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Editorial

En la presa de
possessió
de
l’any 2007, quan
vaig ser escollit
Jordi Boronat Ferré
Alcalde de Santa
Alcalde
Bàrbara, vaig dir
que era per a mi un honor i una gran responsabilitat
assumir el repte de servir al poble des de la nostra
màxima institució, alhora també era un gran
desafiament, que es va veure multiplicat quan aquell
mateix novembre, començàvem a submergir-nos en
el que quatre anys després està essent el període de
crisi econòmica més profund i de més llarga durada
de la nostra més recent història econòmica.
Tot i aquesta conjectura econòmica, el balanç final
del nostre treball és positiu; m’atreviria a dir, amb
tot el respecte, que ha estat una de les legislatures
més fructíferes respecte de l’execució de projectes,
que la situa en una de les més importants de la
nostra història. El volum econòmic d’inversió en els
diversos pressupostos municipals ha estat al voltant
de 20 milions d’euros, quantitat que, sens dubte, ha
servit per millorar la nostra qualitat de vida.
La variant de Santa Bàrbara i la creació del passeig
de les quatre carreteres, ens ha donat qualitat de
vida. El Museu de la Vida a la Plana ha de ser, en
propers temps, la infraestructura que ens dinamitzi
econòmicament. La construcció de l’edifici del
Centre de Dia per a la gent gran planera, es convertirà
en el tant desitjat espai de dignitat per als més
grans del poble. La remodelació de les instal·lacions
esportives municipals ens ha projectat, amb
humilitat, com el poble de les Terres de l’Ebre amb les
millors instal·lacions esportives. La construcció del

passeig de la Generalitat ha donat dignitat al tercer
eix viari d’entrada al barri de la barceloneta. La gran
inversió que hem fet en els camins municipals ha
millorat el trànsit rodat del sector econòmic més
important de Santa Bàrbara, la pagesia. Finalment,
la renovació de l’enllumenat públic ens ha fet un xic
més sostenibles, alhora que hem pogut disminuir
també la factura elèctrica.
Aquestes són les grans inversions de la legislatura,
però també hem executat un reguitzell d’obres que
han anat millorant el nostre poble. M’estic referint,
per exemple, a la construcció de la plaça del Polit,
a l’arranjament del Cementiri o a donar dignitat
a les escales que uneixen el carrer Major amb la
barceloneta, la remodelació de la plaça del lledoner
o la nova façana de l’església, que també han ajudat
a canviar la fisonomia de l’interior del nostre poble.
El desenvolupament urbanístic a través de les
Unitats d’Actuació o l’ampliació de la Llar d’Infants,
l’IES Les Planes o la construcció d’un nou gimnàs
annex al pavelló municipal. La construcció i entrada
en funcionament de la deixalleria municipal i el
nou sistema de contenidors soterrats marcava un
abans i un després respecte de la gestió dels residus
urbans a Santa Bàrbara.
Moltes d’aquestes accions no s’haguessin pogut
portar a terme sense el suport de diverses
institucions, a les quals estic agraït com Alcalde de
Santa Bàrbara: la Diputació de Tarragona, alguns
Departaments de la Generalitat de Catalunya, el
Govern Espanyol, empreses privades i també de
molts veïns que amb el seu suport i, moltes vegades,
comprensió ens han ajudat a tirar endavant malgrat
les dificultats. A tots, moltes gràcies i per molts anys.
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T-331 i la Variant de Santa Bàrbara

L

a variant de Santa Bàrbara ja és una realitat. L’actuació
integral ha dotat la carretera d’una alçada més ampla i
un millor traçat i ha inclòs la construcció de la variant
a Santa Bàrbara que evita el pas per l’interior del nucli
urbà. Els treballs han abastat un total de 20 quilòmetres de
longitud i han significat una inversió de 21,6 MEUR. El tram
en què s’ha actuat s’inicia a la rotonda final de la variant
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d’Ulldecona i finalitza a un quilòmetre de la connexió C-12
a Vinallop (Tortosa).
La variant de Santa Bàrbara discorre per l’est del nucli urbà i
té una longitud de 2 quilòmetres i una amplada de 9 metres.
Tres rotondes faciliten les connexions de la variant amb el
nucli urbà i la xarxa viària de la zona.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Travessera de Santa Bàrbara

A

mb la urbanització de la travessera, Santa Bàrbara
ha guanyat un nou passeig, unificant tot el casc urbà
i ha permès desviar els cinc mil vehicles diaris que
circulaven per dins del municipi. Els treballs realitzats a la
travessera han consistit en la demolició d’algun sector, la
posada en marxa de pluvials, la urbanització del tram urbà
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amb la creació de voreres perimetrals i la unificació de tots
els acabats d’acord amb els dissenys emprats pel municipi
en la urbanització del passeig de la Generalitat. Canvi i
posada en marxa del nou enllumenat, nou alquitranat i
nova senyalització vertical.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Passeig de la Generalitat

D

urant les Festes Majors 2010, es va inaugurar la
remodelació del Passeig de la Generalitat, el tercer
eix viari que creua la població i que es va realitzar
gràcies a la col·laboració econòmica de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i els veïns beneficiats pel mateix passeig, a
través de quotes d’urbanització i contribucions especials.
El passeig, a més de dotar de tots els serveis a la zona (tub
de pluvials, xarxa de clavegueram, telecomunicacions, nou

8

enllumenat públic, gas i aigua), va urbanitzar un disseny
nou a tota l’avinguda, dotant-la amb voreres i jardineres. La
rotonda central que distribueix l’avinguda cap a diversos
carrers compta amb el monument “DE LA TERRA, UN
POBLE” de la dissenyadora Regina Pla. Aquest monument
vol ésser un homenatge a les nostres arrels i a l’esforç que
van realitzar els nostres avantpassats alhora de conquerir
una terra inhòspita i conrear-la amb el cultiu de l’olivera
principalment.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Camins del terme municipal de Santa Bàrbara

D

urant aquests últims anys s’han portat a terme les
obres de neteja, millora i senyalització dels camins
del nostre terme municipal. Els camins que es van
arreglar van ser: el camí de Mitanplana amb una actuació
conjunta entre els diversos Ajuntaments implicats en
la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Departament
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d’Agricultura, el camí del cementiri, el camí de borda, camí
de les coves- pelòs, camí de soquet, el camí de la partició, el
camí del canal, el camí trulls d’en Daume - Sant Francesc,
el camí vell del cementeri i el camí 9011 (magatzem de la
Campsa o Nicos).

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Noves instal·lacions poliesportives

L

’any 2009 serà recordada Santa Bàrbara per la reforma
i millora de les instal·lacions esportives municipals.
Es va començar amb el canvi de la gespa al camp
de futbol, la reforma de la pista multiesports, les dues
pistes de tennis, la construcció d’una grada a tot el lateral
del camp de futbol, la construcció d’un gimnàs, així com
l’enllumenat, l’ajardinament i la pavimentació de tot el
complex poliesportiu, a més d’un parc infantil i una taula
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de tennis exterior i, finalment la construcció d’uns vestidors
multifuncionals per a tota la zona i les pistes de pàdel.
El mes de juny del 2010, el Grup de Comunicació Ebre, va
escollir, com les millors instal·lacions esportives de les
Terres de l’Ebre, el complex esportiu de Santa Bàrbara i,
actualment, un referent al món de l’esport de les nostres
terres.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Construïm un centre de dia

E

l Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
va prioritzar la construcció d’un Centre de Dia de
30 places al municipi. El projecte de construcció del
nou centre de dia, que suposa la rehabilitació de l’antiga
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“miniclínica”, per acollir, a la planta baixa, el Centre de Dia
i, a la primera planta, els Serveis Socials bàsics i el Centre
Obert l’Oliveta.
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Reforma de l’enllumenat públic

E

l projecte ha constat, bàsicament, del canvi de lluminàries, antigament de vapor de mercuri per les de
vapor de sodi, ja que són molt menys agressives amb
el medi ambient i amb el conseqüent estalvi energètic i econòmic per a l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Paral·lelament,

s’han introduït millores en l’enllumenat del parc municipal,
millores en el passeig de les instal·lacions esportives, nou
enllumenat en el pàrquing del pavelló i aparells de climatització a la llar d’infants i centre musical.
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Museu de la vida a la Plana

D

urant el mes de gener de 2010 van començar les
obres del museu que reprodueix la vida a la plana
amb un apartat específic al món de l’oli. El projecte
contempla tres espais museístics. La planta baixa de la masada acull l’espai museístic de la reproducció de la vida a
la plana, la recepció, una petita agrobotiga, els lavabos i un

16

magatzem. La primera planta comprèn dos espais ben diferenciats, una sala on s’ubica la col·lecció d’Història Natural
Joan Antoni Valls i una sala equipada audiovisualment per
acollir esdeveniments diversos del municipi com conferències, presentacions, exposicions, etc.

Especial Santa Bàrbara Magazín
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Deixalleria municipal
L’octubre de 2009 va entrar en funcionament la nova
deixalleria municipal situada en uns terrenys annexos al
cementeri municipal cedits per l’Ajuntament. Aquestes
obres van ser subvencionades per l’Agència de Residus de

Catalunya. La utilització d’aquesta nova infraestructura
ajuda a evitar l’abandonament del casc urbà i el terme
municipal de deixalles voluminoses.

Remodelació del Molí de Vallès
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb l’assessorament
del tècnic del Museu del Montsià d’Amposta, va dur a
terme les obres de neteja i consolidació del Molí de Vallès,
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conservant l’estructura ja existent i utilitzant diferents
tècniques semblants a les de l’època de construcció en la
seva rehabilitació.
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Millores a les
instal·lacions de les
piscines municipals
La Regidoria d’Esports va decidir fer algunes petites millores
en la zona de les piscines municipals. Aquestes millores
atenen a peticions i observacions fetes pels usuaris de les
instal·lacions, així com també a criteris de manteniment.
Els responsables de l’àrea esportiva de l’Ajuntament ho
valoren com a positiu i necessari per poder seguir sent una
de les piscines d’estiu de referència a les Terres de l’Ebre.

Ruta de l’oli i l’olivera
Aquestes plaques identificatives es troben en locals de
restauració i cooperatives col·laboradores, els quals tenen
un paper fonamental en el funcionament de la ruta. Tenen
com a objectiu ser un reclam per a les persones que vulguin
participar a la ruta, visitant les instal·lacions de molins i
cooperatives o gaudint del menú de la ruta, un menú on
el denominador comú és l’oli d’oliva de la nostra terra i els
productes típics de la zona.

La posada en marxa dels contenidors soterrats
Al maig del 2008 va entrar en funcionament el nou sistema
de recollida soterrada d’escombraries. Aquest nou sistema
ve implantat des del Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. El nou sistema de recollida

d’escombraries està pensat per incrementar i facilitar el
reciclatge de la gent planera. En aquest moment disposem
de 16 illes on es troben els cinc tipus de contenidors.
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Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli
Tots els anys i coincidint amb la celebració de la Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç l’Ajuntament de Santa
Bàrbara coordina, juntament amb els restauradors locals,

les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli, una gran
varietat d’oferta culinària on un dels ingredients claus és
l’oli novell.

Ampliació de la llar d’infants
El dia 4 de desembre de 2008, festivitat de Santa Bàrbara,
es va dur a terme una jornada matinal de portes obertes
a la llar d’infants les Beceroles i es va inaugurar la nova
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ampliació de la llar municipal, augmentat la seva capacitat
de 51 a 66 places.
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Nou gimnàs municipal
El dia 5 de desembre de 2009 es va fer l’acte inaugural del nou gimnàs municipal. Aquest nou servei ofereix un ample
ventall de possibilitats diferents i per a totes les edats i estats físics.

Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç
A finals de novembre, tots els anys, Santa Bàrbara es prepara
per rebre una nova edició de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics
i del Comerç. La fira representa per a Santa Bàrbara un
esdeveniment social i de dinamització econòmica important

dintre el calendari d’activitats que programa l’Ajuntament.
La clau d’èxit, sens dubte, ha estat la dedicació dels planers
i les planeres a través del seu Ajuntament, el comerç i les
seves cooperatives, que ofereixen proximitat als visitants.
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Obres de millora a l’Infocentre
Cada cop són més els usuaris que fan ús d’aquest servei,
nens, joves, gent gran, mestresses de casa, aturats,
empresaris, qualsevol persona pot trobar a l’Infocentre
el suporto i/o les eines que necessita per cobrir les seves

mancances tecnològiques. Per això aquests darrers anys
han estrenat una nova sala de connectivitat per als usuaris,
nou mobiliari i equipament millorant així el servei que es
pot oferir.

Accions de millora a la llar de jubilats
L’any 2008 es van realitzar obres de millora de la climatització
d’aquest edifici. Per a realitzar això, es van aprofitat les
instal·lacions de la calefacció amb què ja es comptava des
del moment de la seva construcció. L’any 2010 es van canviar
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els tancaments de fusta per tancaments d’alumini, a més a
més, s’ha pintat tot el local i s’han realitzat arranjaments
exteriors.
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Remodelació de la plaça del Lledoner
Una subvenció concedida per la Diputació de Tarragona
va permetre a l’Ajuntament de Santa Bàrbara remodelar i
donar per finalitzades les actuacions a la plaça del Lledoner
al sector urbanístic de l’estació. També s’ha dotat de noves

joguines i més reforçades al parc infantil del Centre Cultural
i s’ha realitzat el tancament del parc infantil i el parc
municipal.

Unes escales dignes per als planers
El punt d’unió tradicional entre els planers de la Barceloneta
i els de l’altra part, les escaletes del barranquet, han guanyat
en dignitat gràcies a l’acció planificada i perfectament
executada de la brigada municipal de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i les empreses locals Óscar Marco i Germans

Pla. L’execució va consistir en la rectificació de l’alçada
de les escales, la creació de pendents més suavitzats i un
acabat amb panot antilliscant, així com la instal·lació de
noves baranes.
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Butlletí Santa Bàrbara

Ampliació de l’IES les Planes
Durant el mes d’agost i principis de setembre de 2009 es
van realitzar les obres d’ampliació del menjador escolar, la
seva respectiva cuina i els porxos de l’IES les Planes. Això va

ser degut a una gran demanda del servei de menjador que
deixava obsoletes les instal·lacions anteriors.

Nova façana a l’Església
Una acció conjunta entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara, la
Diputació de Tarragona i la Parròquia de Santa Bàrbara va
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permetre rehabilitar les deteriorades façanes laterals i del
darrera de l’església, en una primera fase d’intervenció.

Governació i Urbanisme
Nou sistema de neteja
viària a Santa Bàrbara
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, conscient de les noves
necessitats de servei sorgides al municipi, fa una aposta
decidida per a la implantació d’un nou sistema de neteja
viària. S’ha adjudicat el servei a l’empresa Fomento de
Contrucciones i Contratas SA. Els treballs de neteja viària
tenen per objecte realitzar les operacions necessàries per
netejar i mantenir nets d’escombraries i brutícia tots els
carrers, places i voreres del municipi.

Obres de millora al cementiri
L’Ajuntament va voler donar una empenta al cementiri
municipal, planificant diverses accions per tal de millorar
la imatge de la pròpia infraestructura. Als treballs
realitzats de neteja i regeneració de la vegetació es van
unir treballs de neteja i sanejament de parets i pintura.

L’Ajuntament contra
fums i les males olors

els

L’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, en nom de tots
els planers i planeres començà una intensa campanya de
denúncia a diversos departaments de la Generalitat a causa
de la contaminació atmosfèrica que pateix el municipi
derivat de la intensa activitat de l’empresa Secaderos
Ecológicos de Cataluña SA, situada al terme de la Galera.
La UPC va realitzar un control sobre l’impacte de l’activitat
d’assecatge realitzat per l’empresa extraient d’aquí unes
conclusions.

Catalogació de l’arxiu
municipal de Santa Bàrbara
L’Ajuntament de Santa Bàrbara a través dels seus serveis
culturals, comença els treballs de dignificació del seu arxiu
municipal a través de l’anàlisi, catalogació, reparació,
eliminació i digitalització de la documentació que hi conté
a partir de principis de 1900. Aquests treballs que estaran
supervisats pels tècnics de l’arxiu comarcal, permetran el
trasllat a l’arxiu comarcal dels documents on es garantirà
la preservació del patrimoni de Santa Bàrbara en les
condicions adequades per al seu excel·lent manteniment,
la seva difusió i implantació d’un nou sistema de gestió
documental.
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Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació
Ara, que s’aproxima el final d’una legislatura, és
el moment de fer-ne les
valoracions tant les generals, com les personals o
particulars.
En el meu cas, com a regidor de Cultura, Educació, Esports i Mitjans de
Comunicació, podria fer
tot un reguitzell d’accions
que s’han anat fent durant aquests darrers quatre anys
al nostre poble, però només n’anomenaré una de cada
àrea: la publicació del llibre “Santa Bàrbara, en imatges” i
el tríptic de DVD de Memòria Històrica; l’ampliació de la
Llar d’Infants, la millora de les Instal·lacions Esportives i
la creació del Santa Bàrbara Magazín.
Totes elles, importants accions per al nostre poble, a més
de moltes altres que s’han dut a terme; però si d’una
d’elles me’n sento plenament satisfet ha estat de la cre-

Identitat planera
Amb la finalitat d’intentar evitar
el desarrelament general i que els
planers i les planeres se sentissin
arrelats al municipi, es va crear el
logotip Identitat Planera. D’aquesta
manera, amb aquest logotip es
reconeix i representen els actes i
esdeveniments que formen part de
tot el teixit cultural, social i lúdic
del poble.
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ació i posterior edició trimestral de la nostra nova revista
Santa Bàrbara Magazín.
Al principi, com els deia en l’editorial del número 1, al
gener del 2008; va ser una feina invisible però costosa
per poder arribar a la primera publicació, que va ser la
més impactant per a tothom, ja que es va crear tota una
nova estructura de revista, començant des del nom, els
continguts, la maquetació, nous conceptes, … Penso que,
amb això, hem aconseguit arribar puntualment a totes
les cases del nostre poble, de forma gratuïta, quatre cops
a l’any. Creant tot un circuit ben engranat de difusió de
les notes de premsa generades des de la nostra població,
per acabar fent-ne un exhaustiu resum a la nostra publicació trimestral.
Espero que vostès també se’n sentin satisfets i que pugui
continuar essent una realitat per molts anys més.

TDT a les
Terres de
l’Ebre
Santa Bàrbara forma part del
consorci d’Ajuntaments que
ha de gestionar la televisió
pública (TDT) de les Terres
de l’Ebre.

Alfred Blanch Farnós
Regidor de Cultura, Educació,
Esports i Mitjans de Comunicació

Entrega de la beca
IES les Planes
Cada any, l’IES les Planes atorga, al millor
estudiant del darrer curs de Batxillerat,
una beca, per part dels 6 Ajuntaments que
aporten estudiants al centre, consistent en
600 euros.
En el curs 2006/2007, la beca se li va donar
a l’alumne planer Santiago Bonilla Saborido.
L’any 2007/2008 es va donar a l’alumna
freginalenca, Sílvia de los Aires Antón.
L’alumne guardonat el curs 2008/2009 va
ser el planer Joan Marc Rodríguez Bermuz.
El darrer curs 2009/2010 la beca se li va
concedir a la planera Arantxa Vallés Julián.

Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació
50 anys de biblioteca
municipal

Concurs Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara

L’any 2008 es va celebrar el 50è aniversari de la Biblioteca
José Escudé Albesa de Santa Bàrbara. Durant aquell any es
van celebrar un seguit d’activitats per tal de commemorar
aquest esdeveniment i apropar la biblioteca a tots els
habitants del municipi. També es va editar el llibre
Biblioteca José Escudé Albesa de Santa Bàrbara 1958 - 2008

Any rere any, el concurs literari atorga un premi de poesia
i un premi de narrativa i, cada dos anys, un premi d’assaig.
Tots tres premis tenen una dotació econòmica de 450
euros i un accèssit local de 90 euros.
També s’organitza el Concurs Literari Rogelio Farnós
destinat als alumnes de l’escola Jaume Balmes.

Jornades Culturals

Jornades Esportives

Cada any, durant els mesos d’abril i maig, es realitzen les
jornades culturals. Aquestes jornades estan composades
per tot un seguit d’actes culturals com poden ser: actuacions
teatrals, concerts, venda de roses, xerrades, presentacions
de llibre, activitats infantils, sortides culturals, etc. Amb la
important col·laboració de les entitats del municipi
L’any 2008, dins d’aquestes Jornades Culturals, es va
atorgar el Reconeixement al Mèrit Planer a Josep Bertomeu
i Canalda.

Durant el mes de juny i principis de juliol es realitzen un
seguit d’actes esportius que compten amb la participació,
organització i col·laboració de moltes entitats i
particulars que fan que aquestes jornades tinguin una
gran acceptació a nivell local. Algunes de les activitats
que es realitzen són: futbol sala, frontó, aeròbic, natació,
aquagym, escacs, sortida BTT, tennis taula, dames,
twirling, ball de saló, bàsquet, caminades, etc.
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Cultura, Esports, Educació i Mitjans de Comunicació
Subvencions a les Entitats
Locals

Torneig Terres de l’Ebre de
Pàdel

Amb la finalitat de donar suport econòmica a les entitats
locals, cada any, l’Ajuntament de Santa Bàrbara elabora
unes bases perquè les associacions, tant esportives com
culturals, puguin rebre subvencions econòmiques per al
desenvolupament de les seves activitats.

Del 9 al 14 de novembre de 2009 es va celebrar el Grand Slam
Terres de l’Ebre de pàdel a les instal·lacions municipals.
Aquest torneig era la presentació pública exterior de
les instal·lacions esportives i formava part del pla de
dinamització de l’esport local i comarcal.

Presentació del llibre Santa
Bàrbara en imatges

Treball de recuperació de
memòria històrica

El dia 15 de maig de 2010, es va fer la presentació del
llibre Santa Bàrbara en imatges (fins la dècada del 1970),
una obra que constarà de dos volums per tal d’abastar
des de les primeres fotografies fins a les dels moments
actuals.

La Regidoria de Cultura ha encetat un projecte per tal de
deixar constància de tot allò que ha confegit la breu història
del nostre poble. Aquest treball consta de 3 DVD sobre
diferents temàtiques d’interès històric del poble.
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Festes i Fires
Sovint utilitzem l’expressió oral “Sembla l’altre dia
i ja han passat...”, és el que
té la paraula que flueix
amb rapidesa. Però quan
repasses
mentalment
aquests darrers quatre
anys de legislatura es
quan realment te n’adones que no va ser l’altre
dia, que tot aquest període
de temps ha estat ple d’activitats, d’il·lusió, d’entusiasme,
de canvis no sempre acceptats per tothom, però sí sempre
fets amb les millors intencions i pel bé de la nostra gent.
Anualment, gairebé cada mes, celebrem alguna festa a
la nostra localitat, totes tenen el seu motiu i són especials en el seu moment, però les més importants podríem

dir que són la Petició de Pubilles, la Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç i les Festes Majors. Tots aquests
esdeveniments, ens donen la possibilitat de mostrar a
l’exterior el nostre poble i la nostra identitat, de la qual
molts planers i planeres ens sentin orgullosos. És per això
que aquestes són les activitats que més canvis han sofert
aquests darrers anys i que, en gran part, aquests canvis
s’han succeït, un darrera l’altre, degut a la resposta positiva que han anat tenint i que s’esperava a l’hora de realitzar-los, seguint les línies de trajectòria que ens havíem
marcat en un principi i gràcies a la reacció de tots els
planers i planeres.
Avui, al fer aquest repàs mental, puc valorar positivament aquests darrers anys.
Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

Santa Bàrbara a la Fira de mostres d’Amposta
Santa Bàrbara va ser el poble escollit d’honor per
representar el Montsià, al dia de la comarca, en el marc
de la 47a edició de la Fira de Mostres d’Amposta que es va
celebrar del 5 al 9 de desembre de 2007.

Jornades Nadalenques
Tots els anys i entre els mesos de
desembre i gener arriba una oferta
variada d’activitats per als més grans
i petits de la població i on Ajuntament
i entitats del municipi col·laboren per
trencar amb el fred de l’hivern.

Festivitat de Sant Antoni
La festivitat de Sant Antoni compta
amb la participació de moltes entitats
planeres i altres de pobles veïns. La
ballada de balls típics dels alumnes de
2n d’ESO posa el toc final a la festa.
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Festes i Fires
Carnestoltes

Festes Majors

Aquesta festa, els últims anys, ha
recuperat l’esplendor que va tenir en
el seu moment i una gran participació
de disfresses omplen els carrers del
poble de colors, música i disbauxa.

Les Festes Majors sempre han estat
molt esperades pels planers i les
planeres. Els últims anys, a banda
dels tradicionals i esperats actes
com la repartida de panoli, el festival
tronat planer, la diada de la paella, els
correbous, el sopar popular, el ball de
les pubilles, el pregó de festes, la diada
del planer absent, l’homenatge a la
gent gran, etc. també s’han incorporat
noves activitats que ja s’han
convertit en tot un èxit d’assistència i
participació com la cursa enigmàtica,
la cursa de tronomòbils, la presentació
de penyes i la diada de la dona.

Cursos de dolçaina
i jota
El desembre de l’any 2009, va començar
un curs de dolçaina que consistia en
aprendre a tocar un repertori que
serviria per tocar a la festivitat de
Sant Gregori. Al febrer del mateix any,
es va realitzar el curs de balls típics
que consistia en aprendre tres danses
tradicionals que es ballarien, tots els
anys, a la festivitat de Sant Gregori.
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Nova guia
turística de
Santa Bàrbara
Durant la Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç de l’any 2009
es va presentar la guia turística de
Santa Bàrbara on es pot disposar
d’informació turística d’interès
com ara història, tradicions, festes
i gastronomia. L’objectiu era que
aquells que vulguin venir a visitarnos tinguin informació prèvia del
nostre municipi. La guia també
és consultable a la pàgina web
santabarbara.cat

Sant Gregori

11 de setembre

L’any 2009, la festivitat de Sant
Gregori es va revitalitzar de manera
que fos més lluïda i atractiva. Al
tradicional acte de proclamació de
les pubilles se li van afegir altres
actes com la representació teatral
de l’aniversari, el guarniment dels
carrers del poble, les botigues al
carrer i la ballada de balls típics
que van realitzant els planers i les
planeres.

La Diada Nacional de Catalunya se
celebra, tots els anys, a la nostra
localitat. La pujada de la senyera
i posterior hissament a la façana
de l’Ajuntament i les ofrenes
florals als monuments del General
Moragues i el 175è aniversari són
actes significatius de la festivitat.

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica
El meu resum del mes important d’aquests quatre
anys en els àmbits de Noves Tecnologies, Dinamització Econòmica i Hisenda el voldria fer no tant
com l’escandall detallat
de totes les accions que
s’han fet, que són moltes
i potser es faria una mica
pesat, sinó fent unes passes cap enrere per mirar-ho amb una perspectiva més
general.
En un context advers quant a la capacitat d’influir en les
decisions que es prenien des dels diferents Departaments
de la Generalitat s’ha aconseguit no només mantenir els
serveis que ofereix l’Ajuntament als seus convilatans
sinó augmentar-los. I particularment en els que s’ofereixen des de l’Infocentre i l’Àrea de dinamització econòmica s’ha pogut fer mantenint el finançament que l’Ajuntament obté de la Generalitat per la seva prestació. Quant
des d’un Departament se’ns anava disminuint progressivament l’aportació hem tingut la capacitat d’anar-ne a
buscar a un altre per tal de no haver d’aportar només
nosaltres els recursos necessaris per al seu funcionament.
Des de l’Ajuntament hem aconseguit gestionar millor
alguns equipaments (pavelló, poliesportiu, piscines,...)
encarregant-ho, a través d’un concurs públic, a persones

Servei d’informació per SMS
En col·laboració amb la Mancomunitat de la Taula del
Sénia, s’ha implementat el sistema d’informació telemàtica
via SMS de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Tots els planers
i planeres ara tenen més a prop la informació del que
passa a Santa Bàrbara gràcies a un servei que, prèvia
subscripció gratuïta, et tramet les notícies i convocatòries
més importants relacionades amb l’Ajuntament i el
desenvolupament social, cultural i esportiu de Santa
Bàrbara.

especialitzades en aquestes tasques. També el quiosc i el
serveis de bar de la llar de jubilats Verge de Montserrat
s’han tret de nou a concurs de manera que es dóna un
millor servei als seus usuaris a la vegada que costa menys
diners a l’Ajuntament el seu funcionament ordinari.
En resum, en uns anys de crisi excepcionalment greu per
a tothom i també per als ingressos de l’Ajuntament hem
apostat, a diferència d’altres ajuntaments i administracions, per contenir la despesa ordinària i congelar els
impostos 3 anys seguits. En una època en que malauradament cada cop més planers s’han vist en la necessitat
de millorar la seva formació per poder competir en la recerca de feina hem fet mes cursos que mai. D’informàtica
i d’altres habilitats igualment necessàries. S’ha posat en
marxa una xarxa WiFi oberta que a més de donar accés a
Internet obre expectatives de nous negocis al poble. Quan
la situació econòmica general ha fet que molta gent es
veies en situacions de falta de treball hem fet més assessoraments que mai a emprenedors que volien obrir un
nou negoci i hem tramitat més plans d’ocupació que mai.
Les circumstàncies d’aquests darrer quatre anys han estat excepcionals. Només espero haver estat, quant a la
gestió dels àmbits de la meva competència, a l’altura que
aquestes requerien.
Cordialment,
Jordi Llorens Arasa
Regidor de Noves Tecnologies,
Dinamització Econòmica i Hisenda

Jornades de desenvolupament
local i de programari lliure
Les diferents edicions de la jornada de desenvolupament
local han tingut com a objectiu donar un impuls, des
de diferents punts d’abordatge, als sectors primari,
empresarial i de serveis presents al nostre entorn rural per
tal de mostrar les oportunitats de negoci que es van obrint
tot i la situació de crisi econòmica.
Les edicions anuals de la jornada de programari lliure han
treballat, en forma de tallers i conferències, les aplicacions
del programari lliure i la seva filosofia. Els participants
van aprenent com instal·lar aquests programes als seus
ordinadors i treure’n el major profit possible.

31

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica
El punt TIC de Santa Bàrbara,
seu de formació de les Terres
de l’Ebre del programa ENDE
L’Institut Català de les Dones va obrir una convocatòria
de subvencions adreçada a entitats de dones de
Catalunya. A través d’aquesta convocatòria, més de 150
entitats de dones van estar beneficiàries en l’adjudicació
d’equips informàtics complets i formació específica
sobre la utilització de les tecnologies de la informació i
comunicació (TIC) sent Santa Bàrbara la seu d’aquests
cursos pel que fa a les entitats locals.

Santa Bàrbara no puja els
impostos
Aquests anys han estat plens de projectes molt
importants per al poble de Santa Bàrbara. Tot i les
importants despeses que comporta aquest fet, l’equip
de govern ha cregut convenient, durant el tres darrer
anys de la legislatura, no fer una pujada general dels
impostos municipals ni de les taxes i preus públics
dels serveis que aquesta administració presta. Així, de
la trentena d’ordenances que recullen el conjunt de
contraprestacions econòmiques aplicables, només s’han
apujat de forma puntual les que estaven clarament
desfasades i necessitaven un ajustament de manera
imperiosa.

Acreditació ACTIC
La bona tasca desenvolupada a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara dóna una avantatja competitiva i una millor
adaptació a la societat de la informació als planers que a
través de cursos, jornades i altres activitats han millorat
la seva formació. L’Infocentre té l’autorització, com un
dels primers centres reconeguts a Catalunya, per fer les
proves d’acreditació de competències en tecnologies de la
informació i la comunicació.

Projecte impuls TIC Montsià
L’any 2010 es va iniciar, al Punt TIC de Santa Bàrbara, la
formació programada, durant 5 mesos, dins del marc del
Projecte Impuls TIC Montsià del Consell Comarcal. Aquesta
acció formativa va estar especialment dirigida als col·lectius
de la societat que pateixen d’un major risc d’exclusió digital,
generacions i grups socials que tenen necessitats especials
davant la seva integració en l’ús de les TIC i enfocada a
l’aprenentatge de les mateixes.

Hisenda, Noves Tecnologies i Promoció Econòmica
Conveni de col·laboració amb OASI
L’Ajuntament de Santa Bàrbara va signar
un conveni de col·
laboració amb OASI
(Organisme Autònom
per a la Societat de
la Informació) de la
Diputació de Tarragona, per a la formació
digital dels ciutadans
de les comarques de
Tarragona.

Nova guia del Comerç, Empresa i Serveis de Santa Bàrbara
L’any 2008, la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara i la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Bàrbara van
treballar
conjuntament
per editar la nova guia del
comerç, empresa i serveis.
L’objectiu era millorar l’anterior guia i donar una major difusió per expandir el
comerç local i també regional.

INICIA, xarxa de creació d’empreses
Durant aquests anys,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va posar
en funcionament, en
conveni amb la xarxa
de creació d’empreses
Inicia, el punt d’assessorament i orientació
per emprenedors, un
servei dedicat exclusivament a nous projectes
empresarials
tant de Santa Bàrbara
com a la zona interior
del Montsià.
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Joventut, Serveis Socials i Salut
Amics planers i planeres,
Des de les Regidories de
Joventut, Serveis Socials
i Sanitat, durant aquests
4 anys, hem intentat satisfer totes les necessitats que s’han detectat al
municipi per al benestar
i una millor qualitat de
vida de totes les persones.
El centre de dia és un exemple clar d’aquestes necessitats
detectades i que ja és una realitat executada que podem
veure i de la qual em podrem gaudir ben aviat tots i totes.
Molts serveis s’ubicaran en aquest nou edifici que atendrà diferents tipus d’usuaris i edats, des dels més menuts
fins a les persones més grans, sens dubte, una unió de
generacions que enfortirà la convivència al municipi.
Tot i així, també hi ha altres realitats que, sense ser tan
visibles, han satisfet requeriments evidenciats per les
persones. El Pla Local de Joventut, que és l’instrument
essencial en què s’ha basat la Regidoria de Joventut per
desenvolupar els seus projectes juvenils, ha tingut una
rellevància important, sobretot pel fet que molts joves

Homenatge als avis centenaris
El 30 de setembre de 2007 es va commemorar el 100 i 101
aniversari de dues persones del municipi. Per una banda la
senyora Cinta Cid Muria, que va néixer el dia 28 desembre
de 1907, i per una altra el senyor Juan Accensi Subirats, que
va néixer el dia 4 de juny de 1906.
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han estat qui l’han dissenyat, implementat i desenvolupat perquè han cregut, des d’un bon principi, que l’èxit
de les polítiques de joventut passa per un treball conjunt entre l’Ajuntament i ells mateixos. El Pla Local de
Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere ha fet el
mateix i ha formulat els seus projectes, implicant i treballant conjuntament amb les àrees de Serveis Socials i
Sanitat que també són altres realitats satisfetes amb les
actuacions que s’han anat portant a terme. Com també
ho són els convenis de col·laboració amb el Departament
de Justícia, amb el Servei d’Assessorament Jurídic per a
Dones del SIAD, amb la Borsa d’Habitatge Jove i altres que
han permès proporcionar comoditat a les persones necessitades, essent el Servei de teleassistència mòbil una
bona mostra.
Des de les Regidories respectives estem treballant, dia a
dia, per analitzar la realitat existent i posar en funcionament els mecanismes per satisfer les noves necessitats
que sorgeixen al municipi.
Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Joventut, Serveis Socials i Sanitat

10è aniversari del Grup
Joventut
Al llarg de tot l’any 2007, el Grup Joventut de la Regidoria
de Joventut va realitzar activitats en commemoració
del seu 10è aniversari: concurs de logotips, festa del 10è
aniversari, presentació del llibre i de l’exposició 10 anys
del Grup Joventut, tallers diversos per a infants i joves i,
finalment, un programa a la Plana Ràdio en el qual es va
entrevistar a tots els joves que havien format part del grup
en els últims 10 anys.

Joventut, Serveis Socials i Salut
Bonificacions per a joves
menors de 36 anys

Servei
mòbil

Amb la doble intenció de facilitar l’emancipació dels i les
joves el municipi i aconseguir que alhora s’estableixin al
casc urbà, es va aprovar una bonificació del 75% del cost
total de l’impost de construcció i rehabilitació, per a les
persones menors de 36 anys per a construir la seva casa en
algun pati o rehabilitar una construcció existent ubicats al
casc urbà del municipi.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, mitjançant un conveni
signat amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia, va
iniciar aquest servei amb 50 aparells de teleassistència
mòbil “Mobiletels”. A l’actualitat s’ha decidit ampliar el
nombre d’aparells disponibles, aconseguint disminuir el
cost que el mateix té per als seus usuaris.

Nou servei de transport
adaptat per als avis del
centre de suport diürn

Pla Local de Joventut de
Santa Bàrbara 2008-2011

de

teleassistència

Des de l’any 2008, l’Ajuntament compta amb una
furgoneta de 9 places, adaptada per a poder traslladar,
cap al centre de suport diürn, persones que utilitzen
cadira de rodes o que tenen problemes de mobilitat.
Al 2008 es va aprovar el
Pla Local de Joventut de
Santa Bàrbara per al període 2008-2011, considerant
aquest pla com a l’instrument més important del
qual disposa la Regidoria
de Joventut per donar respostes a les necessitats
i problemàtiques que el
jovent del municipi té.
D’aquest pla va sorgir el
projecte sostoba’t, per als
anys 2008-2009 i el projecte fent rogle per als anys
2010 -2011.
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Joventut, Serveis Socials i Salut
Projecte dona, participa!
Santa Bàrbara, des de finals de novembre de 2007, compta
amb el Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats
de Gènere 2008-2011, per tal de fer front a les diferències
a nivell de gènere. El pla ha desenvolupat, l’any 2008,
el projecte dona, participa!, l’any 2009, el projecte dona
activa’t! i el 2010, el projecte sigues, tu!

Santa Bàrbara edita una guia
d’acollida
Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, es va editar una
guia d’acollida amb l’objectiu de què fos una eina pràctica
i útil per a totes les persones. La guia inclou els recursos
i serveis que ofereixen les diferents administracions,
entitats i associacions.

Conveni de col·laboració de
la Borsa Jove d’Habitatge

Servei d’Assessorament
Jurídic per a Dones del SIAD

Des de l’any 2005 l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
la Borsa Jove d’Habitatge, gestionada per la Fundació
Privada Montsià, mantenen la signatura d’un conveni..
Aquest servei facilita l’accés a l’habitatge a la població
jove i a altres col·lectius amb dificultats, a la vegada que
desenvolupa una tasca de sensibilització de l’habitatge
de lloguer.

El Consell Comarcal del Montsià a través del SIAD posa a
disposició de les seves usuàries, i de forma itinerant per tots
els municipis de la comarca, el nou servei d’assessorament
jurídic. La jurista del SIAD es desplaçarà als diferents
municipis de la comarca, amb l’objectiu d’apropar el servei
a la ciutadania.
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Joventut, Serveis Socials i Salut
Un grapat de joves a
clicmania.tv

Conveni amb el
Departament de Justícia

El Grup Joventut va rebre a Santa Bàrbara la reportera
de Clicmania, una televisió online de les Terres de l’Ebre.
Aquesta televisió es va mostrar molt interessada en totes
les coses que es fan al municipi en temàtica juvenil, tant
per als joves com l’organització d’activitats fetes pels
mateixos joves. En aquest cas es va parlar sobre el vídeo
un grapat de joves.

Cada any, l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’adhereix al
conveni signat entre l’Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya i el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que permet que
persones condemnades puguin executar les penes en l’entorn del a comunitat com a alternativa a l’ingrés a la presó.

Convenis de treball per a
titulats universitaris

Activitats al Centre Obert
l’Oliveta

La Mancomunitat de la Taula del Sénia, crea un nou Conveni de Desenvolupament Rural Sostenible 2011-2015 on
es proposa actuar en quatre eixos principals; activitat
econòmica i ocupació, infraestructures i equipaments bàsics, serveis i benestar social i medi ambient.

El centre obert és un recurs per a les famílies amb
dificultats per conciliar l’horari laboral i familiar. Algunes
de les activitats que s’han fet al centre són:
• Trobada de centres oberts: Amb l’assistència de municipis
que en l’actualitat compten amb un servei de Centre
Obert: Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita,
Tortosa i Santa Bàrbara.
• La Castanyada: Amb la idea de mostrar als més petits
algunes de les festes tradicionals catalanes.
• Casal d’estiu els ballarics: Amb l’objectiu d’oferir una
alternativa al lleure.
• Dijous llarder i carnaval: el tradicional Dijous Llarder que
dóna pas al començament de les festes de carnaval és
una festa celebrada al centre obert.
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Joventut, Serveis Socials i Salut
Activitats del grup Grup Joventut
Cada any, les Regidories de Joventut i Serveis Socials
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara editen el programa
d’activitats infantils i juvenils Aguaita. Aquest pretén oferir
una visió global de les activitats que les dos regidories,
juntament amb els membres del Grup Joventut, programen
per al llarg de l’any per als infants i joves planers i planeres.
Les activitats programades són:
• Parc infantil i juvenil de Nadal: Amb l’objectiu de
participació dels i les joves planers.

convivència entre els participants.
• Jornada cohesió del Grup Joventut: Establir vincles entre
els membres del Grup Joventut.
• Fotoluxe: Per fomentar la participació de la gent a les
activitats juvenils.
• Torneig esportiu: Amb l’objectiu de fomentar l’activitat
física.

• Curs de formació bàsica: Amb l’objectiu de fomentar la
participació jove.
• Activitats per a infants: Conta contes, manualitats,
dinàmiques, tallers, etc.
• Volta al terme: Amb l’objectiu de conèixer el nostre
terme.
• Jornada jove: Amb l’objectiu d’incidir en la importància
de la participació jove.
• Cap de setmana de formació: Per assegurar que tot l’esforç
col·lectiu i dinàmic es consolidi.
• Cursa enigmàtica: Sempre amb gran èxit de participació
de totes les edats.
• Tronomòbils: Amb l’objectiu de potenciar la creativitat i
enginy dels joves.
• Colònies Infantils: Amb l’objectiu d’establir contacte
amb els de 1r i 2n de Primària.
• Colònies d’estiu: Es pretén crear vincles de relació i

Activitats Serveis Socials
Sessions d’acollida de la població nouvinguda: Dirigides a totes • Taller activa la teua ment: Taller de memòria i de
aquelles persones d’origen estranger que s’han empadronat
desenvolupament cognitiu.
al municipi.
• Gestió de l’estrès: Amb l’objectiu de proporcionar eines per
• Cuina intercultural: participa l’alumnat de les classes
a una major comprensió de les causes i efectes associades
d’alfabetització i de català, i col·labora l’Associació de
a l’estrès.
Dones Planeres.
• Curs de cuidadores i cuidadors no professionals: Adreçat a les
cuidadores i cuidadors no professionals de persones en
situació de dependència.
• Cursos de nivell inicial i bàsic de català: Són cursos adreçats
a aquelles persones que vulguin aprendre i/o millorar la
comprensió i l’expressió de la llengua catalana.
• Santa Bàrbara s’adhereix al programa Thao Salut Infantil:
Amb l’’objectiu d’afavorir les actituds positives dels
comportaments saludables dels infants.
• Taller de empleo III de la MTdS: Amb seu de formació a Santa
Bàrbara.
• Cuina per a singles: Curs dirigit a la gent jove amb ganes
d’iniciar-se al món de la cuina.
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Agricultura i Medi Ambient
Des de les Regidories
d’Agricultura i Medi Ambient i fent un repàs dels
últims projectes que hem
realitzat a Santa Bàrbara
us podem dir que hem
treballat per millorar el
dia a dia, no només del
pagesos, sinó de la gent
que hi vivim.
Considerem que hem fet
una bona gestió en els camins del nostre terme municipal, ja que s’han realitzat obres de neteja, millora i senyalització dels camins. Entre els camins que s’ha actuat
trobem el camí de la partició, el camí del canal, el camí
de les coves i del pelós, el camí trulls d’en Daume - Sant
Francesc (modificant el traçat final), el camí del cementeri, el camí vell del cementeri, el camí de soquet, el camí
9011 (magatzem de la Campsa o Nicos) i camí de borda.
A més a més, el camí de la partició, el camí 9008 i el camí
de potret (no tot el traçat) estan en fase d’arranjament i

Projecte constructiu
del regadiu
Xerta-Sénia
Regs de Catalunya adjudica les obres
de captació i impulsió i treu a licitació
l’assistència tècnica pel projecte
constructiu del regadiu Xerta-Sénia en
la xarxa primària i de reg del sector 3.

la seva execució es produirà durant el primer semestre
d’aquest any 2011.
Però, no solament s’ha treballat per millorar el pas pels
nostres camins, sinó també hem de destacar altres esdeveniments importants que han succeït en aquestes Regidories. Destacaria dos importants i rellevants per al municipi, com són l’entrada en funcionament de la deixalleria municipal que ens ajuda a evitar l’abandonament del
casc urbà i el terme municipal de deixalles voluminoses
i el nou sistema de recollida soterrada d’escombraries
amb la finalitat d’incrementar i facilitar el reciclatge de
la gent del municipi.
Des d’aquestes Regidories, continuarem planificant nous
projectes, sempre amb la finalitat primera de millorar la
vida dels nostres ciutadans.

La Cooperativa
Agrícola del camp
de Santa Bàrbara
compleix 50 anys
L’agrícola del Camp de Santa Bàrbara celebra el seu 50è aniversari
amb una important festa social on
s’homenatjà als fundadors de la cooperativa agrícola oleícola que més
quantitat d’oli produeix a Catalunya.
La cerimònia comptà amb la presència del conseller d’Agricultura de la
Generalitat, l’alcalde de Santa Bàrbara i el president de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.

Jordi Roé Bonfill
Regidor d’Agricultura I Medi Ambient

L’Ajuntament de
Santa Bàrbara signa
conveni amb l’agència
catalana de l’aigua
(ACA)
El Sr. Manuel Hernàndez director de
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’empresa pública adscrita al Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i Jordi Boronat, alcalde de l’Ajuntament de Santa Bàrbara van signar un conveni l’objecte del
qual és l’establiment dels instruments
de col·laboració entre les entitats participants per tal de fixar l’aportació econòmica que garanteixi l’adequació dels
sistemes públics de sanejament en alta
a les necessitats generades pels nous
desenvolupaments urbanístics.

39

Opinió dels Partits Polítics

Estem a punt de tancar
el cicle de 4 anys
de la legislatura
2007-2011 i ara
ens toca fer balanç
i
analitzar,
des
del grup municipal
de Convergència i Unió, si els
planers van encertar confiant,
majoritàriament, a les eleccions
municipals de 2007 amb la nostra
opció política.
La conclusió és que sí. Durant
aquests quatre anys, hem complit
amb la majoria de projectes i
compromisos amb els quals
vàrem concórrer a les eleccions
(ho heu pogut observar en aquest
Magazín Especial). Hem assistit a
una de les legislatures, des de què
es va iniciar la democràcia, amb
una major inversió en projectes
i activitats a Santa Bàrbara, la
qual cosa ha fet millorar la nostra
qualitat de vida col·lectiva.

Ningú ens ha regalat res, tot
al contrari, la fórmula és ben
senzilla i a la vegada complicada:
treball, il·lusió, constància, humilitat,
dedicació, seny, bona gestió, passió
per Santa Bàrbara i esperit de
servitud als planers i les planeres.
Segur que no haurem encertat en
tot, segur que haurem decebut
per alguna de les nostres accions
en l’obra de govern, som humans,
però no dubteu que totes aquelles
decisions que hem pres han estat
pel bé col·lectiu de la nostra vila.
La greu crisi econòmica que va
començar l’any 2007 i amb la qual
hem tingut que conviure durant
tota la legislatura ha marcat,
sens dubte, la nostra gestió
diària, tot i això i la dificultat de
gestionar amb aquestes difícils
circumstàncies
econòmiques
acabem la legislatura deixant un
dels Ajuntaments més sanejats
econòmicament de les Terres de
l’Ebre.

Aquells que ens van prometre
projectes per al poble i no van
complir, ara ja no estan, el poble
és savi!
Les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat novembre
obren unes bones perspectives
per Santa Bàrbara i per Catalunya.
Seran temps difícils, no en tenim
cap dubte, són moments per
rendibilitzar al màxim la debilitada
caixa de les administracions
públiques, propiciada per unes
polítiques irresponsables que han
portat al país quasi a la bancarrota.
Volem seguir treballant per
Santa Bàrbara i pels planers i
les planeres. Tenim il·lusió, ens
caracteritza la vocació de servei
públic, som respectuosos amb el
passat, treballant per millorar el
present perquè els nostres fills
i néts tinguin un millor futur.
Des de Convergència i Unió, com
sempre, al vostre servei.

Benvolguts planeres
i planers.
Des de l’equip de
govern ens varen
invitar a fer una
valoració de la
legislatura que aviat
acabarà per aquesta
edició especial del Magazín.
Els que formem part del Partit
Popular de Catalunya de Santa
Bàrbara creiem que no som
nosaltres els que hem de fer
aquesta valoració, perquè al llarg
d’aquests quasi quatre anys ja
ens hem anat definint, tenint en
compte la informació que ens
han facilitat de tots els temes
que han anat passant pels plens.
Tots podem equivocar-nos, podem
estar d’acord, o no, però més
aviat creiem que són els planers
i les planeres els que tenen que
fer aquest resum i valoració de la
legislatura, els que han de pensar

com ha actuat l’equip de govern,
el tracte rebut per aquests, i si els
hi han donat solucions als seus
problemes. Els serveis que han
ofert, si les inversions fetes creuen
que són les correctes, adequades
i apropiades, en fi, si creuen que
han gestionat bé els diners de tots
i totes, aquest és el resum que
tots hem de fer i valorar els pros
i contres d’aquests quatre anys
de la gestió efectuada per l’equip
de govern, i poder arribar a les
properes eleccions municipals
pensant amb les diferents opcions
i propostes que es pugin presentar
per al futur, per als propers quatre
anys, i no viure de la renda del
que hem fet. Són temps difícils i
hem de mirar endavant, és molt
important les decisions que es
prenguin; impostos, serveis, ajuda
en els diferents problemes que
puguin sorgir als ciutadans perquè
ens afectarà de ple en les nostres

vides, en el dia a dia, en la nostra
economia, estem parlant de que
qualsevol decisió que es prengui
des de l’equip de govern, des de
l’Ajuntament, la Casa de la Vila,
la casa de tots. Es per això que us
encoratjo a fer aquest resum o
anàlisi de la legislatura 2007/2011
que està a punt d’acabar i que féu
una valoració de les aportacions,
no viure del passat, del que s’ha
fet, si no les de present i futur,
cap on volem encaminar el nostre
poble, saben d’on venim, i hem de
tenir clar on volem anar per lluitar
tots plegats en aquesta direcció.
Sols ens queda desitjar-vos que
tinguéssiu salut, treball i molta
sort.
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Opinió dels Partits Polítics

NEIX UN NOU PROJECTE
Els grups locals d’Esquerra
Republicana de Catalunya i el PSC
han pres la decisió de unir esforços
sota una mateixa candidatura en
les properes eleccions municipals.
Hem creat una coalició de partits
amb un nom comú i propi del
nostre poble “Unitat Planera”.
Creiem que, desprès de 32
anys de Govern amb majoria
absoluta de Convergència i Unió,
cal presentar una alternativa de
govern, amb idees i pensaments de
centre esquerra, seriosa, rigorosa,
oberta i participativa. Tots dos
partits tenim una idea semblant,
d’esquerra i progressista, de com
ha de ser el nostre poble en un
futur, i per això volem sumar gent
per tirar endavant Santa Bàrbara.
La idea principal d’aquesta
unió es basa en poder donar
l’oportunitat de crear un govern
alternatiu a l’actual i, de igual
manera, proposar una opció real
i seriosa de cara a que hi hagi un
canvi polític. Volem oferir una
alternativa amb una sensibilitat
social i de centre-esquerra fins

ara no representada a l’equip de
govern de Santa Bàrbara.
Durant
aquesta
última
legislatura, hem participat de les
decisions de govern, de manera
indirecta, ja que durant els
últims 4 anys, la gran majoria
de les infraestructures que
s’han creat al poble, han estat
subvencionades, tant pel govern
central, amb els famosos plans
Zapatero, com pel govern de la
Generalitat de Catalunya, a través
del PUOSC, que ha triplicat les
subvencions atorgades, podent
realitzar
infraestructures,
que sense aquests diners, no
s’haguessin pogut finançar. I tant
ERC i el PSC han estat decisius des
dels governs del Consell Comarcal
del Montsià, de la Generalitat
de Catalunya i del PSOE des de
Madrid de cara a aprovar i aportar
els diners per a tirar endavant
projectes com l’acondicionament
de la zona poliesportiva, la millora
de l’enllumenat públic, la planta
de reciclatge, entre moltes altres
coses.

En aquesta revista fem la
presentació a tots els planers i
planeres d’Unitat Planera.
El nostre slogan serà “Tots
som poble..tots som planers” ja que
volem convidar a tothom que
tingui ganes de treballar per un
poble millor a sumar-se al nostre
projecte, no volem ser de dos
partits sinó un grup de persones,
planers i planeres que vegin que
cal un canvi, cal una renovació i
trencar una manera de fer política
que ens ha governat el nostre
poble i que ara, en les properes
eleccions el planers i planeres
podran decidir. Ja que l’alternança
en la política és allò que millor li
va a la democràcia, si un partit es
perpetua cau amb els mals vicis i
tots els que ens presentem sabem
que estem aquí per a servir al
poble, no per utilitzar el poble per
a interessos particulars.
En aquests temps que queda
fins les eleccions municipals
us anirem informant sobre les
propostes, i anirem recollint
iniciatives de cara a treballar en
positiu per al nostre poble.

UNITAT PLANERA

Tots som poble... tots som planers
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Retalls de premsa

La Veu de l’Ebre, Divendres 7 de desembre de 2007
La Veu de l’Ebre, Divendres 9 de maig de 2008

La Veu de l’Ebre, Divendres 30 de maig

de 2008

A Pols, Octubre de 2007, nº10

La Veu de l’Ebre, Divendres 16 de maig de 2008

La Veu de l’Ebre, Divendres

21 de maig de 2008

La Veu de l’Ebre, Divendres, 28 de novembre de 2008

La Veu de l’Ebre, Divendres 6 de juny de 2008

Diari Més Ebre, Divendres 23 de maig de 2008

Diari Més Ebre, Divendres 4 de juliol de 2008

Diari Més Ebre, Divendres, 21 de novembre de 2008

La Veu de l’Ebre, Divendres, 12 de novembre de 2010

La Veu de l’Ebre, Dimarts, 10 de juliol de 2009

Diari Ebre de Tarragona, Dilluns, 22 de novembre de 2010

La Veu de l’Ebre, Divendres 16 de gener de 2009
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Retalls de premsa

Diari Més Ebre, Divendres, 14 de novembre de 2008
Diari Ebre de Tarragona, Divendres, 7 de setembre de 2007

A Pols, informatiu del Baix Ebre i Montsià, Març 2009, nº27

Més Ebre, Divendres, 2 de novembre de

2007

La Veu de l’Ebre, Divendres, 29 d’agost de 2008

Més Ebre, Divendres, 1 de febrer de 2008

L’Ebre, Divendres, 30 de novembre de 2007

La Veu de l’Ebre, Divendres, 17 de setembre de 2010

Més Ebre, Dimarts, 2 d’octubre de 2007
Diari Més Ebre, Dimarts, 15 d’abril de 2008

El Punt.Cat, 3 de juliol de 2010

La Veu de l’Ebre, Divendres, 17 de setembre de 2010

L’Ebre, Habitatge i construcció, 23 d’abril de 2010
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