUBCONCEPTES PERÍODE PROPOSAT 
2013

100-Taxes Preus 
Públics

550 - CLAVEGUERAM
551-CLAVEGUERAM LOC. 

COMERCIALS
560- ESCOMBRARIES
561-ESCOMBRARIES 

LOCALS

28/06/2013 30/08/2013

840-Cons. 
Cementiri 840- CONS. CEMENTIRI 28/06/2013 30/08/2013

Modificar el termini d’execució del contracte 
derivat de l’Acord marc d’electricitat desti-
nat als ens locals de Catalunya (expedient 
1/2009) adjudicat per l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara a l’empresa Unión Fenosa Comerci-
al, SL en data 15 de desembre de 2011 pel 
període que va des de l’1 de gener al 31 de 
març de 2013, d’acord amb les condicions 
econòmiques, amb els preus actuals revisats 
amb l’IPC interanual novembre 2011-no-
vembre 2012.
Aprovar la cessió del Centre cultural en fa-
vor del Club de Futbol Santa Bàrbara el dia 
31 de desembre de 2012 per la celebració de 
la festa de Fi d’Any.
Concedir un ajut econòmic de 150,00 €, amb 
càrrec a la partida de festes, per a fer front 
de les despeses que ocasionarà l’organitza-
ció  de la festa de Fi d’Any.

Sessió ordinària, realitzada per la Jun-
ta de Govern Local el dia 27 de desembre 
de 2012. En la qual, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la contractació dels serveis, consis-
tents en la cobertura informativa que consta 
a l’annex, amb l’empresa Televisió Teveon 
Ebre S.L, per un import  de 1.000,00 € més la 
quota corresponent d’IVA.
Aprovar la liquidació de l’obra “Mercat Muni-
cipal 3a fase”, per un import de  80.353,11 €.
Desglossar la subfase A de la fase 4 del 
projecte “Mercat municipal”, consistent en 
l’execució de part del revestiment de les fa-
çanes, per un import d’execució per contrac-
ta de 10.405,15 €.
Aprovar la formalització  d’un contracte me-
nor d’obres per l’execució de  la subfase A 
de la fase 4a., del “Mercat municipal”, amb el 
Miguel Àngel Piquer Badia, per un import de  
10.405,15 € IVA inclòs.
Aprovar l’aportació econòmica al Premi Beca 
IES “Les Planes” de l’ajuntament de Santa 
Bàrbara per al curs 2011-2012 de 300,00 €.

RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
DEL QUART TRIMESTRE DEL 2012

Sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de 
la Corporació el dia 5 d’octubre de 2012. 
En el desenvolupament de la qual es van 
adoptar els següents acords:
Aprovar el projecte per a l’any 2012 del ser-
vei de Centre Obert l’Oliveta presentat per 
un import de 88.319,62 € a acollir-se a l’Or-
dre BSF/1236/2012, de 25 de juny, del Depar-
tament de Benestar i Família, sol·licitant una 
subvenció de  44.159,81 €.
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 patró 
del municipi. 
Dia 4 de desembre festivitat de Santa Bàrba-
ra patrona del municipi.
Aprovar definitivament la modificació del 
Reglament municipal regulador del règim de 
funcionament del Centre Obert l’Oliveta.
Aprovar provisionalment la modificació de 
les següents ordenances fiscals:
Núm. 13 Taxa per la prestació de serveis a la 
piscina municipal, instal·lacions esportives i 
altres serveis anàlegs.
Núm. 22 Taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terrenys d’ús públic local així com 
indústries de carrer i ambulants i rodatge ci-
nematogràfic.
Núm. 23 Taxa per prestació de serveis cultu-
rals i recreatius.
Núm. 27 Taxa per la prestació de serveis as-
sistencials.
Núm. 29 Taxa per la inscripció a la llar d’in-
fants municipal.
Núm. 31 Taxa per la utilització de sales 
d’equipament municipal.
Aprovar definitivament els comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2011, integrats 
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi 
ha un actiu de 8.057.683,18€, un passiu de 
8.057.683,18€ i un resultat de l’exercici amb 
un guany de 201.087,71€.
Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 
número 2/2012, que cal finançar mitjançant  
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides 
de despeses, del pressupost vigent de la cor-
poració.
Aprovar el conveni a subscriure amb el Con-
sorci del Museu Comarcal del Montsià per 
tal d’establir la col·laboració entre aquest 
Ajuntament i el Museu de les Terres de 
l’Ebre en el que fa referència a l’obertura i 
funcionament de l’equipament denominat 
“Centre d’interpretació de la vida a la Plana”.
Aprovar la Proposta d’incorporació al Con-
sorci dels espais naturals de la comarca del 
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Montsià i aprovar els seus Estatuts.
Adherir-se a l’Associació de Municipis per 
la Independència constituïda a Vic en data 
14 de desembre de 2011, amb l’objecte de 
defensar l’assoliment d’un estat propi, els 
drets nacionals que corresponen a Catalu-
nya i conscienciar a la ciutadania de la ne-
cessitat que Catalunya pugui exercir el seu 
dret a decidir.
Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de 
llei per a la racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local pel que fa la modifica-
ció de la llei de bases reguladora del règim 
local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals 
(LHL) per haver-se realitzat sense consens, 
amb deslleialtat institucional i vulnerant 
l’autonomia local
Demanar al Ministeri de Foment del Govern 
central de l’Estat la gratuïtat de l’Autopis-
ta AP-7 al pas per les Terres de l’Ebre, és a 
dir, les sortides 39 l’Ametlla/El Perelló, 39A 
l’Ampolla, 40 Tortosa/l’Aldea, 41 Amposta/
Sant Carles de la Ràpita, 42 Vinaròs/Ulldeco-
na fins que no s’executin les obres de l’A-7.

Sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la 
Corporació el dia 25 d’octubre de 2012. 
En el desenvolupament de la qual es van 
adoptar els següents acords:
Incoar expedient administratiu per a la su-
pressió del Registre Municipal d’Unions Es-
tables de Parella de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.
Donar ple suport a la Resolució del Parla-
ment de Catalunya, aprovada el 27 de se-
tembre de 2012, sobre el dret a decidir lliu-
rement i democràtica el futur de Catalunya i 
la necessitat d’una consulta al poble català.
Rebutjar la Moció del grup municipal d’Uni-
tat Planera per demanar que tots els Plens 
ordinaris i extraordinaris siguin radiats.

Sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la 
Corporació el dia 30 d’octubre de 2012. En 
En el desenvolupament de la qual es van 
adoptar els següents acords:
Escollir el Sr. Juan Andrés Sol Solà, per exer-
cir el càrrec de jutge de pau titular d’aquest 
municipi, i proposar el seu nomenament a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat 
de 1a Instància i Instrucció d’Amposta.
Sortejar de les Meses per a la realització de 
les properes Eleccions al Parlament de Ca-
talunya. 

Sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la 
Corporació el dia 27 de desembre de 2012. 
En el desenvolupament de la qual es van 
adoptar els següents acords:
Aprovar el pressupost general per a l’exerci-
ci 2013, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’ob-
jectiu del deute públic; el qual, resumit per 
capítols, és el següent:

DESPESES DESCRIPCIÓ EXERCICI 2013

Capítol 1 Despeses de personal 890.027,04

Capítol 2 Despeses corrents 1.139.938,00

Capítol 3 Despeses financeres 22.000,60

Capítol 4 Transferències corrents 122.967,09

  Operacions Corrents 2.174.932,73

Capítol 6 Inversions 519.500,00

Capítol 7
Transferències de 
capital

22.600,20

  Operacions de Capital 542.100,20

Capítol 9
Amortització de 
préstecs

125.750,87

  Operacions Financers 125.750,87

TOTAL   2.842.783,80

 INGRESSOS DESCRIPCIÓ EXER. 2013

Capítol 1 Impostos directes 1.209.500,00

Capítol 2 Impostos indirectes 15.000,00

Capítol 3 Taxes i preus públics 647.140,00

Capítol 4 Transferències corrents 852.957,57

Capítol 5 Ingressos patrimonials 4.400,00

  Operacions Corrents 2.728.997,57

Capítol 7 Transferències de capital 113.786,23

  Operacions de Capital 113.786,23

Capítol 8 Actius financers 0,00

Capítol 9 Passiu financers 0,00

  Operacions Financers 0,00

TOTAL   2.842.783,80

Aprovar definitivament expedient adminis-
tratiu per a la supressió del Registre Munici-
pal d’Unions Estables de Parella de l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara.Manifestar el rebuig 
rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Mi-
llora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que 
vol aprovar el Ministeri d’Educació i donar 
suport a la Generalitat de Catalunya i al De-
partament d’Ensenyament en la defensa de 
les competències educatives de Catalunya, i 
en totes aquelles actuacions que porti a ter-
me per a defensar el català i el model lingü-
ístic de la nostra escola. 
Aprovar una moció a favor de la finalització 
de tot l’arc Mediterrani.

NOTES OFICIALS 1r trimestre 2013
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2013, 

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

CONCEPTE PERÍODE INICI PERIODE FINAL
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 28/03/2013 31/05/2013
500 - IBI URBÀ 26/04/2013 28/06/2013
501 - IBI RÚSTICA 26/04/2013 28/06/2013
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 28/06/2013 30/08/2013
840 - CONSERV. CEMENTIRI 28/06/2013 30/08/2013
010 - IAE 30/07/2013 30/09/2013

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

38



Moviment Demogràfic

Naixements 4T Trimestre 2012

Samuel Bru Tena ................................................22/10/2012

Samuel Bru Rullo

I Mercè Tena Campos

David Alonso Royo .............................................14/11/2012

Manuel Alonso Rodríguez 

I Isabel Royo Pla

Emma Cardona Burillo ......................................23/11/2012

Patrici Cardona Cid 

I Inmaculada Burillo Lahoz

Carla Royo Galiana .............................................21/12/2012

José Javier Royo Caballé 

I Maria Teresa Galiana Barceló

Matrimonis 4T Trimestre 2012

Fernando José Arrufat Jardí

Montserrat Querol Garcia..................................10/11/2012

Juan Manuel Moreno Almenta

Lídia Valcarcel Garcia ........................................24/11/2012

Oscar Pérez Pérez

Maria Carmen Expósito Martínez .....................14/12/2012

Defuncions 4T Trimestre 2012

Cinta Roig Pons ...................................................05/10/2012

Francisca Clua Arasa .........................................07/10/2012

Jose Martí Sanz ...................................................23/10/2012

José Malla Almela ...............................................24/10/2012

Cinta Ventura Lleixà ..........................................27/10/2012

Gloria Clua Cid ...................................................31/10/2012

Rogelio Ferré Giner .............................................17/11/2012

Francisco Javier Forné Arasa .............................24/11/2012

Josefa Martínez Navarro ....................................27/11/2012

José Albesa Verge ................................................07/12/2012

José Maria Valls Cid ............................................11/12/2012

Joaquin Casadó Cuadrad ...................................16/12/2012

Elisa Cid Bello .....................................................17/12/2012



L’entrevista

Em dic Antonio Bernardo Buera, els 
meus pares eren en José Bernardo 
Maigi, conegut com “Pepito lo 
Casero” i Cinta Buera Rodríguez 
“Cinta la Buera”, tinc dos germans 
més grans que jo: Josep Ma, casat 
amb Guadalupe Arrufat i Milagros, 
vídua de José Arasa, Lo Solo.
Em vaig casar amb Ma del Carmen 
Guillamón i tenim un fill de 16 
anys, el Brian. Vaig néixer l´any 
1953, al carrer Major, en una casa 
on a l´entrada el meu pare tenia el 
taller de boteria i al darrera teníem 
la vivenda.
Als 3 anys, vaig entrar a les escoles 
municipals, on Doña Mercedes era 
la mestra de pàrvuls, Don Joaquín 
Monllau, Don Joaquín Fuentes, Don 
David i Don José Escudé varen ser 
els meus mestres fins als 10 anys, 
en què vaig sortir de l´escola per es-
tudiar, fins a quart de batxillerat, a 
l´acadèmia de Don Rogelio Farnós. 
Als 14 anys, vaig entrar a treballar 
a l´empresa del Sr. José Cugat. Era 
un taller on es fabricaven tot tipus 
de màquines i eines per fer botons. 
En aquells temps al poble hi havien 
dos fàbriques de botons, que feien 
botons de nàcar i de plàstic, la Toar 
i la de Damià, que juntament amb 
altres petites indústries, com les 
de mobles, donaven feina a molta 
gent, sense oblidar-nos de la page-
sia que sempre ha estat el motor 
del poble.
Als 21 anys, com tots els nois de 
l´època, em va tocar fer el servei 
militar, que era obligatori: el cam-
pament a Sant Climent Sasebas 
(Girona) i després a la caserna de 
Tarragona.
Després de la “mili”, vaig tenir 
l’oportunitat d’entrar a treballar 
a CAMPSA, que era l´empresa que 
gestionava el monopoli del petroli. 
Vaig haver d’anar a Tarragona, do-
nat que la instal·lació que hi havia 
a Santa Bàrbara estava en procés 
de tancar. Els camions que carrega-
ven el combustible i que tenien la 

base al poble ja anaven a carregar 
a Tarragona (la CAMPSA de Santa 
Bàrbara estava situada a la sortida 
del poble, a la carretera d´Amposta, 
ara és propietat de la cooperati-
va). Quan Espanya va entrar a la 
Comunitat Econòmica Europea, 
l´empresa va canviar de nom i ara 
es diu CLH (Compañia Logística de 
Hidrocarburos), vaig entrar amb un 
contracte de 6 mesos i fa 36 anys 
que hi treballo.
He de dir que, en aquesta empresa, 
sempre he estat com a casa. Vaig 
començar amb un amic del poble, 
Basiliso Izquierdo i ja hi treballa-
ven Joaquín Gimeno, Lionel Cid i 
José Puig (Barrina). Després quan 
va tancar la de Santa Bàrbara, va-
ren venir traslladats la resta de 
companys, entre ells el meu germà 
que també hi treballava i cada dia 
ens vèiem amb la gent del poble de 
l’empresa de transport quan veni-
en a carregar el combustible, així 
que sempre estàvem assabentats 
de les coses que passaven al poble.
Després de viure 10 anys a 
Tarragona, la meva dona i jo vam 
anar a viure a La Riera de Gaià, un 

poble d’aproximadament 1.200 ha-
bitants. És un poble molt tranquil, 
que està molt ben situat a 10 km. 
de Tarragona, a prop d´Altafulla i 
de Torredembarra.
He de dir que no m´he considerat 
mai un planer absent. Els primers 
anys veníem al poble cada cap de 
setmana, després, per motius de la 
feina, al menys una vegada al mes, 
a veure la família, a caçar i al bar 
a jugar a la botifarra. Si passa més 
temps sense anar-hi, m´entra la 
morrinya. 
Entre el poble i Amposta hi tinc 
tota la meva família, amics i com-

Entrevista al planer absent…
Antonio Bernardo Buera
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panys de la infantesa.
Dels records que tinc de petit, és 
que Santa Bàrbara era un lloc on 
els xiquets jugàvem al carrer, ja 
que tret dels carros o alguna bici-
cleta no hi havia trànsit.
A la tarda després del cole, jugà-
vem a futbol a la plaça de la Rúbia. 
A la mateixa plaça, per Sant Joan 
cremàvem la foguera, que un mes 
abans havíem arreplegat amb tota 
mena de trastos que poguessin cre-
mar. 
També sortíem pel camp a buscar 
nius, agafar cireres, albercocs, gin-
jols etc. I sempre teníem el guarda 
rural al darrera nostre.
A l’estiu, després de sopar, la gent 
sortia a la fresca i els xiquets ju-
gàvem a la plaça de l’ajuntament 
fins que tocaven les dotze de la nit 
i, llavors, el sereno cantava al da-
vant de l’església: “Sereno andando 
las doce han dado” i començava a 
fer la ronda.
D’entremaliadures en fèiem per 
donar i vendre, però en aquell 
temps no hi havia res més, no te-
níem consoles de vídeo-jocs, ni 
ordinadors. Per poder veure els di-
buixos animats havíem d’anar al 
bar a mirar la tele. Al jovent d´avui, 
aquesta època els deu semblar de 
l’edat mitjana, però nosaltres no 
coneixíem res més i per a mi ha es-
tat una de les èpoques més felices 
de la meva vida.
Santa Bàrbara, des de que jo hi vi-
via fins ara, ha sofert molts canvis, 
abans els carrers eren de terra, no 
hi havia aigua corrent, avui estan 
asfaltats fins els camins, els pa-
tis s’han convertit en magnífiques 
cases, s´ha fet el complex dels ju-
bilats, la mini clínica, l’institut, el 
centre d’esports, amb unes pisci-
nes immillorables, (abans per ba-
nyar-nos havíem d’anar a les bas-
ses dels horts), etc. Això vol dir que 
Santa Bàrbara és un poble que tira 
endavant, que té futur.
Quan em jubili (desitjo que sigui 
aviat), al no tindre tantes obligaci-
ons, podré dedicar més temps a les 
meves aficions, moltes de les quals 
les tinc al poble, i així passar més 
temps entre vosaltres.
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APA JAUME BALMES 

Al mes de setembre comença un 
nou curs, i aquest l’hem emprés 
amb moltes activitats. Des de l’APA 
s’organitzen extraescolars per a 
totes les edats, a més a més de les 
activitats de multimèdia, aquest any 
com a novetat s’han afegit: un taller 
de teatre, classes d’informàtica i 
classes d’anglès parlat. Hem de dir 
que l’acollida a aquestes activitats 
ha estat molt bona, amb gran 
participació de xiquets/es.

Aquest trimestre es va celebrar la 
castanyada, la Fira de l’Oli, que com 
a novetat s’ha canviat el taller de 
fer “panoli”,  pel de preparar olives 
trencades, el qual va ser tot un èxit, 
ja que els més petits, i els no tan 
petits, van posar en practicar el seu 
estil trencant olives,  i van marxar 
cap a casa amb el seu potet  ben 
orgullosos. També vam participar a 
la Marató, amb un taller de marcs de 

fotos, on cada nen es decorava el seu 
marc amb pasta. Més de 40 xiquets/
es van passar pel taller de l’APA, 
moltes grà cies a tots per col·laborar 
en una causa tan bona i ser tan 
solidaris. 

I com no, per acomiadar el trimestre 
vam fer el tradicional dinar de Nadal, 
que va comptar amb 185 xiquets/
es i 18 monitores. Aquest any els 
encarregats d’amenitzar la festa van 

ser el Pallasso “Canyita” i els seus 
ajudants, els xiquets/es van passar-
s’ho d’allò més bé, amb un show molt 
divertit i com tota bona festa, es va 
acomiadar amb ball, on vam poder 
veure futures promeses d’artistes! 
Any rere any, la participació de 
xiquets/es es supera, moltes gràcies 
a tots per la bona acollida i esperem 
continuar amb el vostre suport!!

Molt bones festes a tothom!

CELEBRACIÓ DIA DEL PILAR

Aquest any 2012 vam voler celebrar 
el dia del Pilar d’una manera diferent, 
acudint a dinar a un restaurant de la 
població.
Potser per aquesta raó i pel fet de 
no comptar amb l‘actuació d‘un 
grup de jota, com en anys anteriors, 
l‘afluència de socis i simpatitzants va 
ser menor que en ocasions anteriors.
No obstant, vam poder gaudir 
d’un bon dinar i una bona estona 
amenitzada per l‘actuació d‘un 
showman que ens va fer riure de 
debò.

VIATGE A ALCAñIz I
COMARCA DEL MATARRANYA
El passat 28 d’octubre, lAssociació 
Aragonesa Planera va organitzar 
un viatge d‘un dia a la comarca del 
Matarranya i la ciutat d‘Alcaniz. Vam 
arribar a Valderrobres a les 9 del 
matí, on vam fer un bon esmorzar. 
Després vam visitar un assecador de 
pernils, camí de Fuestespalda. 
En Fuestespalda vam poder fer una 
visita guiada pel centre històric, vam 
gaudir de les vistes des de dalt de La 
Torreta i vam visitar el cementeri 
medieval que ha estat recreat 
recentment.
Després vam tornar a Valderrobres 
i, abans de dinar, vam visitar el casc 
històric i vam pujar fins el Castell.
A la tarda vam viatjar fins Alcañiz 
per donar una passejada pel centre 
i visitar un parell de llocs singulars, 
com són els Passadissos i la Nevera 
medieval que hi ha per sota de la 
plaça, i la ex-Col·legiata de Santa 
Maria la Mayor.

CLUB DE BITLLES SANTA 
BÀRBARA

A finals de l’any 2012, el Club 
de Bitlles Santa Bàrbara segueix 
disputant el campionat de la Lliga 
de les Terres de l’Ebre. Després de 8 
jornades disputades, no podem dir 
que les coses vagin molt bé, però 
tampoc que vagin malament, ja que 
la classificació que ocupa el Club de 
Bitlles Santa Bàrbara és el 4t lloc per 
equips i, pel que fa a la classificació 
individual, José Maria Martí ocupa 
el 2n lloc. Tot i així, aquesta 
classificació solament és l’honra de 
quedar entre els primers, ja que la 
Federació Catalana no concedeix 
premis individuals aquest any.
Cada cop estem pitjor, la Federació 
ens cobra als clubs més diners, però 
ens dóna menys.
Visca la Pepa!!!

Rogelio Roé
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS

Com ja és habitual els darrers anys, 
el diumenge anterior a la Fira de l’Oli 
(11 de novembre), el Centre d’Estu-
dis Planers va organitzar un itinerari 
historicoetnològic, dins del conjunt 
“Itineraris per les terres de cruïlla”, 
passejades pel patrimoni del Mont-
sià i el Baix Maestrat, que al llarg de 
quatre mesos de l’any 2012, a més 
de la del nostre poble, ha ofert ru-
tes comentades a Xert, el Bellestar, 
Rossell, Mas de Barberans, la Sénia, 
Traiguera, Ulldecona, Sant Mateu, 
Alcanar, Sant Rafel/el Castell i Penís-
cola. L’itinerari “Assentaments al 
llarg dels segles entre Santa Bàr-
bara i l’Ebre”, pretenia fer un recor-
regut per les diverses civilitzacions 
i èpoques històriques que han vist 
passar les terres que hi ha entre el 
nostre poble i el riu, ja des d’abans de 
la colonització agrícola del segle XIX, 
quan els planers s’hi van establir de 
forma disseminada, i encara ara hi 
conserven molts horts. Es va visitar 
el lloc on es va trobar la necròpolis 
ibèrica de Mianes, amb explicacions 
de Víctor Monforte, la vil·la romana i 
la torre medieval de la Carrova, amb 
explicacions de l’arqueòloga Teresa 
Gilisbars, i dues barraques de pedra 
seca properes al camí de Royo (de les 
poques que hi ha al nostre terme), 
com a testimonis de la colonització 
agrícola dels segles XVIII i XIX.
Durant els dies de la Fira de l’Oli, a 

l’estand del Centre d’Estudis Planers 
es va poder visitar l’exposició “Els 
treballs dels pedrapiquers en els 
molins d’oli tradicionals de Santa 
Bàrbara”, completada amb imatges 
d’altres treballs de pedrapiquer que 
formen part del nostre paisatge ru-
ral i urbà. Molts dels visitants van 
respondre un qüestionari relacionat 
amb els continguts de l’exposició, 
que permetia participar en un sort-
eig. També dins de l’àmbit de la Fira, 
Màrius Pont va fer una xerrada sobre 
“Santa Bàrbara i el procés cap a la 
independència” aprofitant l’avinen-
tesa del 190è aniversari de la cons-
titució del primer Ajuntament de les 
Planes de Santa Bàrbara i l’efectiva 
segregació municipal. 
A més, s’ha estat repartint el ca-
lendari que cada any elabora el Cen-
tre d’Estudis Planers, que per a l’any 

2013, amb disseny de Guillem Gaya, 
presenta un bon recull fotogràfic del 
conjunt de representacions que es 
van fer el passat mes de maig sobre 
històries de transmissió oral referi-
des a la crònica negra.

A la barraca i caseta de Cantales, el dia de l’itinerari “Assentaments al llarg dels segles entre Santa Bàrbara i l’Ebre”

Estand del CEP a la Fira de l’Oli, amb l’exposició 
“Els treballs dels pedrapiquers en els molins d’oli 
tradicionals de Santa Bàrbara”

UN 2013 CARREGAT DE DATES COM-
MEMORATIVES
Màrius Pont - Centre d‘Estudis Planers

Durant aquest anys 2013 tindrem 
ocasió de commemorar diversos ani-
versaris dels anomenats “rodons”:
- 100 anys de l’estrena de les escoles 
(27 de gener)
- 100 anys de l’arribada de la llum 
elèctrica: estrena de la il·luminació 
de la plaça (21 de març).
- 100 anys de la defunció de l’alcalde 
Gabriel Cid i Cid, Pata (7 de juliol).
- 100 anys de l’acabament de l’inte-
rior de l’església: lluïment de parets 
i instal·lació de vuit vitralls (desem-
bre).
- 100 anys de la posada en funciona-
ment del telègraf (19 de desembre) a 
l’edifici acabat de construir al costat 
de la casa de la vila.

I també tindrem ocasió de comme-
morar: 

- 75 anys de l’acció de Mianes a l’inici 
de la batalla de l’Ebre (25.07.1938).
- 50 anys dels primer homenatge a la 
gent gran (10.05.1963).
- 25 anys de la inauguració de la re-
modelació de la plaça de la masada 
de la Rubia amb la instal·lació d’un 
monòlit commemoratiu (04.12.1988) 
en el marc de la celebració del 
mil·lenari de Catalunya.

No podem assegurar amb total cer-
tesa si la intervenció miraculosa de 
l’aigua de sant Gregori sobre la plaga 
de la negreta es va produir l’any 1838 
o el 1839, tot i que pareix més pro-
bable el 1839. El 2014 podrem cele-
brar-ne, doncs, el 175è aniversari.

Gabriel Cid i Cid, 
Pata, de jove

Aspecte que oferia l’interi-
or de l’església a la segona 
dècada del segle XX

 Les primeres escoles que hi va haver al poble, fe-
tes a jornal de vila, en l’època en què es van est-
renar
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190 ANYS DE LA INDEPENDÈN-
CIA MUNICIPAL
Màrius Pont - Centre d‘Estudis Planers

El 2012 s’han complert 190 anys del 
moment en què Santa Bàrbara va 
assolir la independència municipal. 
Freqüentment s’ha posat tot l’èmfasi 
en la data del 9 de maig de 1828 com 
a moment de la segregació munici-
pal. Però, si bé és cert que l’any 1828 
Ferran VII va atorgar el reial privi-
legi que ratificava el nou municipi 
i resolia el litigi sobre el terme mu-
nicipal, encara és més remarcable 
que el 26 de febrer de 1822, en ple 
Trienni Constitucional, la Diputació 
General de Catalunya va determinar 
que s’establís Ajuntament propi a 
les Planes de Santa Bàrbara, que es 
fes servir de moment com a terme el 
territori parroquial i va comissionar 
l’alcalde constitucional de Tortosa 
perquè donés possessió a un alcalde, 
dos regidors i un procurador síncdic, 
esdeveniment que va tindre lloc l’11 
de març a la masada de l’Alto.
Des d’aquell moment, tot i els recur-
sos que va interposar l’Ajuntament 
de la Galera, la gent de Santa Bàrbara 
ja sempre va seguir governant-se per 

ella mateixa: el 1828 simplement va 
arribar la ratificació.
De fet, el nostre procés 
d’independència té quatre dates 
clau, tres de les quals queden pe-
rectament recollides en el monu-
ment commemoratiu que hi ha al 
començament de la carretera de la 
Galera: 
- 1815  Constitució de la parròquia de 
Santa Bàrbara.
- 1817  Demanda de ser municipi in-
dependent.
- 1822  Constitució del primer Ajun-
tament i assignació de la demarcació 
parroquial com a terme municipal 
provisional.
- 1828  Document reial ratificant la 
segregació de Santa Bàrbara i delimi-
tació del terme municipal definitiu.
D’aquell llunyà 1822 s’han complert 
190 anys. És una bona ocasió per a 
tindre ben present que les planeres 
i els planers, esperonats per la iden-
titat que havien anat construint i 
pels greuges socials i econòmics, van 
recórrer decididament el camí cap 
al municipi propi i van superar els 
obstacles que es van anar trobant. 
I és també un moment històric en 
què cal impreganar-nos dels valors 

que van caracteritzar els nostres 
avantpassats: desig de llibertat, sen-
timent de poble, lluita per l’objectiu 
comú, decisió, constància, unitat... i 
molta, molta il·lusió.

Masada de l’Alto

Representació de la presa de possessió del primer 
Ajuntament (maig de 2003)

CLUB PATÍ SANTA BÀRBARA

Hola a tothom, ens volem presentar 
a tothom, som una nova entitat, dins 
de les moltes que ja tenim al nostre 
poble de Santa Bàrbara, i ens diem 
CLUB PATÍ SANTA BÀRBARA.
Durant aquest any 2012 ens hem 
donat a conèixer a nivell local fent 
dos festivals, un el vàrem celebrar al 
gener (amb la col·laboració i apadri-
nament del CLUB PATINATGE ARTÍS-
TIC AMPOSTA) i l’altre al juny (dintre 
les Jornades Esportives), encara que 
no vàrem tenir massa públic, ens 
ho vàrem passar molt bé i els nos-
tres patinadors/es també, deixant-
se anar una mica més i sobretot ac-
tuant davant un públic divers.
També des d’aquí volem donar les 
gràcies tant a l’Ajuntament de San-
ta Bàrbara com a tots els comer-
ciants que ens varen voler ajudar i 
col·laborar, amb la difusió de propa-
ganda per a tots dos aconteixements

El Club Patí Santa Bàrbara parti-
cipa en l’edició de la XVI Fira de 
l’Oli Novell, Cítrics i Comerç.

Molts xiquets i xiquetes van parti-
cipar dels tallers que s’havien pre-
parat.
La nostra entitat, de recent creació, 
va participar en aquesta fira per tal 
de donar-se a conèixer a les famílies, 
xiquetes i xiquets de Santa Bàrbara. 
En el transcurs del cap de setmana 
del 16 de novembre, la junta del club 
va acompanyar les xiquetes i xiquets 

que varen passar pel nostre estand, 
en la confecció de diferents manua-
litats i dibuixos relacionats amb el 
món del patinatge artístic.
Les nenes i nens van poder pintar, re-
alitzar punts de llibre i agulles de pit 
amb forma de patí i emportar-se’ls 
cap a casa. 
El club també va fer una rifa amb 
productes proporcionats per comer-
ços del poble.
La presidenta del club, Isabel Martí, 
va valorar de manera molt positiva 
l’estada a la fira per part de la nostra 

44



associació perquè, segons va afirmar: 
“Poder estar a la fira, ha comportat 
que molta gent del poble i de pobles 
veïns s’hagi interessat per la nostra 
associació”.
També vàrem poder participar, a 
l’igual que moltes altres entitats, 
amb la Marató de TV3, duta a terme 
el passat 16 de desembre del 2012, 

per donar així un cop de mà per 
ajudar a aquelles persones que han 
pogut sofrir aquesta malaltia tan do-
lenta com és el càncer.

------

Aquelles i aquells que tingueu in-
terès en formar part de la nostra 
associació i els vostres fills o filles 
vulguin aprendre un esport actiu i di-
vertit com és el patinatge artístic so-
bre rodes, podeu contactar-hi a tra-
vés de l’e-mail: isdiva@telefonica.net 
o al telèfon 692 880 753 o bé 977 71 
89 64 (Isabel Martí), o també venint-
nos a veure tots els dilluns, dimecres 
i divendres des les 17.30 a les 19.30 h 
al poliesportiu de Santa Bàrbara, a la 
pista semi-coberta (també coneguda 
com la pista de ball).

CLUB DE FUTBOL
SANTA BÀRBARA

L’1 de juliol de 2012, una nova jun-
ta directiva va prendre possessió del 
càrrec del CF Santa Bàrbara, amb 
il·lusions renovades i amb la volun-
tat de continuar el treball realitzat 
anteriorment per la junta que en-
capçalava Silverio Marco i que, des 
d’aquí, aquesta nova junta vol agrair 
la feina realitzada durant els quatre 
anys anteriors. Actualment, la nova 
junta directiva està formada per Lluc 
Roig (President), Maite Arasa (Vice-
presidenta), Joan Abella (Tresorer) i 
Edu Roldán (Secretari). 

La primera acció del club fou adap-
tar el nou pressupost amb les noves 
circumstàncies econòmiques actuals 
que, d’altra banda, s’estan portant 
correctament, reduint dràsticament 
les despeses, però intentant mante-
nir la dinàmica del club. Així, tot i la 
situació econòmica actual, el club ha 
reduït el preu de les quotes de socis, 
el preu d’inscripció del futbol base 
i les quotes de publicitat. Al mateix 
temps, ha buscat noves vies de fi-
nançament, com una nova campan-
ya de socis/es, recerca de nous patro-
cinadors o la celebració d’activitats, 
destacant les barres dels correbous i 
el torneig de futbol base o les festes 
al llarg de l’any com el Revival, Bye 
Bye Summer o la festa de fi d’any. 

També ha participat en actes socio-
culturals del poble, com l’ofrena de 
fruits a Sant Isidre o a l’11 de setem-
bre, intentant participar activament 
amb els diferents actes que es realit-
zen a Santa Bàrbara. 

Per a aquest any, el club compta amb 
7 equips: primer equip, femení, ca-
det, aleví de 2n any, aleví de 1r any, 
benjamí i prebenjamí. En total són 
més de 100 esportistes que formen 
part d’una de les entitats més acti-
ves del nostre poble. El primer equip 
compta aquest any amb el 75% de 
jugadors del poble o que han jugat 
a la cantera del club, un fet que era 
imprescindible per a la nova jun-
ta, deixant de banda els resultats; 
l’equip tècnic també és del municipi, 
encapçalat per Joan Ma Subirats. Al 
mateix temps, s’ha treballat per mi-
llorar l’equip tècnic del futbol base, 
buscant l’excel·lència dels tècnics, 
amb quatre monitors de futbol base i 
dos entrenadors amb titulació espe-
cífica; a banda, s’està treballant per 

disposar d’un entrenador de porters 
a partir de 2013. També s’ha treba-
llat per incloure l’equip femení a 
l’estructura del club i s’ha donat el 
càrrec de vicepresidenta a Maite Ara-
sa, jugadora de l’equip.
Destacar les millores de comunica-
ció del club, amb el Facebook, Twitter 
i la propera pàgina web que se n’està 
treballant. 

Tancant l’any 2012 amb bones ex-
pectatives, el Club de Futbol Santa 
Bàrbara vol agrair el suport de socis 
i sòcies, aficionats i aficionades, em-
preses i col·laboradors, particulars, 
pares, mares i familiars i a la Regi-
doria d’Esports de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara per la seva implicació, 
dedicació i col·laboració. Sense tots 
i totes no seria possible continuar 
amb aquesta tasca i difondre l’esport 
del futbol i el nostre escut arreu del 
territori.

Visca el Santa! Visca Santa Bàrbara!¡
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA

El 14 de juliol i dins el programa de 
les Fetes Majors 2012, un any més, 
el nostre club va organitzar la Peda-
lada Popular que iniciàrem a les 10 
del matí des de la plaça Cid i Cid.102 
“bicicleteros” (“matiners” i “toreros 
empalmadors”) vàrem començar a 
pedalar per un recorregut prou pla, 
pensant sobretot en les persones i 
famílies senceres que no estan gaire 
habituades a fer esforços amb la bici. 
I tot i així, vàrem recorre un total 
de 23 quilòmetres per anar a visitar 
l’ermita del Carme (terme municipal 
de Tortosa), on vàrem descansar una 
estona i repreníem forces amb els 
nostres entrepans i ens refrescàvem 
amb l’aigua que el “camionet” de 
l’Ajuntament ens subministrà. Eren 
les 12.30 h aproximadament quan 
arribàvem al poliesportiu, on els par-
ticipants podíem gaudir de la pisci-
na i d’un “vermut” que l’Ajuntament 
ens havia preparat. Cal agrair a tots 
els participants el seu civisme i com-
prensió per a l’organització. Nosal-
tres estem contents i satisfets i espe-
rem la vostra presència i la d’altres 
que segurament s’animaran per al 
proper any. Moltes gràcies.   

El dia 20 de juliol de 2012, al saló 
de plens de l’ajuntament de Santa 
Bàrbara, es celebrà una Junta Gene-
ral Extraordinària, amb els següents 
punts a tractar:
RENÚNCIA DEL CÀRREC DE  PRESI-
DENT DEL SR. FRANCISCO PASTOR I 
ENTREGA DE COMPTES I BALANÇ DE 
L’ENTITAT.
ELECCIÓ DEL NOU PRESIDENT I JUN-
TA DIRECTIVA.
El Sr. Francisco Pastor “El Canareu”, 
va fer un repàs resumit dels més de 
20 anys dedicats a l’entitat i 16 dels 
mateixos com a President. Destacà 
l’augment molt significatiu del nom-
bre de socis, activitats i la bona salut 
econòmica de l’entitat i donà les grà-
cies a tots els que han treballat, tant a 
membres de la juntes directives com 
als socis que li han fet costat. També 
senyalà el tarannà democràtic que 
ha tingut el seu mandat, acatant les 
decisions de la majoria. I s’acomiadà 
una mica emocionat confessant que 
li havia costat molt prendre aquesta 

decisió, però que ja estava una mica 
cansat i era l’hora de deixar pas al 
jovent, però que contéssim amb ell 
per al que fos, que a partir d’ara hi 
seria, però sense tanta responsabili-
tat. Joan Albesa, en nom de l’entitat, 
va ser l’encarregat de dedicar-li unes 
paraules de gratitud, elogiant el seu 
treball i molta dedicació a l’esport, 
en aquest cas el de la bicicleta, que 
es la seva passió.
L’elecció del nou president va ser per 
aclamació popular i l’acceptació del 
Sr. Òscar Romero com a tal. Els mem-
bres de la junta directiva sortint van 
apel·lar a què entressin gent jove, i en 
bon criteri, el president sortint pro-
posà que a la junta directiva hagués 
al menys un representant dels socis 
que practiquen bicicleta de carrete-
ra, per així poder col·laborar entre les 
dues seccions, ja que fa molts anys 
que són els de muntanya qui orga-
nitzen proves i esdeveniments. El Sr. 
Celedonio Diaz (Celico) va acceptar 
el formar part de la junta represen-
tant a la secció de carretera, amb el 
càrrec de vicepresident, i acte seguit 
es conformà la totalitat de la junta 
directiva amb els següents càrrecs i 
noms:
PRESIDENT: ÒSCAR ROMERO
VICEPRESIDENT: CELEDONIO DIAZ
SECRETARI: JOAQUIM BEL
TRESORER: MANEL TORTA
VOCALS: JORDI GALLEGO, CARLOS 
GARCIA, DAVID GARCIA, DAVID CID, 
JAUME MONTERO, AITOR VALLES, 
FRANCISCO PASTOR, VICENTE GO-
MEZ, ELADI TOMAS, JOAN ALBESA

ELS GERMANS ORIOL I ALBA GÓ-
MEz IzQUIERDO

El nostre jove company i soci, Oriol 
Gómez, continua recollint èxits en 
el món del ciclisme de carretera de 
competició. Oriol competeix amb la 
“Peña Ciclista de Benicàssim” a la 
Comunitat Valenciana, en la cate-
goria d’infantil de segon any. Aquest 
2012 ha participat al campionat 
d’Espanya, que va tenir lloc el mes 
de juliol a Oviedo, Astúries. Els seus 
resultats han estat els següents:
- 3r al Campionat d’ Espanya en Gyn-
cama i el 20 en carrera.
-1r a la General de Carrera i de Gyn-

cama de la província de Castelló.
-4t a l’Autonòmic de Gyncama i 5 de 
carrera.
En el mateix club i en la categoria 
d’aleví de primer any, també corre 
Alba Gómez, germana d’Oriol. Els 
seus resultats aquest 2012 han estat 
els següents:
- 1r a la General de Gyncama i de ca-
rrera a Castelló.
-2n a l’Autonòmic de Carrera i 7 de 
Gyncama.

Des de la Unió Ciclista Santa Bàrba-
ra, felicitem a tots dos germans, Oriol 
i Alba, pels resultats aconseguits, i 
els encoratgem a seguir, tant a ells 
com a la seva família, ja que som 
conscients de l’esforç que suposa la 
pràctica del ciclisme de competició.

MARXA BTT FIRA DE L’OLI DE SAN-
TA BÀRBARA 2012

Després d’haver-la d’ajornar una 
setmana, per segon any consecutiu, 
degut a la pluja; el diumenge 25 de 
novembre va tenir lloc la  4a Marxa 
BTT Fira de l’Oli de Santa Bàrbara. Hi 
van sortir gairebé 100 participants, a 
gaudir del recorregut de btt-enduro 
per la Serra de Godall, que havíem 
preparat i que, malgrat les intenses 
pluges de feia una setmana, es tro-
bava en òptimes condicions per a la 
pràctica de la bicicleta de muntanya.
La marxa va passar pels termes de La 
Galera, Godall i Santa Bàrbara, on els 
corredors van fruir de les senderes 
de la Gralla, Escoles, la Mina, Vilaes-
tret, Maleses de Capd’àsens, part de 
la sendera de la Pietat, Talaies, Oba-
gues, Figuerals i els Vilarons. 
Sense cap incident digne de menció, 
els ciclistes van arribar a l’àrea de 
pícnic de la zona esportiva, on van 
esmorzar i enraonar de la ruta que 
els havíem ofert. La gent va agrair 
l’esforç dels components i volunta-
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ris de la Unió Ciclista Santa Bàrbara 
que van fer possible una marxa com 
aquesta.
Una vegada més, des de la Unió Ci-
clista Santa Bàrbara donem les grà-
cies a tots els participants per la seva 
assistència i també a tota la gent que 
ens ha ajudat desinteressadament.

La Unió Ciclista Santa Bàrbara us 
desitja un bon any 2013.

VOLTA AVENTURA 2012
Com tots els anys, ben entrada la 
tardor, alguns components de la 
Unió Ciclista Santa Bàrbara, junta-
ment amb companys que també els 
agrada la bicicleta i l’aventura, fem 
una sortida en btt pels Ports de dos 
dies de durada. Bé aquest any vam 
ser vuit els intrèpids que vam desa-
fiar el temps i l’orografia del terreny, 
els dies 3 i 4 de novembre. Sortim des 
del pantà de la Sénia i ens endinsem 
al cor dels Ports pel camí de Mangra-
ner, tot seguint el barranc de la Fou 
fins a la cadena on ens aturem a es-
morzar i recuperar forces, després 

vam continuar remuntant per la 
pista fins a arribar a les Vallcaneres; 
una vegada feta la pujada ens vam 
desviar pel sender que porta al “Xa-
let del Rei”, francament no mereixia 
molt la pena, estava molt brut i amb 
molt tronc caigut. Teníem previst fer 
el Barranc de la Coscollosa fins a la 
Font del Teix, però no va poder fer-se 
degut a l’aigua que hi baixava, cosa 
que el feia perillós i impracticable. 
Així vam agafar la pista Fredes-Caro 
fins a la Font del Teix on ens espera-
ven Pilar, Cristina i Ma Carmen, amb 
el dinar preparat (macarrons, fruita 
i cóc), la veritat, després de l’esforç 
s’agraïa molt. També vam tenir la 
companyia de tres guineus durant 
tot el dinar. Ja per la tarda i ben di-
nats, vam emprendre la pujada per 
“l’Aviador de Carlares”, tres quarts 
d’hora amb la bici al coll, DURÍS-
SIM, fins que vam arribar al “Clot de 
la Massana”, i des d’allí fins al povet 
de Borràs, punt on seguint l’itinerari 
del GR-8 que ens portarà fins a Be-
seit, passant per les Moletes d’Arany, 
una de les zones més altes dels Ports, 
amb vistes espectaculars dels colors 

que ens ofereix la tardor. Ens vam 
enfilar pel sender de la Presseguera, 
entremig de boscos de pi roig, amb 
el terreny en molt bon estat, 30 mi-
nuts baixant fins a l’indret conegut 
com “la Peixera”, al naixement del 
riu Ulldemó. Ja fosquejant, arribem 
a Beseit.
Després de fer nit a Beseit, el diu-
menge vam emprendre el camí de 
tornada: Beseit-Fredes-Rossell-Pantà 
de la Sénia.
Des d’aquí agrair als germans David 
i Carlos Garcia, perquè tots els anys 
ens deleiten amb alguna nova ruta 
per la “Volta Aventura”.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Abans que res, l’equip de govern de 
l’Escola Municipal de Música Ger-
mans Arasa “Els Flarets”, voldríem 
desitjar-vos, a tots els Planers, un fe-
liç any 2013 i que aquest sigui una 
miqueta millor que el passat. Per 
els qui formeu part de la comuni-
tat educativa de l’escola, alumnes, 
pares i professors, a més a més, us 
demanem que feu un esforç perquè 
la crisi i la escassetat d’ajuts no ens 
tregui la il·lusió per tirar endavant 
aquest projecte educatiu que, cultu-
ralment, deuria de ser un dels més 
importants del municipi, ja que aglu-
tina a gent de totes les edats en un 

objectiu comú, intentar aconseguir 
que l’escola, amb la seva banda de 
música Unió Musical Jaume Balmes 
sigui un referent per als pobles de les 
Terres de l’Ebre.
El passat dia 2 de desembre vàrem 
celebrar la diada de Santa Cecília, 
patrona dels músics, pel matí es va 
fer el tradicional recorregut per a la 
recollida dels membres de la Banda 
Jove que han passat a ser nous inte-
grants de la banda de música Unió 
Musical Jaume Balmes i que aquest 
any han estat Carles Soler, Laura Gil i 
Maria Bel. Finalitzat el recorregut, es 
va anar a l’Església Parroquial acom-
panyats pel Sr. Batlle, Regidors i de-

més participants en l’ofrena floral en 
honor de Santa Cecilia. A la sortida 
de Missa es va oferir un petit concert 
a la plaça Cid i Cid. Com a cloenda 
dels actes i en agraïment als músics 
i professors va tenir lloc un dinar de 
germanor a la mateixa escola.
Com a final de trimestre i formant 
part de les Jornades Nadalenques, 
els dies 22 i 23 de desembre van te-
nir lloc al Centre Cultural, l’Audició 
i el Concert amb una molt bona as-
sistència de públic i familiars dels 
músics.
El dia 22 es va fer l’Audició, que es 
quan els alumnes demostren públi-
cament el que han aprés durant el 
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ASSOCIACIÓ
DONES PLANERES
FEM 20 ANYS

Sembla l’altre dia, però ja són 20 els 
anys que l’associació de mestresses 
de casa Dones Planeres va iniciar el 
seu camí dins del teixit associatiu de 
la població. Quan un reduït grup de 
dones van tenir la inquietud i la ne-
cessitat de posar fil a l’agulla i pensar 
en fer la primera associació del poble 
únicament per i per a les dones. Ara 
ja en som més de tres-centes.

Així fou com l’any 1992 va néixer 
aquesta associació, i en el transcurs 
d’aquests anys són moltes les do-
nes que han passat per ella, algu-
nes d’elles per desgràcia ja ens han 
deixat, però seguim recordant-les. 
Vint anys donen per a molt, per fer 
moltes coses i més quan es trac-
ta d’una entitat tan dinàmica com 
aquesta on sempre es realitza algu-
na activitat i, a més a més, participa 
en moltes de les activitats que es fan 
a la localitat.

En reconeixement a aquesta efe-
mèride, la junta directiva actual ha 
cregut oportú realitzar una sèrie 
d’actes per commemorar-ho: el pri-
mer ha estat el decorar l’estand de 
l’associació de l’edició d’aquest any 
de la Fira de l’Oli Novell, amb una 
exposició fotogràfica de la història 
gràfica de l’associació, tant dels actes 
més institucionals, (inauguració del 
local associatiu, trobades comarcals 
de dones, 10 aniversari de l’entitat, 
assemblees generals anuals, etc.), 
com de les activitats de caire forma-
tiu (cursos, xerrades, conferències, 
exposicions, etc.) com de les activi-
tats de caire més lúdic (caminades, 
excursions, viatges, menjades, etc.).
També en l’acte del Prenadal, que 
tots els anys celebrem, hem vol-
gut fer un reconeixement a aquesta 
data, organitzant un acte un poc di-
ferent respecte al d’anys anteriors. 
Per exemple, s’ha fet un reconeixe-
ment a les sòcies de més de 85 anys, 
s’ha passat un vídeo amb un recull 
dels actes duts a terme durant tota 
la nostra història associativa, con-
feccionat per Guillermo Gaya, es va 

fer una cantada de rondalles molt 
entranyable a càrrec de Guardet lo 
cantador i la seva rondalla, que van 
dedicar versos a les sòcies, a les re-
presentants de les diferents juntes 
directives, presidentes, etc. Es va 
completar l’actuació amb la balla-
da de jotes de les Terres de l’Ebre 
a càrrec del Grup de Ball Paracota 
d’Amposta. I també, en motiu de la 
marató de TV3 dedicada al càncer es 
va fer una recaptació de 1.000 euros. 
Per arrodonir-ho, es va servir un bon 
berenar per totes les sòcies assis-
tents a l’acte, amb brindis i un gran 
pastís d’aniversari commemoratiu 
de la diada.

Gràcies a totes les sòcies per la vos-
tra participació en tots els actes or-
ganitzats durant aquests 20 anys. 
Sense vatros la tasca de les juntes 
directives no tindria sentit.

Felicitats i per molts anys.

La Junta directiva  

primer trimestre i ho van fer molt 
bé, des d’aquí volem animar tant als 
alumnes com als professors, per se-
guir com fins ara.
El Concert es va fer el diumenge 23. 
Van participar la Banda Jove i la Ban-
da Unió Musical Jaume Balmes, di-
rigits pel seu director Sr. Joan Marc 
Subirats Calero. El concert tenia dos 
parts, però com molt bé va dir el pre-
sentador de l’acte, el Sr. Josep Roig, 
semblava que en lloc de dos, les parts 
fossin quatre o fins i tot cinc.
A la primera part, la Banda Jove va 
interpretar: - The Second Vals, - The 

Dream of love i - Jig for Band. 
A la segona part, la Unió Musical in-
terpretà: “Jesu, Joy of Man’s Desiring”, 
“Puccini in Concert” i “Welsh Ayres 
and Dances”. La quarta peça, “Swing 
Jingle”, la van interpretar juntament 
amb la Banda Jove i per finalitzar, les 
dos bandes, juntament amb el pú-
blic, van interpretar i cantar “Santa 
Nit”. Com que el públic s’ho passava 
molt bé van demanar un bis i es va 
repetir la “Swing’ Jingle”.  
La vigília de Nadal, alguns dels in-
tegrants més joves de l’escola van 
passejar-se pel poble tocant nada-

les acompanyats pel seu director, el 
qual aprofitava per corregir-los si de-
tectava alguna anomalia en l’ús de 
l’instrument.
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Entitats Planeres

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA

S’acaba l’any i aquest últim trimes-
tre és de poques notícies a nivell de 
competició. Les xiquetes van entre-
nant-se per tornar en força i ganes 
a les competicions. Ja s’estan prepa-
rant per als campionats que aquest 
any, si no hi ha problemes federatius 
com l’any passat, començaran ja a 
finals de gener o primers de febrer. 
Judith està preparant les actuacions, 
i també des de Badalona s’ha des-
plaçat, dos caps de setmana, una 
monitora que ha ajudat a la nostra 
entrenadora a muntar els exercicis 
que es faran als campionats. 
La primera activitat a nivell muni-
cipal que hem fet aquest trimestre 
ha estat la participació als actes de 
la Fira de l’Oli. Com tots els anys, 
ens concentrem a l’ajuntament i 
juntament amb totes les autoritats 
i entitats presents, les xiquetes van 
desfilant fins al recinte firal, acom-
panyades de la banda de música.
Hem tingut altes de les més petites 
i baixes de les més grans com tots 
els anys quan acaba la temporada a 
l’estiu, però continuem als voltants 
de 40 xiquetes equipades totes elles 
iguals amb el vestit d’hivern.
El següent acte que vam participar 
va ser a la festa de Santa Cecilia. Va 
ser un acte molt bonic juntament 
amb tots els músics. Ens vam con-
centrar al parc municipal, vam sortir 
desfilant pels carrers del poble fins 
arribar a la plaça Cid i Cid i allí, un 
cop tots junts, vam fer una petita 
actuació i, acte seguit, vam entrar a 
l’església per commemorar el dia de 
Santa Cecília, l’activitat va acabar 

amb una ofrena de flors a la patrona. 
Adjuntem fotos de totes elles desfi-
lant.
El tercer acte que vam participar 
aquest any i com a novetat va ser el 
dia 16 de desembre. L’Ajuntament 
ens va demanar la col·laboració a to-
tes les entitats locals per participar a 
les activitats que es van fer al pavelló 
en benefici de La Marató de TV3 per 
a la lluita contra el càncer. El nostre 
club oferia un taller d’ensenyar a ba-
llar la sintonia de La Marató, amb la 
cançó “Compta els dies als estels”, 
del grup “La Casa Azul”. A les 12.30 
h vam fer l’exhibició (flashmob) per 
al públic assistent i per a tots els que 
volien ballar i, més tard, una gran 

actuació a la pista central amb tota 
la gent present. Ens ho vam passar 
molt bé i a la vegada vam posar el 
nostre gra de sorra per anar en con-
tra d’aquesta malaltia. Adjuntem 
també fotografies de la gran festa.
És gratificant poder col·laborar amb 
l’Ajuntament amb totes les activi-
tats que es realitzen durant l’any
Comentar que, aquest any, tampoc 
ens ha acompanyat la sort amb la lo-
teria del club, per tant, a esperar un 
altre any. La Junta del Club desitja a 
tot el poble i a tots els lectors, que 
tingueu unes molt Bones Festes Na-
dalenques, i que el proper any 2013 
vingui carregat de salut i sobretot de 
treball.

Ctra. de La Galera, s/n • 43570 Santa Bàrbara • Tel. reserves 977 719 017
diego@hoteldiego.com  •  www.hotelrestaurantdiego.com
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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 4 9

9 3

6 2 1

3 1 6

5 7 1

4 2 8

5 4

9 1 8

6 4 2

ENIGMES
L’alçada de l’arbre és d’1 metre, per-
què si el pal mesura 3 metres ja és el 
triple que l’arbre, i si l’arbre mesura 
1 metre, ja mesura 2 metres menys 
que el pal.

Sudoku

Solucions

1 6 7 8 3 2 4 9 5

5 4 8 6 7 9 1 3 2

9 3 2 4 1 5 8 6 7

7 1 9 3 5 6 2 4 8

3 8 5 1 2 4 6 7 9

6 2 4 7 9 8 5 1 3

2 5 1 9 6 7 3 8 4

4 9 6 5 8 3 7 2 1

8 7 3 2 4 1 9 5 6

Qui i què?
Imatge 1: c/ Pagesia
Imatge 2: Luisa Casadó, Paco Casadó, Fernando Vallés i Montse Gimeno

TRES INTERRUPTORS
En una casa de dos pisos en el primer pis hi ha tres interruptors de la 
llum i en el segon pis una bombeta.

Volem descobrir quin dels tres interruptors encén la bombeta però 
només podem pujar una vegada al segon pis per comprovar si la 
bombeta s’ha encès.

Com ho podem fer?
Atenció, no podem sortir de casa ni mirar la llum reflectida enlloc, 
l’única manera de comprovar-ho és pujant al pis de dalt.

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 20
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Biblioteca José Escudé Albesa

QUÈ S’HA FET?

EXPOSICIONS
Aquest darrer trimestre la biblioteca 
ha tingut dos exposicions, una titulada 
Quin temps tenim? L’organització de la 
vida quotidiana, que tractava 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. I una altra 
titulada Per sucar-hi pa emmarcada dins 
de la setmana del llibre infantil i juvenil 
a les Terres de l’Ebre, i que venia a ser 
una mostra representativa del paper 
que juguen les coses del menjar dins la 
literatura infantil i juvenil.

MARATÓ DE TV3
En motiu de l’organització d’una diada 
solidària a Santa Bàrbara per col·laborar 
en la Marató de TV3, el diumenge 
dia 16 de desembre la biblioteca va 
organitzar un taller titulat les nostres 
tradicions, on els assistents podien 
consultar documents relacionats amb 
les tradicions de Santa Bàrbara i les 
Terres de l’Ebre i també aprendre a 
ballar els balls típics del municipi.

CLUB DE LECTURA
Dins de les trobades mensuals del Club 
de Lectura, el dilluns 26 de novembre 
es va celebrar el 3r aniversari del Club 
i, per aquest motiu, va assistir Jesús 
M. Tibau que va ser qui va apadrinar 
el Club de Lectura en el moment de la 
seua creació. 

TALLER DE MEMÒRIA
Amb la presència del personal del 
centre de dia i de la biblioteca, els 
col·laboradors i els regidors Alfred 
Blanch i Montse Rodríguez, el dia 20 de 
desembre, es va fer entrega, als iaios 
i iaies del centre de dia, el treball que 
havien realitzat durant el 2012 al taller 
de memòria.

BIBLIOPARC
Del 27 al 31 de desembre, la biblioteca 
va organitzar un taller al Parc Infantil 
i Juvenil de Nadal, concretament els 
participants havien de llegir un conte 
a l’atzar que tenia la portada oculta i 
tot seguit contestar un qüestionari, 
escriure el títol que pensaven que tenia 
aquell conte i dibuixar la portada que 
s’imaginaven que tenia. Finalment, per 
poder comparar el que havien fet ells 
amb la portada del conte havien de 
realitzar el taller que els havia tocat.

QUÈ FAREM?

BIBLIOCURSA
Un cop acabat l’últim trimestre de 
l’any, ja se sap qui han estat aquells 
que han aconseguit superar la cursa 
amb èxit, per això, per a tots ells, es 
realitzarà, durant el mes de gener, una 
entrega d’obsequis i diplomes amb 
moltes sorpreses.

CLUB DE LECTURA
A la trobada mensual del mes de 
desembre, finalment no va poder 
assistir l’escriptor Manel Ollé, però sí 
que ho farà a la propera, que serà el 
dimarts 29 de gener, per parlar sobre el 
seu llibre Micalet Verderol. A la xerrada 
pot assistir tothom encara que no 
sigui del Club de Lectura. Animeu-vos 
a assistir a la xerrada i a formar part 
d’aquest club tan interessant.

ESCOLTA I CREA
Al mes de febrer començarà aquesta 
activitat que es realitza amb la 
col·laboració conjunta de la biblioteca i 
el Grup Joventut i que permet introduir 
als participants en el món del contes, 
a mesura que gaudeixen fent una 
activitat complementària. 

I AIXÒ QUÈ ÉS?

Aquesta imatge, que pertany al llibre 
Arquitectura noucentista del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, de la 
col·lecció local de la Biblioteca de Santa 
Bàrbara, és l’edifici anomenat Casa 
Pont (1932-1933) que es troba al carrer 
Major, 6. Era la casa del metge Manuel 
Pont i construïda pel contractista 
d’obres Agustí Pedrol. 
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Centre Obert l’Oliveta

Durant tot l’any, al centre obert 
realitzem el taller de celebracions 
especials, però en aquestes dates són 
moltes les activitats relacionades 
amb les tradicions les quals intentem 
ensenyar als nens i nenes per tal que 
no es perguin.
El centre obert va participar en la 
col·laboració de la Marató que es va 
dur a terme el 16 de desembre, al 
pavelló poliesportiu, realitzant una 
manualitat.
El passat 20 de desembre vam 
assistir al programa de ràdio De 
tu a tu que ofereix, com ja va sent 

costum, la Plana Ràdio. Els infants 
van participar en la cantada de dos 
nadales.
També hem realitzat una postal que 
anava destinada al nostre amic/ga 
invisible. Aquesta activitat ja fa un 
parell d’anys que es va duent a terme 
i consisteix en fer un sorteig previ 
amb tots els noms dels nens i nenes i 
monitores del centre. Cadascú escull 
un paper i li ha de fer la decoració de 
la postal i un escrit desitjant els Bons 
Nadals.
Finalment, el 21 de desembre vam 
finalitzar el trimestre amb una festa. 

Per començar, vam anar a recollir als 
infants a la plaça dels jubilats com 
ja va sent costum, vam berenar allí 
i vam baixar al centre obert. Per tal 
de concloure la tarda, vam fer cagar 
el tió i aquest ens va cagar caramels. 
Després ens vam repartir les postals 
de l’amic/ga invisible que havíem 
confeccionat.
Per finalitzar la tarda, els nens van 
poder jugar una bona estona, fins 
que van venir a recollir-los els pares, 
desitjant-nos així un Bon Nadal i una 
bona entrada d’any.



Infocentre

La TINETaula de la Diputació de Tarragona
a Santa Bàrbara
Un total de 18 alumnes, van participar 
de les activitats formatives que es van 
dur a terme a l’infocentre del 12 al 22 
de novembre gràcies a la concessió 
de la TINETaula de la Diputació de 
Tarragona, concretament es van 
realitzar dos cursos, un d’Internet i 
l’altre de creació i gestió de pàgines 
web.
Des de ja fa uns anys, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara signa anualment 
un conveni amb OASI (Organisme 
Autònom per a la Societat de la 
Informació) de la Diputació de 
Tarragona, per poder fer ús de l’aula 
mòbil que aquest posa a disposició 

dels municipis de la província. Són 
moltes les activitats realitzades 
des de l’infocentre i des d’altres 
Regidories del nostre Ajuntament 
que en fan ús per organitzar i dur a 
terme les seves activitats. 
La TINETaula és una activitat 
formativa, gratuïta i itinerant, de 
la Diputació de Tarragona dirigida 
als municipis de menys de 4.000 
habitants de la província de Tarragona, 
amb l’objectiu que els ciutadans 
assoleixin els coneixements bàsics 
per saber moure’s per internet i 
perquè aprenguin a optimitzar-ne els 
recursos.

Formació de preparació per a l’obtenció de
l’ACTIC a l’institut Les Planes
El mes d’octubre, les Regidories de 
Joventut i de Noves Tecnologies, 
juntament amb la col·laboració de 
l’institut Les Planes, van iniciar un 
programa formatiu de preparació 
per a l’obtenció del certificat ACTIC, 
amb els joves que actualment estan 
cursant el batxillerat.
Els joves que avui en dia tenen 
entre 15 i 18 anys, es consideren els 
primers nadius digitals, ja que no 
han conegut el món sense internet. 
Utilitzen i necessiten les noves 
tecnologies per a tot, per comunicar-
se, per divertir-se, per estudiar, per a 
tot. Des de la Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara es 
treballa constantment per apropar-
se als joves, conèixer les seves 
necessitats i les seves inquietuds 
i oferir-los eines i serveis que els 
ajudin en el camí de fer-se adults. 
És per això que, conjuntament amb 
la Regidoria de Noves Tecnologies, 
s’ha treballat per oferir als joves que 
actualment estan cursant primer 
i segon de batxillerat, al centre de 

la nostra població, la possibilitat 
de formar-se i preparar-se per a 
l’obtenció de l’ACTIC nivell bàsic i 
nivell mitjà, respectivament.
La idea del projecte és donar-li 
continuïtat curs rere curs, de manera 
que tots els alumnes, al finalitzar els 
seus estudis de batxillerat, tinguin el 
nivell mitjà de l’ACTIC. 
L’ACTIC permet a qualsevol persona 
de més de 16 anys demostrar les seves 
competències TIC mitjançant una 
prova per ordinador. Tant la prova 
com l’obtenció del certificat són 
telemàtics i les persones que superen 
satisfactòriament la prova tenen 
un certificat acreditatiu que emet 
la Generalitat, i que els possibilita 
acreditar un determinat nivell de 
competències (bàsic, mitjà o avançat) 
en TIC davant de qualsevol empresa 
o administració. La Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la 
Informació va autoritzar, a finals del 
2009, al Punt TIC de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara com a centre 
col·laborador de l’acreditació de 

competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació (ACTIC), 
el certificat que dóna a conèixer a 
qualsevol empresa o administració 
el nivell de coneixements en l’ús de 
les TIC.
Al Punt TIC Santa Bàrbara no només 
es poden realitzar les proves sinó que 
també oferim cursos de formació i 
preparació per a l’obtenció d’aquests 
certificats. Des de què el Punt TIC va 
ser acreditat com a centre ACTIC, 
els continguts formatius de totes les 
activitats que es duen a terme estan 
adaptats als temaris ACTIC de la 
Generalitat de Catalunya.
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Llar d’Infants Les Beceroles

Activitats

XOCOLATADA
Un any més, per Nadal vam celebrar a la llar una festa per als nostres petits/
es. Aquesta festa la preparen els pares/mares de la nostra llar, s’encarreguen 
de preparar alguns tallers, de la decoració i del berenar. Quan els nens/es 
arriben a la festa, els canten unes cançons de Nadal per als seus familiars. 
Aquell dia els nens/es van poder fer la carta per als Reis Mags d’Orient. també 
van fer unes boles de Nadal molt xules per posar a l’arbre de casa i també 
ens va venir l’Alexis, un noi molt templat del nostre poble que fa malabars. 
Els xiquets/es es van quedar bocabadats. Després, com no, algunes iaies molt 
cuineres ens van fer una xocolata boníssima que van poder menjar tots.
I per acabar, ens va venir a veure el pare Noel, el qual va portar un regalet 
per a cada nen/a.
La festa va anar molt bé i les educadores volem agrair a tots els pares/mares 
per la seva participació en aquest dia tan especial per als nostres menuts.

FRUITS DE LA TARDOR
A la llar hem treballat els fruits típics de la tardor. Els nens/es han portat 
diferents aliments que trobem en aquesta estació i, com no, els van poder 
tocar i degustar.

EL COLOR ROIG
Durant el primer trimestre, hem presentat als nens/es el color roig. Hem 
anat fent diferents activitats relacionades amb aquest color perquè el vagin 
coneixent. Per finalitzar amb aquest color, vam fer la FESTA DE GLOBOS 
ROJOS, vam ballar cançons i vam pintar unes pepes de color roig a tots/es. 
Els petits/es aquell dia també van venir vestits amb alguna peça de roba de 
color roig.

ANEM A VEURE EL TIÓ  DEL POBLE
El dilluns dia 17 de desembre va arribar a la llar el tió, gelat de fred i amb 
molta gana. Tots els nens/es van sortir a rebre’l amb moltes ganes i de seguida 
el vam tapar, li vam donar menjar i li vam cantar una cançó de benvinguda.
El dijous dia 20 de desembre vam anar a portar-li menjar al tió que hi havia 
a la plaça Cid i Cid. Els infants es van quedar parats al veure un tió tan gran, 
però s’ho van passar molt bé.
El dia 21 de desembre, cada nen/a li va cantar la cançó al tió de la llar i aquest 
va cagar una coseta.

LA CASTANYADA
El dia 31 d’octubre, pel matí, els nostres petits/es van fer els panellets i, per la 
tarda, vam celebrar la castanyada al centre cultural. Els nens/es van ballar i 
cantar cançons de la tardor i de la castanyada per als seus familiars. Després, 
va venir la castanyera a visitar-nos i va explicar la seva història. Tot seguit, els 
infants van berenar xocolata amb galetes. Ens ho vam passar molt bé!
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Grup Joventut

Recull fotogràfic del 4t trimestre

Aquest any, en l’edició del túnel 
del terror, quina va ser la temàtica 
que es va dur a terme?
Si encara no estàs agregat al 
grup, ara és el moment de fer-
ho, et mantindrem informat de 
les diferents activitats que es 
desenvoluparan al municipi.

Les activitats realitzades pel Grup 
Joventut, durant el 4t trimestre, han 
estat:
El curs de formació bàsica, es va 
dur a terme durant els dies 6, 13, 
20 i 27 d’octubre. Van ser un total 
de set joves els que van realitzar el 
curs per tal de poder participar de 
manera activa com a premonitors 
en les activitats organitzades pel 
Grup Joventut. Els participants van 
mostrar molt d’interès a les diferents 
sessions, aportant moltes idees i 
inquietuds.

En aquest trimestre, i dintre la 
programació de les activitats 
infantils, els dies 17 i 18 de novembre 
i en el marc de la XVI Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç, els 
xiquets i xiquetes van poder gaudir 
de diferents activitats. El dissabte, 
amb els còctels sense alcohol amb 
cítrics, cítrics disfressats i cursa 
de relleus transportant cítrics. El 
diumenge es va poder gaudir de la 
confecció d’ungles per recollir olives 
i, a continuació, es va dur a terme la 
triatló rústica, que constava de tres 
proves: plegar olives a la manera 
tradicional, llançament d’aixada 
i llançament de pinyols d’oliva en 
la boca. Tot i això, a causa del mal 
temps que hi va fer, algunes de les 
activitats es van haver d’adaptar a 
les circumstàncies.

Durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre, es va realitzar el Parc Infantil 
i Juvenil de Nadal, on els infants, van poder gaudir d’un ampli ventall de 
tallers i activitats diverses. També es va fer el tradicional túnel del terror, al 
magatzem municipal, que tant agrada als participants. En aquesta edició, es 
va comptar una nova història terrorífica i nous personatges.
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de …
Es presenta l’esborrany de la guia 
didàctica per aplicar la nova normativa 
en la formació de monitors/es i 
directors/es a les escoles d’educació 
en el lleure.
La trobada anual de les escoles 
d’educació en el lleure ha tingut 
enguany com a eix central la 
presentació del primer esborrany de 
la guia didàctica que s’està elaborant 
amb l’objectiu de definir com s’han 
d’adaptar els cursos de monitor/a i 
director/a d’activitats d’educació en 
el lleure infantil i juvenil a la nova 
legislació.
En base a la normativa sobre les certificacions i les qualificacions professionals, la Generalitat està acabant de 
formalitzar una Ordre que regularà les etapes i els programes dels cursos de formació de monitor/a i director/a 
d’educació en el lleure infantil i juvenil que s’imparteixen a les escoles de lleure catalanes. La implementació de 
la nova Ordre suposarà que les persones que culminin aquesta formació disposaran d’una certificació equivalent a 
la qualificació professional de “Dinamització d’activitats de temps lleure educatiu infantil i juvenil” o de “Direcció 
i coordinació d’activitats de temps lleure educatiu infantil i juvenil”.  Està previst que aquesta guia, encara en fase 
d’esborrany, finalitzi el febrer de 2013.
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La Plana Ràdio

La 14a edició del “De tu a tu” recull més
de 100 quilos d’aliments
(J.Roig).- Des de l‘any 1998, el dijous 
anterior al Nadal,  la Plana Ràdio 
organitza una jornada  radiofòni-
ca especial amb una programació 
diferent i plena de continguts que 
no es poden oferir habitualment 
dintre la seua programació con-
vencional, perquè requereixen un 
esforç humà i organitzatiu suple-
mentari inassolible la resta de l‘any.  
La majoria d’aquests continguts es-
tan relacionats amb les festes nada-
lenques i, enguany, a partir de les 9 
del matí, la marató radiofònica va 
obrir amb una tertúlia a la qual hi 
participaren el rector de la parrò-
quia, Mossèn Ferran i la presidenta 
de Càritas a Santa Bàrbara, Conxita 
Granell per tal de presentar i deba-
tre allò que seria la principal nove-
tat que s’incloïa enguany al “De tu 
a tu”: una recapta d‘aliments que 
els oients van poder anar portant  a 
l‘emissora al decurs de les 11 hores 
de programació continuada.
Al decurs de tota la jornada, la re-
capta va servir per recollir més de 
cent quilos d‘aliments aportats per 
41 veïns i veïnes que van passar per 
l‘emissora a fer el seu donatiu i tam-
bé perquè, aquells que ho van voler 
(la majoria), es fessin la que vam 
anomenar “foto solidària”, per posar 
cares precisament a aquests gestos. 
El aliments recollits es van lliurar, el 
dia següent pel matí, a Càritas Santa 
Bàrbara que, amb l‘assessorament 
de Serveis Socials, els repartiria en-
tre les famílies més necessitades del 
nostre poble.
Conxita Granell, presidenta de Cà-
ritas al nostre poble, explicava des 
del programa “De tu a tu” que cada 
cop són més les famílies que estan 
patint dificultats amb les necessitats 
més bàsiques i no solament entre 
el col·lectiu nouvingut, sinó entre 
la població autòctona. Granell tam-
bé deia que entre els aliments que 
eren més bàsics i necessaris estava 
el llegum i l’oli, tot i que en aques-

tes festes tan especials les famílies 
que s’ho passen malament també 
agraeixen poder gaudir d‘aliments 
tan tradicionals com els torrons. 
El balanç que es fa des de l‘emissora 
és força positiu i com a organitza-
dors de l‘esdeveniment (amb el su-
port de l’Ajuntament), volem agrair 
a tots aquells i aquelles que van par-
ticipar en una iniciativa que segura-
ment ha portat un poc de felicitat a 
algunes famílies del poble en dates 
tan significatives i que va permetre 
també descobrir un nou servei di-
fusor que la ràdio de proximitat pot 
oferir a la seua societat més propera. 
A part d‘aquesta jornada solidària, 
l’especial “De tu a tu”  va servir per 
parlar de recursos virtuals relaci-
onats amb la informàtica, amb el 
psicòleg que va exposar una sèrie de 
reflexions sobre els comportaments 
que tenim davant les festes nadalen-
ques.
L’escriptor deltebrenc Josep Berto-
meu també va passar pel programa 
com a autor de l’espectacle “Tot això 
era Nadal” que el grup Riu en So va 
estrenar el ma-
teix dia de Na-
dal a Deltebre.
Un especial del 
popular progra-
ma “Enfemeni” 
sobre el Nadal 
i l‘entrevista, 
resum d‘any, 
a l‘alcalde del 
municipi van 
tancar el matí.
La tarda s’ini-
cià després de 
la sobretaula, 
amb una ter-
túlia a la qual 
hi participa-
ven els col-
laboradors de 
l‘emissora que 
poden assis-
tir-hi dels gai-

rebé 30 amb els quals compta actu-
alment la ràdio municipal planera. 
L‘escriptor i intèrpret Josep Igual 
també va passar pel programa per 
parlar-nos dels 25 anys de la seua tra-
jectòria productiva i Eusebi Canye-
lles ens presentava el seu darrer lli-
bre “Itinerarios de sueños perdidos”. 
Els regidors de Festes i Mitjans de 
Comunicació van ser invitats a dar-
rera hora de la tarda per parlar-nos 
de les activitats nadalenques or-
ganitzades des de l‘Ajuntament, 
destacant el Parc Infantil de Nadal. 
L‘especial “De tu a tu “ va tancar amb 
la presència als estudis de l‘emissora 
del popular grup de Deltebre Crator,  
que el passat desembre van actuar 
al Palau de la Música i que, a part 
de l‘entrevista, ens va oferir un pe-
tit concert acústic en directe com a 
comiat d‘aquesta 14a edició del “De 
tu a tu”.
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LES FANS DE LA PISCINA 
S’HAN DUPLICAT

Són eixerides i alegres
les companyes de la piscina.
Són treballadores i actives
doncs, abans de venir a l’aigua
S’han deixat el dinar fet per a tots.
Una ha fet mongeta tendra,
una altra amanida d’arròs,
i aquesta que no diu res,
puré de carbassons.
Mentrestant ens remullem
parlem de mil coses diferents:
de política i religió,
de la família
i de notícies de tot el món.
Jo us estic molt agraïda
per les vostres atencions
i la vostra companyia,
i li demano al bon Déu
que l’any que ve ens puguem trobar,
per poder gaudir d’un estiu feliç i dolç
com el que acabem de passar.

Maria Rosa Pons Caire

EL PLANER JORDI NAVARRO 
A LA ULTRA TRAIL CAVALLS 
DEL VENT

L’atleta planer Jordi Navarro va fina-
litzar la seva primera participació al 
prestigiós Ultra Trail Cavalls del Vent, 
una cursa referent nacional i inter-
nacional integrada al calendari de les 
Skyrunner World Series 2012. Aquesta 
cursa transcorre pel Pirineu català i és 
coneguda per la seva duresa, amb una 
distància propera als 85 km i un desni-
vell acumulat de més de 12.000 metres. 
Per aquesta edició, es va comptar amb 
la participació de més de 1.000 atletes, 
entre els quals hi destacava el campió 
del món, el català Kilian Jornet que, a 

més a més, en va ser el guanyador amb 
un temps de 8 hores 42 minuts; en do-
nes, la primera atleta en creuar la meta 
fou Núria Picas, amb un temps de 10 
hores i 34 minuts. 
Per la seva part, Jordi Navarro va cre-
uar la meta entre els 100 primers clas-
sificats, amb un temps inferior a les 16 
hores. L’atleta planer va qualificar la 
cursa com a molt dura, ja que a banda 
del seu recorregut s’havia de sumar el 
clima fred i humit degut a la pluja cai-
guda abans i durant la cursa, que van 
endurir encara més el recorregut. 
En els darrers anys, Navarro ha partici-
pat en diferents curses populars, però 
aquesta ha estat la de major prestigi i 
la més dura a la qual ha participat. A 
més, el resultat ha estat millor del que 

s’esperava, tot i la dificultat de la cursa. 
Malauradament, la cursa es va cobrir 
de tragèdia amb la mort d’una partici-
pant, que va provocar la suspensió de 
l’entrega de premis i va portar el dol a 
tots els amants dels ultra trails. 

ANIVERSARI 50 ANYS – QUINTA 1962

El dissabte dia 6 d’octubre, ens vam reunir els nois i noies que l’any 2012 hem 
complit 50 anys, i que van voler assistir a aquesta celebració tan especial.
Ens vam concentrar als voltants del migdia davant de l’ajuntament i, a continua-
ció, vam anar al cementiri a fer un petit homenatge a dos persones que ja no es-
tan amb nosaltres, i que són José Ma Fernández i Màxim Curto (vam deixar unes 
plaques commemoratives en record d’aquest dia als seus nínxols).
Després, ens vam dirigir a l’Hotel Diego on vam poder dinar i beure, però abans 
ens vam fer la foto que adjuntem en record d’aquest dia tan entranyable. Ens ho 
vam passar molt bé, van haver regals sorpresa, i durant tota la tarda i després 
fins la nit vam estar molt ben acompanyats per Jordi Royo amb la seva música 
de discoteca.
Moltes felicitats per a tots els que hem fet els 50 (Josep Royo, Gloria, Josefa  
Cuartero, Jordi, Isabel, Carme Royo, Montse, Marisol, Pili Bellés, Pilar Romero, Jo-
sep Ramón, Pepita, Patrici, José Luís Romeu, Griselda, Rodolfo, Sebastián, Pau, 
Nati, Joaquín Bel, Maria José, Angels, Josep Maria Martí, Francisco José, Imma Di-
ego, Josep Maria Roda i Joana Arqués), i també molt especialment per als qui no 
van poder assistir i que també han complert els 50 anys.
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SANTA BÀRBARA PER LA 
INDEPENDÈNCIA

PRESENTACIÓ

Planeres i planers,

Com ja sabeu molt bé, el nostre país 
s’està reorganitzant a tots els nivells 
per sortir de la situació insostenible 
en què ens han posat: per una ban-
da, la Generalitat crea estructures 
d’estat i organitza una consulta per 
garantir-nos el dret a decidir; per una 
altra la majoria dels ajuntaments, i 
entre ells el nostre, s’organitzen en 
municipis per la Independència i es 
declaren territoris catalans lliures; i 
finalment nosaltres, la societat civil, 
també ens organitzem per fer sentir 
la nostra veu; perquè ara ja sabem, 
tots plegats, que democràcia vol dir 
que és la veu del poble qui decideix, i 
nosaltres la volem fer sentir!
Aquesta organització popular es ma-
terialitza dins l’Assemblea Nacional 
de Catalunya a través d’assemblees 
locals i comarcals, i la nostra, Santa 
Bàrbara per la Independència, va néi-
xer el 24 d’octubre passat amb el 
compromís d’aportar informació 
clara, veraç i propera sobre el tema 

que ara mateix omple més pàgines  
d’actualitat, el futur del nostre país, 
i per això ja hem començat a fer 
xerrades explicatives i continuarem 
fent-ne mentre quedin dubtes per 
aclarir.
Estem d’acord que és un tema que 
ens interessa i ens afecta a tots i pel 
qual tots ens haurem de posicionar 
aviat, per això necessitem parlar, 
consensuar i clarificar moltes coses. 
Us demanem que us uniu a l’assem-
blea, sigueu del parer que sigueu, 
perquè ha de ser a través del debat 
de les bases que s’han de prendre les 
decisions importants.
Fins ara hem fet dues xerrades, la 
propera, Les raons històriques per a una 
Catalunya independent,  serà el 25 de 
gener a les 19.30, al centre cultural, 
veniu a dir-hi la vostra!

Pol. Ind. Baix Ebre, carrer D, parc. 93
43897 CAMPREDÓ-TORTOSA
Tel. 977 597 100* - Fax 977 597 447
querol@querolgrup.com

www . q u e r o l g r u p . c om

Impressió òfset i digital
Disseny Gràfic
Etiquetes en bobina

...107 anys fent bona impressió

A la paradeta de la Fira de l’oli amb Pep Sunyer, que 
ens va fer la xerrada: El camp català en una Catalunya 
independent.

El 31 de desembre acomiadem l’any penjant estelades.

-Presentació de Santa Bàrbara per la Independència 
24-10-2012 amb Ricard Garreta, que ens va fer la xer-
rada: Les raons econòmiques, polítiques i socials d’una 
Catalunya Estat
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Opinió dels Partits Polítics

El poble de Catalunya ha votat 
DRET A DECIDIR
En una campanya electoral de les 
més manipulades de la democrà-

cia, amb intromissions per part de la premsa 
radical espanyola, declaracions de la por de 
representants de l’estat, injúries, amenaces 
i discursos esfereïdors que ens recordaven 
els pitjors temps de la dictadura; el dia 25 de 
novembre se celebraven les Eleccions al Par-
lament de Catalunya 2012, després de què el 
President de la Generalitat, Artur Mas, deci-
dís finalitzar a meitat mandat la legislatura 
i convocar novament eleccions, amb el deto-
nant dels 2 milions de persones als carrers 
de Barcelona el dia de la Diada Nacional i 
del cop de porta del President Espanyol a les 
aspiracions d’un nou finançament de Cata-
lunya.
Sota un ambient de reivindicació nacional, 
on el DRET A DECIDIR DEL POBLE CATALÀ es 
va convertir en l’eix vertebrador de la cam-
panya, els resultats foren contundents: 87 
diputats a favor del dret a decidir versus 48 
contraris al dret a decidir. En vots 2.140.317 
a favor del referèndum (CiU+ERC+ICV+CUP) 
i 1.334.149 en contra (PSC+PP+Cs), és a dir 
806.168 vots més. I a diferència del Parla-
ment sortint, el compromís programàtic per-
què Catalunya esdevingui un Estat ha cres-
cut en representació parlamentària, passant 
de 14 diputats (ERC+SI) a 74 (CiU+ERC+CUP). 
Els números no enganyen. 
El President Artur Mas, a més de gestionar 
el dificultós dia a dia de Catalunya, haurà 
d’aglutinar una àmplia majoria que porti als 
catalans a marcar un nou horitzó de país.
A Santa Bàrbara, amb un 63% de participació 
total, Convergència i Unió (43,11%) va repe-
tir el suport majoritari dels planers, a mol-
ta distància de la resta de grups polítics, per 
la qual cosa una vegada més ens mostrem 
agraïts, en nom de tota aquella gent que con-
figurem CiU a Santa Bàrbara, tot esperant no 
decebre-us i seguir apostant per la lluita de 
crear dia a dia, a través d’aquests suports, 
una societat millor, com sempre hem inten-
tat fer i ara més que mai en uns moments 
extremadament complicats per moltes famí-
lies planeres i la societat catalana en general.
Us demanem que sigueu valents, que no tin-
gueu por, que lluitem pels nostres somnis, 
al igual que un dia els nostres avantpassats 
planers van lluitar, que sigueu forts, que des-
confieu d’aquells que ens han estat cons-
tantment enganyant, que contra l’argument 
de la por utilitzeu l’argument del seny català 
i sobretot que no defalliu en aquesta lluita 
que ens ha de portar a ser més lliures. Visca 
Santa Bàrbara i visca Catalunya.

Comencem el 2013 amb ganes 
de desitjar un bon any i que hagi 
més feina, salut i harmonia per a 
tothom.

El 2012 ha estat un any trepidant, tant a ni-
vell local, com a nivell nacional, esperem que 
aquest hagin nous esdeveniment que ens fa-
cin millorar com a poble.
Però natros intentarem fer un balanç de l’any 
a nivell local. Primerament congratular-nos 
d’una de les nostres propostes que portaven 
al programa electoral com va ser el ball gra-
tuït per a tots els planers i planeres, era una 
proposta que CiU no ho tenia en compte i que 
ens ha fet cas, per això ens felicitem a tots i 
totes ja que al 2012 ha estat el primer any de 
ball gratis a les festes majors de Santa Bàr-
bara.
També ha estat un any complicat, sobretot pel 
fet que l’equip de govern ha estat 1 any sen-
se convocar un ple ordinari de l’ajuntament, 
quan ells mateixos, havien acordat convo-
car-lo cada dos mesos com a mínim; segons 
l’alcalde, no hi havia res a tractar, i si havia 
alguna cosa es convocava un ple extraordina-
ri, la diferència entre un ple ordinari i extraor-
dinari, al nostre poble, és molt important, 
per dos raons; la primera als plens ordinaris 
els regidors de l’oposició poden fer pregun-
tes a l’Alcalde o regidors de l’equip de go-
vern, aquests, al proper ple ordinari contesta, 
aquests any 2012 hem tingut la paradoxa que 
a l’octubre del 2012 contestaven preguntes del 
2011, 1 any després... natros van fer una bate-
ria de 12 preguntes, algunes desfasades, però 
denunciant el desfasament per el retard dels 
plens; la segona raó és que els plens ordinaris 
són radiats i els extraordinaris no. UP va pro-
posar a l’equip de govern de CiU, d’entendre 
les raons perquè no convocava els plens però 
contestessen les preguntes i es puguessem 
radiar els plens extraordinaris així el poble es 
maté informat i els regidors de l’oposició po-
dem preguntar qualsevol problema que hi ha 
al nostre poble. Tot això va ser refusat pel Sr. 
Alcalde i UP va portar l’Ajuntament a fer una 
queixa formal davant la Generalitat de Cata-
lunya per l’incompliment de la llei.
Els regidors de l’oposició tenim l’obligació de 
controlar a l’equip de govern i denunciar to-
tes les coses que estan mal festes i felicitar 
totes les coses que considerem bones per al 
nostre poble. No volem ser exclosos i massa 
sovint ens assabentem de les coses quan ja 
estan fetes.
Unitat Planera vol un poble en que la gent 
estigue ben informada. Esperem que l’equip 
de govern rectifique sinó continuarem denun-
ciant les coses que considerem que estan mal 
fetes.

Planeres i planers,  el nos-
tre desig és que hagués-
siu començat aquest  Any 

Nou amb salut, joia i esperança, 
l’esperança que no hem de perdre 
mai, esperança per a que no ens 
abandoni la salut que tanta falta 
ens fa, esperança en la nostra ca-
pacitat per seguir endavant amb la 
lluita diària que no és gens fàcil tal 
i com està la vida i que amb esforç 
sens dubte aconseguirem superar, 
esperança per trobar o mantin-
dre el lloc de treball, nosaltres els 
del Partit Popular Català de Santa 
Bàrbara no perdem l’esperança de 
que  escoltin i entenguin el nostre 
punt de vista i les nostres reivindi-
cacions, és temps d’austeritat, de 
fer les inversions realment neces-
sàries per al municipi i de rebaixar 
els impostos el màxim possible per 
als ciutadans. 
El passat dia 27 de desembre CIU 
va aprovar els pressupostos per un 
total  de 2.842.783,80€   i nosaltres 
vam votar en contra, és qüestió de 
prioritats,  per a nosaltres sí que  
és  important acabar el Centre 
de dia  el qual té una partida de 
100.000€  i el que sí es pot esperar 
és l’edifici per al mercat amb una 
partida de 150.000€ i la reforma 
del parc municipal amb una parti-
da de 170.000€ , es continua tenint 
unes despeses més o menys fixes 
(Per a l’any 2013 de 2.323.283,40€) 
les quals pensem que també es 
podrien reduir, aconseguint la 
possibilitat com hem dit abans de 
reduir els impostos per a tots els 
Planers i Planeres, això és el més 
notori i el que més ens indigna, 
podríem entrar en el detall de tot 
en el que discrepem dels pressu-
postos partida per partida, les que 
ajustaríem, les que anul·laríem, 
les que inclouríem per això no per-
dem l’esperança de que algun dia 
els pressupostos estiguen fets amb 
més racionalitat amb concordança 
amb els temps que estem vivint.
Bon Any 2013.
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