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Editorial

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

B

envolguts planers i planeres,
Des de fa ja uns mesos, estem immersos en un
degoteig continu de casos de corrupció i d’altres
escàndols que afecten de ple a la classe política. Per
tot arreu, a Catalunya i a Espanya, a pobles petits i a
gran ciutats, regidors, alcaldes, diputats, senadors, cap
estament està lliure de tenir entre les seves files algun
cas de corrupció, d’aquestos que tant es parla en totes
les tertúlies i mitjans de comunicació.
Llavors, en mig de tot aquest reguitzell de casos, hom
pot arribar a preguntar-se: com puc ser polític i no sentir
vergonya de mi mateix? De vegades no és fàcil trobar
una resposta.
No tots els polítics són iguals. En primer lloc, i encara que
soni a tòpic, mai es pot generalitzar. A la política, com
a molts aspectes de la vida, ens trobem gent honesta
i gent que no ho és. Però és molt injust desqualificar a
tot un col·lectiu pel comportament indecent d’una part
d’ells. Seria el mateix que dir que tots els esportistes
són tramposos perquè alguns d’ells recorren al dopatge,
o que tots els funcionaris són ineficients perquè en
coneixem algun de dropo, o que tots els constructors
són lladres perquè algun, alguna vegada, ha fet servir
materials d’inferior qualitat. No seria just, perquè a
totes les professions hi ha una majoria de gent que fa
bé la seva feina i que no mereixen ser menyspreats pel
comportament delictiu o incorrecte d’alguns d’ells.
A tota Espanya podem calcular la xifra de 73.515
polítics. Aquesta dada procedeix de la suma dels 350
diputats del Congrés, dels 265 senadors, dels 1.218

diputats autonòmics, dels 68.462 alcaldes i regidors,
dels 1.810 consellers comarcals (a Aragó i Catalunya)
i dels 1.409 diputats provincials i consellers insulars.
D’aquests 73.514 càrrecs electes, estic convençut que
la gran majoria és gent honrada que compleix la seva
funció amb total dedicació i honestedat, i pensant
sempre en el bé comú. Per això és molt injust que la
culpa d’unes quantes dotzenes o centenars de corruptes
l’hagi de pagar tot el col·lectiu de polítics que fan bé la
seva feina i que treballen de bona fe en benefici dels
seus veïns i conciutadans. Als polítics corruptes se’ls
ha de condemnar sense pietat, però tots aquells que
demostren la seva honradesa, dia rere dia, es mereixen
tot el respecte i consideració per part de la ciutadania.
No crec que la política en sí mateixa sigui causa de la
corrupció, de fet també estic convençut que quan un
polític comet un acte de corrupció, aquesta mateixa
persona ho faria igualment si fos membre d’una junta
de qualsevol associació, o si fos empresari, o funcionari,
o esportista. L’honradesa és una virtut que la tens o no
la tens, però que no depèn de la professió o activitat que
estiguis desenvolupant.
Els polítics no són ni millors ni pitjors que la resta de
la població, simplement són una representació de
la societat en la qual vivim i, per tant, mostren els
mateixos defectes i virtuts que tots els demés. Si cadascú
particularment millorem el nostre comportament com
a ciutadans i com a persones, millorarem la nostra
societat, i en conseqüència farem millorar la qualitat
dels nostres polítics.
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L’Ajuntament instal·la reductors de flux a l’enllumenat

D

es de fa anys, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, conscient de la
necessitat de reducció del cost
tant econòmic com mediambiental del
consum energètic, està impulsant tota
una sèrie de mesures progressives, que
han tingut repercussió en la despesa
ordinària de l’Ajuntament, una de les
principals claus del sanejament econòmic de què actualment disposa la
institució.
En aquest sentit, anys enrere l’Ajuntament ja havia treballat intensament
amb les dues fases de la conversió de
les lluminàries de vapor de mercuri
a vapor de sodi, els reajustaments de
l’enllumenat públic, els treballs d’auditories energètiques de diferents edificis
públics, etc. que han suposat tot i que
entre els anys 2006 a 2011 el preu de
l’electricitat per als consumidors domèstics espanyols ha augmentat un
69,9%, excloent els augments d’impostos de fins al 21% actual.
A principis d’aquest any, l’Ajuntament
ha donat un pas més i ha instal·lat un

sistema de reductors de flux en capçalera, que ajustarà el consum energètic
nocturn de l’enllumenat públic fins a
un 30%.
Els sistemes d’enllumenat públic, en
general, mantenen els nivells d’il·
luminació constants, amb independència de les seves necessitats concretes.
No obstant això, durant la major part
de les hores nocturnes, els carrers estan buits o amb poc trànsit, de manera
que amb aquests reductors es reduirà
el nivell d’il·luminació sense causar
perjudicis i sense consumir més del
necessari. Aquest fet, combinat amb
l’apagada parcial, i les mesures que anteriorment fèiem palès, suposarà per a
l’Ajuntament un estalvi important en
la caixa municipal a mitjà i llarg termini.
Tanmateix, amb els sistemes tradicionals d’enllumenat estan sotmesos a
les sobretensions del sistema, reduint
la vida útil de les làmpades (fins a un
50%) i augmentant les avaries degudes
a aquest motiu. Els reductors de flux en

capçalera, estabilitzen la tensió i augmenten la vida útil mitjana de l’enllumenat reduint significativament també el cost de les reparacions en manteniment de l’enllumenat públic.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara i Èric Bel, regidor de Gestió del Medi,
feien palesa la seva satisfacció per la
instal·lació d’aquests equips al municipi, que a més de reduir l’aportació de
CO2 al medi ambient, reduirà tanmateix encara més el cost econòmic de
l’enllumenat públic, la qual cosa segueix contribuint a la bona salut de les
finances municipals.

Benestar Social, Joventut i Salut

El Grup Joventut comença l’any amb els tallers infantils

E

l dissabte 2 de febrer, el Grup Joventut va realitzar la seva primera activitat del primer trimestre
de l’any, aquesta va ser un taller infantil de disfresses per als més petits.
L’activitat va constar de confeccionar
una disfressa d’índi/a amb els seus
complements. Els menors van fer-se la
seva disfressa amb bosses de diferents
colors. Inicialment, els nens i nenes
tenien una mostra, que la van poder
adequar als seus gustos. D’aquesta
manera, no només és passar una

estona divertida sinó també es treballa
la imaginació i l’originalitat de cada
petit/a.
Tant els membres del Grup Joventut,
encarregats
de
l’activitat;
com
la regidora responsable, Montse
Rodríguez, aposten per continuar
aquestes activitats seguint el model
establert des de fa uns anys, per la
bona acollida que té. També animen als
responsables dels menors a realitzar
activitats a les estones de lleure.

El Centre Obert celebra les tradicions catalanes del mes de febrer

E

l dia 7 de febrer, els nens i nenes
del Centre Obert l’Oliveta, amb
les seves respectives monitores,
van celebrar el tradicional dijous llarder. La tarda va anar una mica diferent
de com estava programada, degut al
fort vent, que ja va sent habitualment
en aquestes terres. Només vam poder
berenar a l’exterior i ràpidament vam
haver de tornar al centre. El dijous llarder és una celebració molt arrelada al
nostre territori i que té una gran cabuda entre els infants del municipi, que
molt gustosament es van menjar l’entrepà de truita amb salsitxa.
També el dia 8 vam celebrar el
carnaval amb els infants, aquest any
de pingüins, tot això encara té més
mèrit quan són ells els encarregats de
confeccionar-se la disfressa.
Vam visitar als avis del centre de dia
que també anaven disfressats, després
de cantar-los la cançó del carnestoltes

vam marxar cap al centre, que igual
que el dia abans, el mal temps s’estava
apoderant de Santa Bàrbara. Un cop al

centre vam jugar, vam ballar i ens ho
vam passar pipa.

Aprovació del reglament de voluntariat de Santa Bàrbara

A

l Ple Ordinari del passat mes de
febrer, a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara es va aprovar, amb els
vots favorables del representant del
grup municipal del Partit Popular i dels
8 de Convergència i Unió i l’abstenció
dels 2 del grup d’Unitat Planera, el Reglament Municipal de Voluntariat de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
En ell s’hi regulen, entre d’altres temes, les funcions del/la voluntari/

ària, els seus drets i deures, la creació,
forma de funcionament i organització
d’una borsa del voluntariat... L’objectiu principal de l’aprovació d’aquest
reglament és posar en relleu la tasca
del voluntariat, així com organitzar, reglamentar i donar més seguretat a les
activitats on tradicionalment es compta amb la participació desinteressada
de persones que, de forma totalment
altruista, cedeixen part del seu temps

a dur a terme tasques de diferent índole.
Tradicionalment, a Santa Bàrbara s’ha
comptat amb un gran nombre de persones que participen desinteressadament en l’organització, realització i
posterior avaluació d’activitats al municipi, tant organitzades per l’Ajuntament planer com per les entitats i
associacions del municipi. És gràcies
a aquest tipus d’aportacions personals
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que es poden dur a terme moltes de les
activitats que s’organitzen al municipi i que d’una altra manera, possiblement, no es podrien realitzar.
La idea de l’aprovació d’aquest reglament sorgeix per la necessitat i voluntat de fer evident aquesta important

tasca, així com de poder reconèixer-la,
amb l’expedició de certificats de participació i donar-li seguretat amb l’establiment d’una assegurança que cobreixi a les persones que dediquen el seu
temps als altres i al poble en general.

Aquest reglament regula la creació
d’una borsa del voluntariat, on es recolliran les dades de totes les persones
que s’hi vulguin inscriure, així com la
seva disponibilitat i preferències. A la
vegada, també contempla la posterior
aprovació d’un projecte de voluntariat,
que recollirà totes les activitats que poden comptar amb voluntariat, així com
les funcions de les persones participants, sigui de l’àrea que sigui. També
s’establirà la possibilitat que les associacions del municipi puguin sol·licitar
la participació de voluntaris a les seves
activitats.
El Reglament entrarà en vigor una vegada publicat el seu text al Butlletí Oficial de la Província, moment en què es
posarà a disposició de les persones interessades les butlletes d’inscripció.

Acabem el trimestre amb un taller de cuina

E

l dissabte, 9 de març es va realitzar l’última activitat infantil de l’hivern. Els nens i nenes
van gaudir d’un taller de cuina. Van
començar pintant diferents aliments,
que els enganxaven amb relleu a un
barret de cartolina de cuineres i cuiners. Posteriorment, realitzaven l’activitat culinària, que es tractava de fer
un cuc amb pa de motlle, mortadel·la,
formatge d’untar, pebrot verd i tomates “cherrry”. L’objectiu general de les
activitats infantils és que els menors
tinguin la possibilitat de dur a terme
activitats diferents en un entorn que
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no és l’habitual al seu dia a dia. Aquest
taller d’alimentació i hàbits està destinat a què els menors adquireixin els
hàbits quotidians de manera divertida
i dinàmica. A més a més, també pretén
potenciar els hàbits d’alimentació i cooperació, entre d’altres.
La Regidoria de Joventut, amb Montse
Rodríguez encapçalant-la, considera
important el manteniment d’aquets
tipus
d’activitat
per
continuar
treballant amb els nostres petits; ja que
és una de les activitats, organitzada pel
Grup Joventut, que té més acceptació
en quant a participació.

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA
LLOC

12/8/2012 10/9/2012 17/9/2012 25/9/2012 5/10/2012 8/10/2012 22/10/2012 29/10/2012 9/11/2012 27/11/2012
Dipòsit

Ajuntament

Ajuntament
Font

Ajuntament
Aixeta

Dipòsit

Ajuntament
Aixeta

Ajuntament

Ajuntament
Aixeta

Ajuntament
Font

Ajuntament
Aixeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONCEPTE

LÍMIT
segons
RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0

0

Recompte colònies a 22ºc
(dipòsit)

100

1

1

Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amoni

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,33

0,31

0,27

0,24

0,5

0,2

0,33

0,23

0,21

0,41

Clor combinat in-situ

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Color

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Conductivitat (a 20ºC)

2500

502

518

540

510

520

1446

552

526

536

512

Olor (a 25ºC)

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7,9

7,9

7,4

7,4

7,5

7,9

7,9

7,5

7,9

7,7

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0,23

0,2

0,24

0,2

0,79

Sabor (a 25ºC)

3

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

0,34

Terbolesa (Xarxa)

5

0,2
0,27

0,55

0,4
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Subvencions a les entitats planeres
En data 16 de febrer de 2013, es van
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les bases específiques
reguladors per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives que l’Ajuntament de
Santa Bàrbara atorga per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural i festes
populars i tradicionals, any 2013.
Podien acollir-se a aquestes bases, totes les entitats culturals, educatives
i esportives de la nostra població de
Santa Bàrbara.
Les sol·licituds es prioritzaven en funció dels criteris de valoració següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.
- Que el programa o projecte sigui
desenvolupat per personal qualificat.

- L’interès social, cultural o esportiu
del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a la
promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors
per l’Entitat sol·licitant.
- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat sol·
licitant.
També es valorarava positivament la
participació de l’entitat en els actes
organitzats per l’Ajuntament durant
l’any anterior.
El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la

subvenció i ajut acabava el 28 de març
de 2013.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposava que l’entitat estigués
representada en aquells actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se’ls
convoqués oportunament.

Pla de foment de la lectura 2013
L’Ajuntament de Santa Bàrbara,
un any més, dóna importància a la
lectura com a element principal per
a la formació i l’èxit de les persones.
Per això, des de la Biblioteca José
Escudé Albesa s’ha dissenyat el 3r
Pla de Foment de la Lectura amb
l’objectiu de millorar l’hàbit lector
entre la població, a la vegada que es
dóna suport a les iniciatives culturals
i educatives que les administracions,
entitats i persones tinguin per tal de
millorar aquest factor tan important.
Amb aquest convenciment que la
lectura té la capacitat de transformar
la societat i el municipi i esdevé un
instrument per a la convivència i el
creixement, la biblioteca ha col·laborat
amb els centres d’ensenyament, els
centres socials infantils, d’adults i de
la tercera edat que hi ha al municipi
i, juntament amb els professionals
i personal encarregat dels diferents
centres, s’ha iniciat aquest Pla de
Foment a la Lectura 2013.
Partint de la base que l’hàbit de la lectura
es pot millorar considerablement i que
8

existeixen dificultats per tal que les
persones l’adquireixin i detectades les
necessitats de potenciar la lectura a
tots els nivells, es promourà la lectura
a través de tres programes:
1 - ATRACCIÓ DE NOUS USUARIS
2 - ADQUISICIÓ DE L’HÀBIT LECTOR
3 - FIDELITZACIÓ DELS USUARIS
Les accions que es duran a terme en
aquest Pla anual 2013 seran:
- Visites a la biblioteca: Llar d’infants,
Escola Jaume Balmes, IES les Planes i
Centre Obert.
- Bibliocursa: Cursa lectora i entrega
diplomes i obsequis.
- Tallers infantils.
- Foment a l’exterior: Descobreix d’on
vinc (Centre de dia), Bibliopiscina
(Piscines Municipals), Biblioparc (Parc
Infantil i Juvenil de Nadal) i Pàgina
Jove (La Plana Ràdio).
- Trobades de clubs: Club de lectura.
- Exposicions: Setmana del llibre
Infantil i Juvenil, Fam 0 i Els drets de
les nenes i els nens.
- Diada de Sant Jordi.

- Xerrades D’actualitat i d’interès
general.
- Presentacions de llibres.
El regidor de cultura, Alfred Blanch
es mostra molt satisfet per tenir un
Pla de Foment de la Lectura, ja que
considera que l’hàbit lector és molt
important per al desenvolupament
de les persones i contribueix en el
creixement personal i professional
tant dels individus com de la societat
en general, a més que el pla reforça la
nostra identitat planera.

Cultura i Ensenyament

XXII Jornades Culturals a Santa Bàrbara
El dia 13 d’abril es donarà inici a les XXII
Jornades Culturals de Santa Bàrbara,
aquest any, una setmana abans del
que normalment venia sent habitual,
ja que la inauguració sempre es feia
el dissabte anterior a la diada de Sant
Jordi. També s’allargaran una setmana
més de l’habitual, ja que no s’acabaran
el cap de setmana de la celebració de
la Festivitat de Sant Gregori, sinó que
es perllongaran fins al dia 18 de maig.
El motiu d’aquest prolongament es
deu bàsicament a la gran quantitat
d’actes que es realitzaran, tots ells
formant un ampli ventall d’activitats
que tots els planers i planeres podran
descobrir al programa d’actes que s’ha
preparat per a l’ocasió.
El programa és molt divers, amb actes
més tradicionals de tots els anys
combinats amb actes més singulars i
exclusius, on les entitats municipals
hi tenen molt a veure i, com en totes
les edicions anteriors, la participació,
el treball i la il·lusió faran embellir les
Jornades Culturals.
Cal destacar la gran quantitat
d’entitats locals que hi col·laboren,

així com també els nostres quatre
centres educatius (Llar d’Infants,
Escola, Institut i Escola de Música)
que també fan les seves particulars
jornades culturals i que s’afegeixen a
l’ampli programa cultural.
Engany, la Mancomunitat de la Taula
del Sénia, porta al nostre poble la
10a Mostra Taula del Sénia, durant el
cap de setmana de la celebració de
la Festivitat de Sant Gregori, fet que
farà relluir més la festa, juntament
amb la concentració d’actes que hi
ha previstos per al cap de setmana i
que faran gaudir a tots els planers i
planeres i gent de l’exterior que visiti
el nostre poble.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
desitja que tothom en pugui gaudir
plenament, i agraeix a totes aquelles
entitats i particulars, que en participen
directament, perquè un programa
tan farcit com aquest sense la seva
col·laboració seria impossible de
confeccionar, ja que gairebé hi ha
programats 60 actes.

Esports i Medi Ambient

Body Combat al Gimnàs amb Judy King
El dia 30 de gener, El Gimnàs Santa
Bàrbara va poder fer gaudir als socis i
clients d’un esdeveniment únic a tot el
territori espanyol, de moment, per al
2013.
I és que es va celebrar una Master
Class amb un dels Trainers més
destacats del panorama del fitness a
nivell mundial, i en concret, del Body
Combat: Judy King.
Tal com es va arribar a dir, podríem
dir que és la “Messi” del futbol, i és
que Judy King, presentadora d’origen
australià, però que resideix actualment
a Vietnam, té més de 18 anys
d’experiència a la indústria del fitness,
i és Les Mills Internacional Master
Trainer, Coach BODYCOMBAT Program
de Les Mills, TRX Master Instructor
Sènior, y Master Trainer para TWIST.
A més a més, va ser presentadora
estel·lar en dos de les coreografies
d’aquesta modalitat, concretament en
BC43 i BC 50.
Body Combat és un programa
d’entrenament cardiovascular inspirat
en les Arts Marcials (Karate, Boxa,
TaeKwonDo, Tai Chi... ), una sèrie de
moviments coreografiats amb música
i amb el qual es pot aconseguir una
millor
resistència
cardiovascular,

agilitat... cremant moltes calories i
alliberant molta adrenalina.
Judy és font d’inspiració per a milers de
persones, viatjant pel món, transmetent
la seva passió i coneixement. Aquesta
energia es va poder sentir durant
tota la Maser Class de Body Combat
que es va celebrar a El Gimnàs Santa
Bàrbara, i és que a pesar de que no
sabia parlar ni castellà ni català, es va
poder comunicar i connectar amb tots
i cadascun dels participants. A més a
més, de la Master Class, els socis van
poder preguntar dubtes i curiositats

d´aquesta modalitat, així com que per
l’interès mostrat, Judy King va fer un
petit “workshop” o taller tècnic, molt
interesant, previ a la Master Class.
Així doncs, El Gimnàs Santa Bàrbara
va aconseguir que vingui de forma
exclusiva a aquestes terres; terres
on va poder fer una mica de turisme
i on es va adonar de la gran acollida
de la gent del nostre poble, de la
terra, del paisatge i de la gastronomia,
assegurant que tornaria ben aviat, un
cop ajusti la seva agenda.

Ordenança de Medi Ambient
L’ordenança de Medi Ambient aprovada
a l’últim Ple Municipal contempla
les directrius de la gestió dels residus
urbans a la nostra població. Com
tota ordenança el que pretén és tenir
contemplades moltes de les possibles
situacions en les quals es pot trobar
l’administració davant els ciutadans
i les possibles solucions o sancions.
L’ordenança consta de tres parts:
disposicions generals, gestió de residus
i règim sancionador. La segona part
és on hi trobem la gestió dels residus
municipals, comercials i industrials,
servei de la deixalleria o tractament de
residus.
Tenir redactada i aprovada aquesta
ordenança no significa estrictament
que es sancioni de forma directa a
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tort i a dret, però si que serà útil en
molts casos per guardar i fer guardar
el civisme enfront a les consecutives
males pràctiques d’alguns ciutadans
no gaire exemplars. Entenem des de

la Regidoria de Medi Ambient que
aquesta ordenança és una bona eina,
tant per als ciutadans com per a
l’administració local.

Esports i Medi Ambient

Rumb estiu 2013
Tenint la mirada fixada en el proper
estiu 2013, comencen els primers
passos per millorar els serveis com
la piscina municipal. La piscina és
una infraestructura que tots ens
sentim identificats i que usem quan
arriba l’estiu i, tot i no ser un servei
indispensable, com molts d’altres, i
que no es facin grans millores tots els
anys, si que es convenient que, de tant
en tant, es faci alguna actuació més o
menys important. Aquest proper estiu,
tothom podrà gaudir d’una carpa
de 80 metres quadrats, instal·lada a
la façana de l’edifici dels vestidors.
Encara
que
les
consignacions
pressupostàries siguin força ajustades,
entenem que amb l’execució de la
brigada municipal i una bona elecció
dels materials quedarà una obra
prou digna, necessària i ajustada
econòmicament. Aquest espai està
pensat per poder estar a l’ombra fent

un refresc, ubicar la bibliopiscina o
simplement esperar a què el nostre
nen o nena acabi la classe de natació.
Un dels altres cavalls de batalla és el
pàrquing (zona nord de les piscines) on
s’hi “envasa” molta aigua quan plou i, a

CARNS ALBESA, S.L.
Carrer Major, 146 43570 STA. BÀRBARA
Telèfon: 977 718 088
info@carnsalbesa.com

www. carnsalbesa.com
Et portem la comanda a casa teva.

més, inunda un magatzem municipal.
Fent els moviments de terra i la
canalització adequada també quedarà
un pàrquing més digne i transitable,
donant qualitat d’accés al recinte i
adequant-lo per a la Fira de l’Oli.

Festes i Fires

Sant Antoni 2013
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2a Edició del programa Ets del Milloret

D

esprés de l’èxit que va tenir el
programa Ets del milloret, l’any
2012, s’ha organitzat, aquest
2013, una nova edició d’aquest concurs
que des de la Regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb
la participació de l’Ebre TV, culminarà
una vegada més amb una gran final
durant les Festes Majors 2013 de Santa
Bàrbara.
Es busca gent artista, que sigui hàbil
amb algun aspecte com el cant, els
monòlegs, els acudits, les acrobàcies,
el ball, la música, la màgia o qualsevol
altra disciplina o habilitat insòlita.
Es pot participar al concurs de forma
individual, amb parella o grups d’un
màxim de 6 persones.

Totes les actuacions que es realitzaran
davant el jurat qualificat, les semifinals
i la gala final seran retransmeses per
l’Ebre TV i el motiu no és només per
divulgar el concurs sinó que, tant a la
fase de les prèvies com a les semifinals
els espectadors podran escollir als

participants que me’ls els agraden.
La regidora de Festes, Judit Lleixà, està
molt il·lusionada amb aquest concurs,
ja que no solament serveix per incloure
nous elements que dinamitzen la festa
major, especialment, un dels dies on
s’aplega més públic al carrer Major, el
dia del sopar del bou estofat, sinó que
també arran de l’èxit de l’any anterior
creu que aquest any es presentaran
participants molt sorprenents i amb
actuacions molt interessants, entre altres coses perquè hi ha premis de què
disposa el concurs que són un al·licient
més per animar als artistes que tenim
al territori.

2n premi COMPARSES

3r premi COMPARSES

Entre el 22 i 30 d’abril, l’organització
informarà
als
seleccionats
per
participar al concurs, que començarà
el 4 de maig amb la fase de les prèvies
i amb les actuacions en directe davant
el jurat qualificat. Les semifinals es
realitzaran el dia 15 de juny i la gran
final de 8 participants serà el dia 17 de
juliol en plenes Festes Majors.

Per participar al programa només cal
que, abans del dia 19 d’abril, aquest
inclòs, s’enviï el formulari, juntament
amb els vídeos de la demostració de
les habilitats, que es pot trobar a la
web de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
www.santabarbara.cat, on també es
detallen les bases del funcionament
del concurs.
Ets del milloret seleccionarà, a criteri
dels 5 membres de jurat qualificat, 20
actuacions de totes les rebudes. Per
aquest motiu és requisit indispensable
enviar una demostració amb imatge i
so de cadascun dels participants, amb
l’actuació que realitzaran, una actuació
que no podrà excedir els 4 minuts.

Carnaval

1r premi COMPARSES
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Millor disfressa individual

Disfressa més original individual

Disfressa més divertida individual

Millor disfressa infantil individual

Rua pels carrers del poble

Festa de carnaval
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Projecte de col·laboració social amb el Servei d’Ocupació
de Catalunya

D

ins dels projectes i accions per
a l’ocupació que engega anualment el Servei d’Ocupació
de Catalunya, es va iniciar a finals del
2012 el programa de col·laboració social amb persones aturades. Aquest
programa té com a finalitat la contractació de persones aturades a les quals
se’ls complementa el subsidi d’atur
amb un ingrés proporcional a la base
de cotització. En aquest cas Santa Bàrbara disposa des d’aquest passat mes
de desembre amb tres treballadors del
sector de la construcció.
El projecte pel qual l’Ajuntament de
Santa Bàrbara va sol·licitar tres treballadors era la construcció del nou mer-

cat municipal. El fet de disposar de mà
d’obra qualificada és per a l’Alcalde,
Jordi Boronat, un impuls definitiu a enllestir aquest equipament per aquest
any 2013, reduint notablement els costos derivats del mateix.
Els programes de col·laboració social van substituir l’any 2012 els plans
d’ocupació, dels quals no en va sortir
convocatòria i que, d’altra banda, sí
s’espera que surtin aquest any. Tot i
això, i segons l’Alcalde, Santa Bàrbara
farà el possible per adherir-se a aquest
tipus de programes, a fi de poder disposar de treballadors/es del nostre poble que estan sofrint els efectes de la
crisi.

Es renova un any més el conveni amb l’AODL

A

l mes de desembre es va sol·
licitar la pròrroga d’un any més
per la contractació de l’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local.
El tècnic havia exhaurit els quatre anys
pels quals s’havia sol·licitat el projecte pel qual, aquest any 2013, es va sol·
licitar un cinquè any de pròrroga extraordinària que fou aprovada a finals del
mes passat.
Des de l’any 2004 Santa Bàrbara ha disposat d’un AODL, juntament amb els
municipis de Masdenverge, la Galera
i Godall. Aquests tècnics de promoció
econòmica i desenvolupament local
promocionats des del Servei d’Ocupació de Catalunya tenen com a principal objectiu donar suport a entitats
público-privades per a la realització de

projectes de dinamització econòmica,
suport tècnic i capacitació de desenvolupar actuacions de diferent naturalesa juntament amb altres organismes i
departaments.
Tot i que comença a partir del mes de
gener la pròrroga, les primeres reunions institucionals es van iniciar al mes
de novembre, amb la novetat de la introducció del municipi de Freginals al
conveni, completant així els cinc petits
municipis de la zona interior del Montsià compartint un únic tècnic.
En aquests darrers quatre anys, la figura de l’AODL ha estat implicat en
projectes de diferent naturalesa, des
del foment de l’emprenedoria al territori, projectes vinculats a l’ocupació
i la formació ocupacional, programes

de desenvolupament econòmic local
o recerca de finançament, amb un impacte indirecte de més de dos milions
d’euros d’inversió als quatre municipis
d’actuació.
Per a Antonio Ollés, regidor de Promoció Econòmica, la idea és continuar disposant d’aquest tipus de tècnics, ja que
són de gran suport a petits municipis
i, d’altra banda, per a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara és una despesa menor
pel fet de compartir-ho amb la resta de
municipis. A més ha indicat la voluntat de continuar disposant d’un AODL,
fins i tot en el suposat que no hi hagués
subvenció des del Servei d’Ocupació de
Catalunya per finançar les despeses de
contractació.

Formació per a personal de la construcció de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara

E

n base a la formació contínua
dels nostres treballadors i treballadores, l’Ajuntament de Santa

Bàrbara va organitzar, el divendres 25
de gener, un curs formatiu de 8 hores
referent a la targeta professional de la

construcció, el primer pas per a l’especialització pràctica del sector.
Aquest curs és la primera part d’una
formació teòrica que aglutina diferents
aspectes relacionats amb la construcció, sobretot en matèria de prevenció

de riscos i protecció física per a les
persones vinculades al sector. Posteriorment, aquesta primera formació
es complementa amb un curs teòricpràctic superior que genera l’especialització sectorial de la construcció i
15
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que, d’altra banda, és bàsic per poder
treballar en aquesta branca de treball.
A banda dels treballadors de la brigada local, també hi van poder assistir
altres persones del municipi que no tenen aquesta formació en vigor, essent
per aquests totalment gratuït. A més,
l’alcalde, Jordi Boronat, deixa la porta
oberta a una futura formació especialitzada per a personal de la construc-

ció, en base a la difícil situació que està
sofrint el sector i amb la voluntat que
aquestes persones tinguin una formació teòrica i pràctica que els permeti
millorar la seva situació.
Les persones que hi van assistir rebran
el diploma oficial de l’empresa que va
realitzar el curs, Gefa Prevenció de riscos laborals.

Presentat l’informe de resultats de la Fira

C

om cada any, la Regidoria de
Promoció Econòmica presenta
els resultats de la fira per analitzar l’opinió tant de les persones que
visiten la fira com també dels expositors i expositores. Novament, la pluja
va ser determinant en els resultats
extrets de les enquestes realitzades ja
que, durant tot el cap de setmana l’aigua va ser la protagonista.
A nivell d’expositors/es, cal destacar l’augment d’expositors del sector
alimentari i maquinària agrícola, un
major pessimisme per part dels mateixos tant per la meteorologia com per
l’actual situació econòmica, l’augment
de la previsió de futur i servei postfira envers la venta directa, la reducció

del pressupost previ dels estands, menors ingressos finals o la incertesa de
participar en properes edicions. Un escenari força pessimista degut, principalment, al que va succeir en aquesta
edició de 2012.
A nivell de visitants, cal destacar el
primer fet de ressaltar el descens generalitzat durant el cap de setmana
degut lògicament a l’efecte de la pluja,
la millora de la difusió de la fira utilitzant les xarxes socials, la bona acceptació de les jornades gastronòmiques
de la cuina de l’oli d’oliva o la positiva
valoració de les activitats paral·leles
que se celebren durant el cap de setmana de la fira.

Petites actuacions en benefici de tots

D

es de fa mesos, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara està impulsant obres importants al municipi com el nou edifici del carrer Aire,
on s’ubicarà el nou mercat municipal,
l’ampliació de les Escoles, o l’arranjament del Parc Municipal. Aquestes
obres mantenen permanentment ocupats la major part del temps als membres de la brigada municipal.

punts que en general són de petita envergadura.

Però la vida al poble continua, i els
espais públics es troben sotmesos a
un procés continu de desgast degut a
l’ús, i en alguns casos l’abús, per part
de tots els ciutadans. És per això que
en aquest primer trimestre de 2013,
aprofitant la incorporació a la brigada municipal de tres nous membres
amb contracte de col·laboració social,
hem endegat una campanya per tractar d’identificar i reparar tots aquests

Des de la Regidoria de Governació s’ha
elaborat una llista amb gairebé un centenar de punts sobre els quals s’està
treballant. Una bona part ja ha quedat
resolta durant el primer trimestre de
2013, i esperem que en aquest segon
trimestre que ara comencem podrem
donar per acabades totes les reparacions pendents.
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Es tracta d’aquells petits desperfectes que tots veiem quan passem pels
carrers i places del poble, ja sigui caminant o en cotxe. Ens trobem de tot:
senyals de trànsit despenjades o doblegades, bancs trencats, voreres malmeses, clots al paviment, goteres a edificis municipals, etc.

Santa Bàrbara, 18 de març de 2013.

Aquests informes són bàsics per analitzar el funcionament de la fira en
cada edició i prendre’l com a base per
iniciar les tasques organitzatives per
l’edició següent.
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Activitats formatives del programa: ocupació per a
persones aturades de llarga durada

E

l divendres 25 de gener va començar el dispositiu d’ocupació
per a persones aturades de llarga
durada, un programa sociolaboral impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i liderat per la Mancomunitat de
la Taula del Sénia, que té com a objectiu seleccionar persones que compleixin els requisits principals d’estar més
d’un any inscrits a l’atur i que hagin
esgotat qualsevol prestació contributiva.
Dins de les quatre famílies professionals establertes, administració i gestió,
agrària, hostaleria i turisme i serveis
socioculturals i a la comunitat, a Santa
Bàrbara es realitza la formació de dos
dels programes formatius:
Administració: anglès, atenció al públic (200 hores). Aquesta formació la
realitza la pròpia entitat amb la contractació del personal docent adient,
per mitjà de l’OTG d’Amposta.
Sanitat: auxiliar d’infermeria en geriatria (200 hores). Aquesta formació la
realitza la pròpia entitat amb la contractació del personal docent adient,
per mitjà de l’OTG d’Amposta i comptarà amb la realització de 100 hores de
pràctiques en empreses externes.
Un cop finalitzi la formació, s’obtindrà
experiència professional en empreses

i/o entitats sense afany de lucre amb
la formalització d’un contracte de treball d’acord amb la normativa vigent.
Els contractes hauran de tenir una durada de 6 mesos obligatòriament i la
jornada laboral podrà ser a temps total
o parcial (no inferior a 25 hores). Prèviament al contracte, l’entitat i les empreses hauran de signar un conveni on
s’hi inclourà tota la informació referent al contracte de treball. L’empresa
ha de tutelar la feina del participant al
projecte mitjançant un tutor i s’hau-

rà de fer una selecció de les empreses
d’acord amb els criteris especificats a
les bases.
Per a Antonio Ollés, Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, l’aposta per aquest tipus de programes és bàsica per fomentar de nou els processos d’ocupabilitat
al nostre territori i, en definitiva, motiva a les persones aturades a formar-se
per tenir una millor disposició cap a
noves ocupacions.

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)

http://www.contregisa.com

Santa Bàrbara a

Venezuela

Fitxa
Estat: Barinas
Altitud Mitjana = 180 msnm
Població (2008) = 62.000 hab.

Santa Bárbara és la ciutat capital
del municipi Ezequiel Zamora
de l’estat Barinas, Venezuela. El
municipi Zamora ocupa, al costat
del Municipi Andrés Eloy Blanco,
l’extrem sud-oest de l’estat Barinas.
Geografia
Està situada a la vora de la troncal
5, carretera nacional que comunica

Barinas amb San Cristóbal. El
municipi Ezequiel Zamora presenta
un relleu pla al peu de la cadena
muntanyosa andina.
Es tracta de la zona més fèrtil de
l’estat Barinas i on resideix la
majoria de la població. Els plans
alts estan situats a una alçada
no major de 200 msnm i tenen
l’avantatge que no es neguen
sino és en èpoques de pluviositat
molt alta. En aquesta part hi ha la
selva, un dels recursos econòmics
importants del municipi per la
seva producció de fusta. Aquesta
zona és apta per a l’agricultura i
la ramaderia. Posseeix un clima
tropical de sabana.
Història
La ciutat de Santa Bárbara era
coneguda
anteriorment
com
la comunitat del Horno, va ser
fundada aproximadament l’any
1911, amb l’ajuda de diverses
persones, entre ells, el Pare Adonay
Noguera, Máximo Bolaños, Lucas
Bolaños, Enrique Arias, José Vielma,
Norberto Rojas, Adón Penya,
Tomasa Barreto, Joaquín Sanches,
i altres persones més que avui dia
mereixen un gran reconeixement
per la seva gran tasca. El seu

nom “Horno” prové d’un dels
seus fundadors, el Pare Adonay
Noguera, quan aquest va construir
un forn per obtenir la calç amb
què es va pintar l’església de Santa
Bárbara en aquell temps. Avui en
dia, en honor al Pare Noguera, hi
ha una plaça que porta el seu nom,
situada al centre de la ciutat (entre
les carreres 3 i 4).
Economia
La seva economia està basada en
activitats agrícoles i industrials.
La producció municipal de carn i
llet de bestiar boví ocupa un dels
primers llocs en l’estat Barinas
proporcionant
en
70%
dels
ingressos. Les indústries de la
zona són les derivades de les seves
activitats agropecuàries: formatges
i llet, entre d’altres. La pesca és
la normal dels rius de les planes:
bagres, coporo, cachama i palometa.
Mitjans de Comunicació
En aquesta població es troben gran
quantitat d’emissores de ràdio
destinades a informar, entretenir
i orientar a la comunitat, entre les
quals podem esmentar a: Ecos de
Santa Bárbara 90.7 FM, Zamora
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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
1r TRIMESTRE 2013
• S’ha avançat de la collita d’olives 1,80 € més IVA/kg d’oli produït
fins al 30 de novembre. Desembre, gener i febrer 2 €/kg d’oli
produït + IVA.
• Fins al 30 d’abril es pot signar la DUN 2013.
• 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

Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2013
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el
dia 10 de gener de 2013. En la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Sol·licitar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
una subvenció per un import de 10.214,42 €.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona,
per import de 2.384,60 €, per als interessos de préstecs concertats 2012.
Imposar a la mercantil P.I.U.C.A.N, SL., una multa coercitiva per
import de 150,00 €., per l’incompliment de l’ordre d’execució
continguda en la Resolució de l’Alcaldia de 20 de novembre de
2012, pel qual s’ordenava l’execució de la la retirada de les males
herbes que sobresurten i que envaeixen la vorera del carrer Mn.
Joan Baptista Sales núm. 15.
Aprovar les bases del XXII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2013.
Aprovar el Programa d’Actes de la festivitat de Sant Antoni Abat
2013.
Aprovar el Programa d’actes i Premis Carnaval 2013.
Aprovar la contractació d’una pòlissa d’assegurança d’accidents
personals per a les activitats infantils i juvenils 2013.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el
dia 24 de gener de 2013. En la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció de 71.500,00 € concedida pel Departament
d’Ensenyament per a l’escolarització corresponent al curs
escolar 2011-2012 de la llar d’infants municipal “Les Beceroles”.
Aprovar inicialment el projecte per a l’obtenció de llicència municipal d’activitat per recepció i neteja d’olives en magatzem
existent a les parcel·les 115 i 116 del polígon 20, d’aquest terme
municipal.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització del dispositiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T en el marc del
projecte Treball a les 7 comarques
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local
el dia 7 de febrer de 2013. En la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar inicialment les Bases Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de programes i activitats
de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars
i tradicionals.
Aprovar la contractació del subministrament d’una furgoneta mixta, marca FIAT, model SCUDO C-8 standard 2.0 multijet
120CV de color blanc i matrícula 5691-GJP, per un import de
11.800,00 €, a la Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el
dia 21 de febrer de 2013. En la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció
per a les actuacions següents:
1. PUOSC – Línia d’inversions:
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Ordre
1

2

Actuació
Rehabilitació
de l’edifici de
l’Ajuntament
Remodelació d’un
tram del Carrer de
la Victòria (Fase IEtapa B)

Pressupost

Subvenció
PUOSC

Aportació
municipal

655.836,36

459.085,45

196.750,91

288.100,56

230.480,45

57.620,11

2. PUOSC – Línea de manteniment i conservació: els recursos
assignats es destinaran a sufragar les despeses de reparació,
manteniment i conservació d’actuacions que s’apliquin a l’article
pressupostari 21 de l’annex de l’Ordre EHA/3565/2008 dutes a
terme dintre del període 2013 – 2016.
3. PAM – Programa d’inversions:
Any

2013

Actuació
Remodelació d’un
tram del Carrer de
la Victòria (Fase IIEtapa D)

Pressupost

Subvenció
PAM

Aportació
municipal

267.570,03

254.191,52

13.378,51

4- PAM – Programa de despeses corrents: assignar al programa la
quantitat total per al període 2013 – 2016 de 88.786,11 €., destinades a sufragar les despeses de subministrament d’energia elèctrica (concepte pressupostari 221.00).
Aprovar l’aportació econòmica per la contractació de la professora
de plàstica del CEIP “Jaume Balmes” per un import de 378,47 € corresponents al període d’octubre a desembre de 2012.
Aprovar la contractació de les obres necessaris per a la realització dels treball de manteniment del camp de gespa artificial del
poliesportiu municipal, per un import de 1.487,50 € més la quota
corresponent d’IVA amb la mercantil Sports Fevi, SL.
Aprovar la contractació del subministrament de diversos materials per al manteniment del camp de futbol del poliesportiu municipal, per un import de 670,00 € més la quota corresponent d’IVA
amb la mercantil Sports Fevi, SL.
Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb
l’empresa EKIPOLI, SL i aquest Ajuntament, per tal d’autoritzar
a l’empresa esmentada a la realització dels treballs de recollida,
transport i entrega al gestor final d’oli domèstic usat, dipositat en
els contenidors instal·lats a la via pública.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia
7 de març de 2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Convocar procediment licitatori públic per l’adjudicació de les llicències d’ús privatiu de les caselles interiors del mercat municipal
números 1, 2, 3, 4 i 5.
Aprovar el Plec de condicions econòmiques - administratives que
han de regir el procediment esmentat
Aprovar la contractació del subministrament de dos taulells d’inox
per a la venda de peix al mercat municipal, per un import de
7.760,94 € IVA inclòs, a la mercantil Tena Jiménez, SL.
Aprovar la contractació del servei de manteniment dels equips
informàtics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per un import de
209,89 € IVA inclòs amb la mercantil SAI Roquetes, SL.
Aprovar la contractació del servei consistent en la realització dels
treballs d’adaptació de la furgoneta de transport del Centre de dia
municipal, per un import de 6.913,94 € IVA inclòs amb el Sr. David
Ibars Cubero.
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Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2012 del Conveni marc
entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social.
Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici situat al carrer Sant Jordi núm. 37,
del projecte de rehabilitació de l’edifici situat al carrer Ametller
núm. 16-18 i el projecte d’ordenació de la zona verda situada entre
els carrers Terra Alta, Àngel Guimerà, Baix Ebre, Plaça de Catalunya
i Avinguda d’Europa, per un import de 20.000,00 € al despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP.
Adjudicar la contractació del servei consistent en l’anunci dels
serveis de restauració i de l’oci del municipi de Santa Bàrbara a la
Guia de Restauració i d’Oci de les Terres de l’Ebre 2013, per un import de 260,00 € més la quota corresponent d’IVA amb la mercantil
Querol Edicions, SL.
RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL PRIMER TRIMESTRE
DEL 2013
Sessió ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 28
de febrero de 2013. En el desenvolupament de la qual es van
adoptar els següents acords:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener
de 2013 sobre l’acceptació subvenció concedida pel Departament

d’Ensenyament per a l’escolarització corresponent al curs escolar
2011-2012 de la llar d’infants municipal “Les Beceroles” per l’import de 71.500,00 €.
Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador del règim
de funcionament del Mercat públic municipal de Santa Bàrbara.
Aprovar inicialment el Reglament municipal de voluntariat de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al
Consorci de comunicació local.
Aprovar provisionalment la modificació de la següent ordenança fiscal:
 Núm. 10 Taxa per servei del mercat municipal
Aprovar inicialment l’Ordenança de recollida de residus.
Derogar l’ordenança fiscal de l’ajuntament de Santa Bàrbara reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic
municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil.
Aprovar l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal de Santa Bàrbara dels coeficients que
s’estableixin per a l’any 2014 i anys successius per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2013

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2013

EFRÉN CID CAPELLA..................................................................... 02/01/2013
Efrén Cid Clua i Estefania Capella Gerrero

ENRIQUETA BEL QUERAL............................................................. 30/12/2012

JADEN SMITH CORDOVA TORRES............................................... 09/01/2013
Darwin Efren Cordova León i Karen Sullyn Torres Franco

ASTA LAZUTKAITE....................................................................... 22/01/2013

ONA SUBIRATS CABALLÉ............................................................. 20/01/2013
Juan Maria Subirats Berengué i Susana Caballé Fernández
CHLOE FARNÓS SUBIRATS........................................................... 26/02/2013
Tomas Farnós Adell i Vanessa Subirats Ferré

CARMEN CID VALLS...................................................................... 21/01/2013
MARIA PILAR DOMÉNECH ARAGONÉS....................................... 23/01/2013
ADELA FRANCISCA QUERAL MURIA........................................... 09/02/2013
FRANCESC XAVIER ARASA MURIA.............................................. 12/02/2013
JOSÉ DOMINGO MIRÓ ADELL....................................................... 20/02/2013

CHAIMA EZZANNATA CHARBAL................................................. 25/03/2013
Driss Ezzannata Amar i Najima Charbal

AGUSTÍN ARASA SEGURA............................................................ 26/02/2013

JIRONI FERNÁNDEZ HOMEDES.................................................... 27/03/2013
Albert Fernández Ferré i Emma Homedes Rodríguez

JOSÉ JULIO HOMEDES ESTORACH............................................... 11/03/2013

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT



Padró de taxes (clavegueram i escombraries):
o Canvis de nom (còpia de l’escriptura de propietat de l’immoble).
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut i núm.
de compte bancari nou)



Padró de taxes (conservació del cementiri):
o Canvis de nom (acceptació d’herència, títol de propietat del
nínxol i últim rebut)
o Canvis de domiciliació bancària ( fotocòpia del rebut i núm.
de compte bancari nou)



Padró d’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i



Padró de l’impost de bens immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI):
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut i núm.
del compte bancari)

L’ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un millor servei als seus ciutadans i/o contribuents, vol mantenir les dades
actualitzades en els diferents padrons municipals; evitant, en
lo possible, l’emissió de rebuts a nom de persones difuntes. Per
la qual cosa, informa a tots els interessats dels tràmits que poden realitzar a les mateixes oficines de l’ajuntament i de la documentació que han d’aportar en cada cas:
Padró d’habitants:
o Canvis de domicili (contracte de lloguer o escriptura de
propietat de la nova vivenda).
o Modificació de dades personals:
 DNI/ NIE ( fotocòpia)
 Estudis (fotocòpia de la titulació oficial)
 Noms i cognoms (certificat de naixement)

ROSA MOLINÉ LLEIXÀ.................................................................. 04/03/2013
JOSÉ ALBIOL CARDONA................................................................ 11/03/2013
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L’entrevista

Entrevista al planer absent…

Joaquim Gimeno Pla

Hola a tots els planers i altres lectors... em dic Joaquim Gimeno Pla,
fill de Joaquín i de Mercedes i nét,
per part de mare, de Fedrico de Flores i Cinteta la Tafalla i, per part de
pare, de Ramon lo Morenet i Joaquina de Berengué. Tot i ser planer
vaig néixer, com tota la meva generació, a l’hospital de Tortosa, al
mes de maig de 1969.
Els meus pares i jo, ja que no tinc
germans, vam marxar del poble degut a que el meu pare treballava a
la empresa CAMPSA, i en la dècada
dels 70 es va tancar la factoria de
Santa Bàrbara i ens vam traslladar,
com altres planers, a Tarragona. Va
ser un canvi important perquè vam
deixar enrere tot el que coneixíem.
Recordo el trasllat des del poble,
l’arribada al nou habitatge, el primer dia de classe al nou col·legi,
anar a comprar al mercat amb la
meva mare; tot era diferent al que
coneixíem. Així doncs, la meva in24

fància va transcorre entre Tarragona, on residíem durant la setmana,
i Santa Bàrbara on baixàvem cada
cap de setmana per tal d estar amb
els avis i poder ajudar-los en les feines del camp. Recordo que esperava ansiós l’arribada del divendres
per tal de marxar cap al poble a la
sortida del col·legi, nerviós per arribar i veure la família i a tots els
meus amics i poder sortir a jugar
pels carrers encara per asfaltar,
agafar la bicicleta o anar a l’estadi municipal a jugar a futbol. Em
passava la setmana desitjant que
no plogués perquè llavors quedava
tot enfangat i la meva mare no em
deixava sortir a jugar al carrer.
En aquells temps, tot era més social, mes participatiu, mes amigable... Els nens teníem vida fora dels
videojocs i de les xarxes socials i
quan algú volia dir alguna cosa no
enviava un “emoticono”, simplement ho deia o ja directament ho
feia.
Recordo especialment l’arribada dels períodes de vacances. Per
Setmana Santa, la benedicció de
les palmes, sortir a la professó en
aquelles espelmes que anaven regalimant cera pels carrers, anar a
fer farigola al barranc en bici amb
els amics, fer a casa les mones ple-

nes de cabell d’àngel per portar-la
després al forn a coure i anar a l’Ermita de la Pietat el dia de Pasqua.
També recordar les nits de la castanyada, perquè abans Halloween
ni sabíem el que era, llavors només
ens disfressàvem per Carnaval.
Però l’època més esperada era l’arribada de la nit de Sant Joan on
a cada quatre carrers s’ajuntava
la gent per fer la foguerada i tirar
petards, però sobretot perquè representava la fi del curs escolar i
l’arribada, en unes setmanes, de
les Festes Majors del poble... Un
any esperant i duraven només deu
dies... era una injustícia... amb la
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colla d’amics anomenats “Golfos
69” que pràcticament no passàvem
desapercebuts enlloc i ens carregàvem moltes de les malifetes que
passaven al poble, fossin nostres
o dels altres. Una setmana de sortir molt i de dormir poc, tardes de
bous, després al ball, a la fira, a la
disco mòbil, al “Puesto”... fins que
arribava la guerra de confeti amb
les carrosses que marcaven la fi de
les festes fins el proper any, tot i
que sabíem que eren deu dies dels
quals es parlaria tota la resta de
l’any.
També tinc grans records d’aquella infància durant els mesos d’estiu regant a la masada a la posta
de Sol, descalç caminant per dins
del solc mentre corria l’aigua del
safareig, sentint aquella olor tan
peculiar de terra mullada, i collint
bajoques, tomates, o melons. També recordo aquells dies tots reunits
al voltant de poals pelant tomates
de la pereta per fer la conserva per
a tot l’any, on després es posava un
calderó enorme a bullir fet en foc
de llenya al terra i que representava la cloenda de la feina feta durant
dies. O els records d’aquells dies
veremant en plena calor i plens de
mosques i vespes, anant després
al trepitjador descarregant el raïm
i descalç trepitjant-lo per fer el vi,
i les vesprades sopant al carrer o
simplement sortint a la fresca a jugar pel carrer amb els amics.

Després, i aprofitant l’arribada de
les vacances de Nadal, recordo
anar amb les màquines de plegar
olives al Carrascal, Mitanplana o
Cantalobos, acompanyar al meu
pare a caçar a la joca o altres dies
anar a Vinallop a collir les mandarines i les taronges... i viure amb
emoció l’arribada de Nadal i sobretot dels Reis Mags que ens cridaven
pel nom i que sabien on vivíem.
Però el temps va anar fent el seu
curs i vam passar de les “molones”
bicicletes de cross al Vespino i les
“mobylettes”. Van ser anys d’adolescència, on la pèrdua de Fernando Lleixà ens va marcar a tota una
generació i va arribar el Batxillerat,
la Selectivitat i la Universitat. Després el servei militar a Osca, que
vaig ser dels últims reemplaçaments en fer-lo.
Laboralment tot i haver-me diplomat en magisteri va pesar més la
branca d’empresarials per la qual
em vaig decidir dedicant-me al
sector financer. He estat directiu
en diferents entitats els últims 18
anys treballant, principalment, a
Barcelona i a Roma. Actualment,
estic treballant a Tarragona per
estar a prop dels meus pares i dels
meus fills, després d’haver-me divorciat fa 6 anys. I avui són els

meus fills els quals han pres el relleu de planers gaudint del poble
en la mateixa mesura que sempre
l’he gaudit jo. Som assidus a venir
al poble aprofitant els períodes de
vacances del col·legi o simplement
aprofitant el cap de setmana. Tant
Quim com Albert, que així es diuen
els meus fills, se senten molt identificats amb tot el que té a veure
amb Santa Bàrbara.
Respecte al poble, he vist l’evolució important que ha tingut en les
últimes dècades, on hem passat de
l’asfaltat dels carrers a un poble
modern amb tota classe de serveis,
com sanitari, educatiu, social i esportiu. A més on tenim una variada
oferta de restauració i on s’organitzen esdeveniments amb molt ressò
com la Fira de l’Oli.
Sobre el futur... doncs qui ho sap???
Diuen que la vida és allò que ens va
passant mentre nosaltres ens entestem en fer altres coses. Per tant,
gaudim el present i de tot allò que
ens envolta. Per això, de ben segur
que ens veurem molt aviat pel poble.
M’acomiado de tots agraint poder
participar a la vida del poble a través d’aquest espai.
Fins aviat!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Entitats Planeres
Club de Futbol Santa Bàrbara
Havent passat l’equador de la temporada, cal fer un primer balanç de com
han anat les coses fins ara per al nostre club. Començava un nou camí per
a una nova junta directiva carregada
d’il·lusió, però amb un futur incert
per les expectatives generades i per les
dificultats, sobretot econòmiques, que
s’observaven des de l’horitzó.
A hores d’ara però, les expectatives són
més que positives. A nivell econòmic
s’ha passat el primer tram de la temporada sense dificultats, tot i que no serà
fins a final de temporada quan es farà
la valoració final. Cal tenir present que
per poder adequar el pressupost s’han
realitzat diferents actuacions paral·
leles per tal de treure’n rendiment
econòmic, destacant les tres festes que
s’han celebrat (Revival, Bye Bye Summer i Fi d’any), les dues barres (Torneig
de Futbol Base Vila de Santa Bàrbara
i Correbous) i altres indirectes. També
la nova campanya de socis per atreure nous abonats i abonades (millores
econòmiques, descomptes,...), així com
el suport dels nostres patrocinadors.
També ha estat clau l’ajustament pressupostari que, des de la tresoreria del
club es va imposar des d’inicis de temporada, amb una reducció de despesa
del 15% respecte la temporada passada.
A nivell esportiu el balanç és més que
positiu. El primer equip, després d’un
inici de temporada irregular, sembla
ser que s’ha assentat a la categoria i,
a dia d’avui, s’ha allunyat dels llocs de
descens, amb un equip pràcticament

de casa amb més de la meitat de la
plantilla del poble i altres sortits del
nostre futbol base. El futbol base, fins
ara, també ens ha portat moltes alegries, copant les primeres posicions en les
seves respectives categories, destacant
els lideratges de l’Aleví A i el Benjamí i
la resta ocupant una posició no inferior
al quart lloc. Així com el Femení, qui
està realitzant una campanya excepcional lluitant pels llocs capdavanters.
Cal remarcar també a nivell esportiu la convocatòria de tres jugadors/
es del nostre club per a entrenaments
vinculats a la selecció catalana de futbol (pre-convocatòria) o la invitació a
diferents tornejos nacionals i internacionals, destacant la participació,
aquesta Setmana Santa, de l’equip
aleví a la fase preliminar de la Danone

Nations Cupa (un dels tornejos de base
més prestigiosos a nivell nacional) o, al
juny, la participació del Femení al torneig de Lunas y Le Bousquet d’Orb, al
sud de França, un important torneig femení futbol 7 internacional. Al mateix
temp,s el club està treballant activament per a la celebració del VI Torneig
de Futbol Base Vila de Santa Bàrbara i
el II Torneig de Futbol Femení de Santa
Bàrbara, per aquest any 2013.
Finalment, el club continua treballant
per fer més gran aquesta entitat i mantenir viu l’esport del futbol al nostre
poble. L’objectiu és mantenir viu l’esperit del Santa, una entitat propera als
cent anys.
Visca el Santa!

CLUB TENIS TAULA SANTA BÀRBARA
Aquesta temporada hem format
l’equip els quatre jugadors que ja jugàvem l’any passat (Rufino Martin, Didac
Soler, Òscar Panisello i Sergi Gimeno),
a més a més del jugador Quim Gimeno que participa als partits juntament
amb nosaltres quan està per la nostra
població. Aquesta temporada juguem
la lliga Terres de l’Ebre que la conformen els 11 equips següents:
- Amposta C
- Amposta D
- Sant Jaume
- Benicarló A
- Benicarló B
- Benicarló C
- Ulldecona A
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- Ulldecona B
- Ulldecona C
- Tortosa B
- Santa Bàrbara
Al començament de la segona volta estem classificats en tercera posició (3),
tal com podeu veure a la classificació.
Els partits els juguem al pavelló municipal, els divendres la nit o els dissabtes a la tarda.
Cal destacar que Rufino Martín va proclamar-se campió de l’Open d’Ulldecona 2012, que aquest any era en format
individual. Les dues primeres edicions
també van ser guanyades, en aquest
cas en format equips, pel CTT Santa
Bàrbara. El 2010 formant equip Rufino
Martín i Didac Soler i l’edició de 2011

amb Jesús Moliner, Quim Gimeno i Rufino Martín.
Els dissabtes que no juguem competició anem a entrenar al pavelló a les
17 hores i animem a la gent que vulgui
vindre a jugar una estona.
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CLUB PATÍ SANTA BÀRBARA
El Club Patí Santa Bàrbara s’estrena
en el seu primer torneig federatiu i
aconsegueix un primer i un segon
lloc en la competició de nivell C per a
atletes d’entre 10 i 11 anys.
El cap de setmana del 16 i 17 de març
va tenir lloc a les instal·lacions del
C.P.A. d’Amposta el I Trofeu d’Iniciació
de Patinatge Artístic, que va comptar
amb la participació de més de 200
patinadors i patinadores de la territorial
de Tarragona de la Federació Catalana
de Patinatge. El Club de Patinatge
Artístic Santa Bàrbara s‘estrenava
oficialment en aquesta competició
federativa. Concretament, aquest club
va portar a aquesta competició un total
de cinc patinadores i un patinador.
Aquest club va finalitzar la jornada de
diumenge amb uns bons resultats, ja
que van aconseguir un primer i segon
premi en la modalitat C de la prova en
la qual competeixen els i les atletes
d’entre 10 i 11 anys. Concretament
varen ser la Miha (Santa Bàrbara) i
l’Izan (Masdenverge) els dos patinadors

que assoliren pòdium amb el primer i
segon lloc respectivament.
L‘entrenador del club, Xavi Simon,
va expressar la seva satisfacció
pels resultats obtinguts en aquesta
primera prova competitiva en la qual
participava el Club Patí Santa Bàrbara.
D’altra banda, Isabel Marti, presidenta
del Club Patí Santa Bàrbara va agrair el
suport de l’Ajuntament i dels pares i
mares, sense els quals no hagués estat
possible aconseguir aquesta primera
fita, que s’espera que sigui l’inici
d’altres triomfs per a aquest club.
Segons la presidenta: “aquests trofeus
són una injecció d’ànim i moral per
poder continuar assolint fites”. També
va voler destacar l’esforç del professor,
Xavi Simon, per la seva dedicació als
patinadors i patinadores i al club en
general. Martí va finalitzar destacant el
nivell aconseguit per la resta de clubs
participants i va donar molts ànims
a tota la resta de les patinadores i
patinadors participants.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
A l’anterior revista no vam comentar
que el primer campionat d’aquest
any 2013 l’havia d’organitzar el
nostre club, ja que tornaven a haver
problemes a la direcció de la Federació,
però, finalment, tot i estar regida la
Federació per una Junta Gestora, es va
poder celebrar el campionat al nostre
poble els dies 2 i 3 de març, amb un
èxit total a nivell esportiu, de públic
i d’organització. Han estat dos mesos
de reunions i preparacions perquè el
campionat anés endavant, i amb la
situació complicada que vam viure
tota la família del Twirling pels motius
que tots ja sabeu.
Des d’aquest magazín, el club vol
transmetre una mostra de recolzament
a Judith i als seus fills, que sàpigues
Javier Arasa (Beibi), que estigues on
estigues, sempre pensarem amb tu i
sempre te tindrem a la nostra memòria
i al nostre cor, han estat molts anys de
convivència junts i això no s’oblida
fàcilment. En aquelles setmanes de
febrer sense la nostra entrenadora i
amb uns campionats a la volta de la

cantonada, agraïm molt efusivament
la col·laboració desinteressada de 2
noies que ens van ajudar molt per
a entrenar a les nostres atletes, i
que són Irina Albesa i Mònica Saura.
Moltes gràcies pel vostre temps i
paciència, i per poder tirar endavant
els entrenaments.
Com hem dit al principi, després de 3
anys, vam poder tornar a organitzar
un campionat territorial al nostre
municipi. El club agraeix a tots els
pares i mares de les atletes, la seva
ajuda i treball per poder tenir-ho tot
a punt per als 2 dies de competició, i
més tenint en compte que la majoria
de gent, a l’últim campionat encara no
s’havien incorporat al nostre club, per
tant no sabien quines tasques havien
de fer. També agraïm a l’Ajuntament,
a la brigada municipal, i sobretot a la
Regidoria d’Esports, ja que sense el
seu suport i la col·laboració material
i logística, el nostre club no hagués
pogut acabar de tirar endavant el
campionat. Moltes gràcies també
pel seu recolzament material al dos

patrocinadors oficials, Carns Albesa,
SL i el Restaurant Com Tu.
I ara anem a parlar ja del campionat
i de les nostres atletes, que van
aconseguir
unes
molt
bones
classificacions i que la majoria han
passat a la següent competició que
serà la Final Territorial Catalunya Sud,
i que es farà a Ulldecona, els propers
dies 6 i 7 d’abril. Els resultats han estat
els següents: Categoria Juvenil Femení,
competien 17 atletes i Judith Colom va
quedar la 9a. Categoria Júnior Femení,
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de 9 atletes, Paula Estefania va quedar
la 6a. Categoria Sènior Femení, de
les 4 atletes que competien, Gemma
Alegre va quedar la 3a, una molt bona
classificació tenint en compte que
era el primer any que participava en
aquesta categoria. Parelles Categoria
Juvenil, de 7 parelles, Mireia Arasa i
Núria Brau van quedar en 4a posició.
Parelles Categoria Júnior, de 6 parelles,
Paula Estefania i Zaira Cruz van quedar
les segones, i Judith Colom i Montse
Ollés les sisenes. Parelles Categoria
Sènior, Irina Albesa i Meritxell Roig van
quedar les segones. Equips Categoria
Infantil, en 4t lloc va quedar Santa
Bàrbara “A” (Sara, Judith Jové, Noèlia,
Maria, Aina, Núria i Xavier Nos), en 5è
lloc va quedar Santa Bàrbara “B” (Pepa,
Alba Múria, Andrea, Alexia, Laura
Balagué, Mar, Abril, Paula Esbrí i Karen),
i en 6è lloc l’equip de Santa Bàrbara “C”
( Paula Martorell, Laura Lange, Clara,
Leire i Lara). Equips Categoria Júnior,
de 5 equips, el nostre va quedar en 3è
lloc (Gema Alegre, Cinta Muria, Àngels
Gimeno, Montse Ollés, Núria Brau i

Mireia Arasa). També van participar en
equips a la categoria de Mans Lliures
-no competeixen entre elles-, les
següents atletes (Eva, Issis, Alba, Sílvia
i Judith Forné). Com heu pogut veure,
totes les 40 atletes que tenim van
participar a diverses categories, amb
la seva il·lusió que tenien per actuar al
nostre pavelló, i el seu mèrit també el
té la nostra entrenador, Judith Lleixà,

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Després del descans nadalenc, l’Associació Dones Planeres ha retornat a la
seva activitat. Aquest primer trimestre de l’any es manté el dinamisme de
l’entitat amb una agenda carregada
d’activitats de tota mena (tallers, cuina, xerrades, caminades, celebracions,
tardes d’esbarjo, etc.).
El diumenge dia 3 de febrer, vam celebrar la Festivitat de Santa Àgueda, patrona de les dones i també de la nostra
associació, on gairebé un centenar de
sòcies vam celebrar aquesta diada, assistint a la missa, dinar i festa que com
tots els anys es fa en el seu honor.
Una altra celebració a destacar fou la
del dissabte dia 9 de març, Dia Internacional de les Dones, que commemora
la lluita de la dona per la seva participació en peu d’igualtat amb l’home, en
la societat i en el seu desenvolupament
íntegre com a persona, i on es va gaudir
d’una interessant xerrada sobre la Llei
de la Dependència a càrrec de Glòria
Martín, diplomada en treball social i,
per arrodonir la tarda, es van degustar
uns dolcets.
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També voldríem fer menció del nombrós número de sòcies que han assistit
a totes les xerrades que s’han organitzat: com actuar davant d’un incendi al
nostre domicili a càrrec de l’empresa
NEMEA d’Amposta, testaments, herències i impostos de successions a
càrrec de Ma Pilar Latorre, notària de
Santa Bàrbara, colesterol, tensió alta i
menopausa a càrrec de la dietista Meritxell Poch.
Des d’aquí volem agrair a totes les sòcies la bona acollida que han tingut
totes les activitats programades aquest
inici d’any, la qual cosa ens encoratja i
anima a seguir treballant per organitzar un altre trimestre tant actiu com
aquest.
Us fem esment d’algunes de les activitats que es realitzaran aquest segon
trimestre de l’any i fins a final de curs
que estan obertes a tothom (sòcies i no
sòcies).
Us hi esperem!
La Junta

per preparar tants exercicis i tots
diferents.
I per últim, hem posat dos fotos del
campionat, una fent un exercici (Equip
Categoria Júnior), i l’altra foto és del
final de competició amb totes les
nostres atletes i les seves entrenadores
amb els diplomes aconseguits. Moltes
felicitacions a tots i totes, i fins al
proper campionat, recordeu 6 i 7
d’abril a Ulldecona.
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CURS 2012-2013 – ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM
IOGA-PILATES
GIMNÀSTICA-AERÒBIC
TAI-CHI
CAMINADES
CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA DIGITAL
TALLER DE RISOTERÀPIA
CURS DE PINTURA (figures decoratives i pessebres)
XERRADA MOSSOS D’ESQUADRA
SORTIDA GUIADA

Dilluns i divendres
Dilluns, dimarts i dimecres
Dimarts
Primer diumenge de cada mes
Dies 17 i 24 d’abril i 7 i 18 de maig
Dia 5 de maig
Dimecres 17 d’abril
Dimarts, del 30 d’abril al 18 de juny
Dimecres 15 de maig
Dissabte 8 de juny

De 19,30 h. a 20,30 h
De 20 h a 21 h
De 19.30 h a 21 h
De 9 h a 10.30 h
De 18 h a 19 h
De 10 h a 12 h
De 9.30 h a 11 h
De 16.30 h a 18.30 h
De 18.30 a 19.30 h
De 9 h a 12 h

PAINTBALL SANTA BÀRBARA
Benvolguts planers, des de l’inici de
la nostra constitució com a entitat
planera, estem molt agraïts per la
vostra col·laboració amb tots els
esdeveniments que hem dut a terme
durant l’any 2012, com la trobada a
la Finca de l’Advocat a les Jornades
Esportives, el IV Torneig Amateur
de Festes Majors, la Fira de l’Oli i el
I Torneig Semi-Pro al qual es van
inscriure jugadors de tot arreu, de
Barcelona, de Tarragona, de Benicarló,
de Castelló i de València.
Aquest Torneig va ser tot un èxit per
a la nostra entitat, tots van quedar
fascinats per les instal·lacions d’aquest
poble, Santa Bàrbara. Les crítiques no
van poder ser millors. Tots estaven
agraïts per poder passar tota una
jornada de competició baix un sopluig
on fes ombra, un lloc d’acampada, uns
serveis, uns vestidors, unes dutxes,
unes barbacoes i un lloc esplèndid
per poder menjar. És un dels millors
tornejos Semi-Pro que hem pogut
trobar! -Deien molts dels participants-.
Per aquesta raó, aquest any hem
decidit tornar a celebrar aquest
torneig. Estem segurs que el nom de

Santa Bàrbara ha estat molt nombrat
al món del paintball espanyol i aquest
any esperem molta més participació
de jugadors.
Per això, us volem convidar al II
Torneig Semi-Pro 3x3 man. Se
celebrarà el diumenge dia 5 de maig a
les instal·lacions esportives de Santa
Bàrbara.
Comptem amb la vostra col·laboració.
Veniu a gaudir d’un dia de competició
de paintball, no us defraudarà! Hi
haurà servei de bar per poder fer un
mos o prendre qualsevol refresc.
Començarà a les 9.30 h del matí, fins les
13.30 o 14 h. Hi haurà un descans per
dinar i a les 14.45 o 15 h començaran
els quarts de final i s’estima que
l’entrega de premis serà a les 16.30 h
de la tarda.
Esperem que, un any més, sigui un
èxit.
VENIU I GAUDIU DEL
PAINTBALL DE
COMPETICIÓ!!!!!

Club de Bitlles Santa Bàrbara
A la Fira de l’Oli i l’Espàrrec de Godall, el
Club Bitlles Santa Bàrbara va participar
a la segona tirada intercomarcal de
Bitlles, a la qual van participar 13
equips. A la classificació per equips
vam estar molt malament i l’única
cosa que ens va salvar del ridícul va

ser que José Maria Martí , qui si no, va
quedar en primer lloc individual.
En quant al Campionat Individual de
Lliga de les Terres de l’Ebre, ens estem
apropant a l’última jornada, que se
celebrarà a Camarles el dia 1 de maig
de 2013, per tant solament queden 3
jornades. Actualment, ocupem a la

classificació la meitat de la taula per
equips, és a dir, tenim 8 equips per
davant i 8 equips per darrera, el dilema
està en si som l’últim equip dels bons
o el primer equip dels dolents. A vostès
que els hi sembla?
Rogelio Roé
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
Després de més de dos mesos de preparació, per fi el dissabte 16 de febrer
donem el tret de sortida al cinquè
descens de bicis de muntanya per la
Serra de Godall, el 5è DH GODALL.
Amb bon temps, a les 7 del matí estem a la plaça Major de Godall fent
tot el muntatge per a acollir als participants. Comencem a les 9 hores a
repartir dorsals. A les 10 h, comencen
els entrenaments, tot perfecte, amb
210 participants i amb la novetat de
ser la primera prova puntuable per
la DH Challenge de Catalunya, organitzada per la Federació Catalana de
Ciclisme. I amb el suport dels Ajuntaments de Godall i Santa Bàrbara.
Diumenge 17, 7 AM, cel ennuvolat. A
les 8 ja es respira l’emoció del moment, últims dorsals, llistes actualitzades, 210 corredors preparats i entrenant fins a les 9:30 AM
El primer a baixar és l’obridor de la
cursa Aaron Querol, que tot i tenir només 11 anys fa un temps de 3 minuts
i 18 segons (lloc 180 scratch). Després,
com l’any passat, baixa el tàndem
d’Alfons Bayonas i Jordi Granell, tot i
l’aparatositat del tàndem i del fet que
Alfons és invident, fan un temps de 3
minuts i 38 segons (lloc 192 scratch).,
tota una proesa. (són el dorsal 400, els
d’aquesta fotografia).

Finalment, després de disputar-se
les dues mànegues de la prova, es
proclama guanyador absolut Jordi
Junyent (Btt Avià) amb un temps de
2:16-387, seguit de Jorge Garcia (Ciclos
Domingo) només a 148 mil·lèsimes i
de Manel Arasa (5 Seconds) a 673 mil·
lèsimes de diferència. Del poble de
Santa Bàrbara només han estat dos
els participants, el nostre “Supercampió” Manel Arasa i el jove Aleix Llasat.
Cal ressaltar que, aquest any, els participants han estat un esglaó més alt
en quant a la qualitat (millors temps
en general) i els inevitables incidents
que comporta aquesta mena de prova
(molts menys), es va fer palesa la major experiència, ja que tots ells, estan
federats i avesats a competir. També
vàrem comprovar menys participació
de les Terres de l’Ebre i més d’altres
indrets de la Península, això ve donat
pel fet de què els afeccionats a aquest
esport de les nostres comarques no
estan federats. Nosaltres com a organització, ens dol no poder deixar-los
participar, però és la Federació qui
posa les normes.
Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara creiem que tot ha sortit bé i estem
satisfets de com ha anat aquest V DH
GODALL; volem agrair el suport dels
ajuntaments de Santa Bàrbara i Go-

dall, de tots els nostres patrocinadors
i de tota la gent que desinteressadament ens ha ajudat a aconseguir que
el cinquè DH Godall s’hagi fet realitat.
Finalment, també un gran agraïment
a tots els participants per la seva assistència, i també a tota la gent de la
Federació, cronometradors i àrbitres
pel seu ajut. I una menció especial als
veïns del poble de Godall per la seva
bona predisposició i paciència. Esperem repetir l’any que ve.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta què és la imatge 1 i qui són els de la imatge 2.

Enigmes

Sudoku
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.

6

3
9

4

Solucions

2
9
6

Obrim el primer interruptor i esperem uns minuts. Tanquem el primer interruptor, obrim el segon i pugem a dalt a fer la comprovació. Si la bombeta
està encesa, l’interruptor correcte és el segon. Si la bombeta està apagada,
però la toquem i està calenta, vol dir que ha estat encesa fa poc i per tant
l’interruptor correcte és el primer. Si la bombeta està apagada i freda vol
dir que no l’hem obert amb cap dels dos primers interruptors, per tant
l’interruptor correcte és el tercer.

1

4
9

2

8
2

8
1

Sudoku

9

7

3
4

5

4

8
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Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 21

ENIGMES

2
3

Intenta resoldre els següents enigmes:
El globus;
Com és possible punxar un globus de color verd sense
deixar que s’escapi l’aire i sense que faci soroll?
Les germanes;
El pare de l’Helena té cinc filles. La més gran és Juana,
després va néixer Juane i uns anys més tard, Juani i
Juano. Com es diu la filla menor?
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Qui i què?

IImatge 1: passeig de les Escoles
Imatge 2: Dolors Casadó, Òscar Aixendri, José Maria Miró,
Àngels Aixendri, Jordi Marqués, Maite Ruiz, Sergio Casadó, Maria Olivé, Josep Martí,
Maria Martí i Anna Martí

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa
QUÈ S’HA FET?
CLUB DE LECTURA
El Club de Lectura de la Biblioteca
José Escudé de Santa Bàrbara, tots
els darrers dimarts de mes es reuneix
per parlar i comentar un llibre que
els seus membres han llegit durant
el mes. Aquest trimestre han llegit:
El mal francès de Lluís Maria Todó, La
princesa de Jade de Coia Valls i La filla
del mar d’Àngel Guimerà.

Suc de ruc amb el títol MALETA de
CONTES, una rodamón que arriba a
la biblioteca, sola amb la seva maleta
de viatge en la qual ha anat guardant
les coses més importants que ha
aprés en el seu viatjar pel món.

CLUB DE LECTURA
A la trobada mensual del mes
d’abril, que se celebrarà el dimarts
30, i coincidint amb les Jornades
Culturals, l’autor del llibre Los
inocentes hijos de Dios, Pere Perellón,
assitirà per parlar-nos del seu llibre,
ja que els membres del Club de
Lectura se l’hauran llegit durant el
mes d’abril.
QUÈ FAREM?

ENTREGA DE DIPLOMES DE LA
BIBLIOCURSA
El dia 1 de febrer es va fer entrega dels
diplomes i obsequis de la Bibliocursa
2012. Un total de 41 participants van
ser qui van acabar la Bibliocursa i
van assistir a l’acte que va començar
amb la felicitació que els hi feia el
regidor de Cultura, Alfred Blanch,
tot explicant-los la importància
d’adquirir l’hàbit de la lectura de ben
menuts i animant-los a participar
l’any vinent. A continuació, es va
projectar un audiovisual creat
a través dels dibuixos que els
participants havien realitzat durant
els tres mesos de Bibliocursa.

TEATRE INFANTIL
Els participant a la Bibliocursa, a
més de rebre els obsequis i diplomes
van poder gaudir d’un contacontes
teatralitzat a càrrec de la companyia
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restaurant Com tu.
I a les 18.30 hores es presentarà
el llibre Estrelletes de Mig Camí, a
càrrec del seu autor Àlvar Arasa. A
continuació, membres del Club de
Lectura realitzaran diferents lectures
en veu alta.

TEATRE INFANTIL
El dijous 18 d’abril, a la biblioteca es
representarà el conte EL LLOP FEROÇ
a càrrec de la Companyia l’Údol
Teatre. El Llop Ferotge es veu obligat
a viure en un espai reduït encerclat
per les tanques de les urbanitzacions
i a menjar el pinso que troba pels
jardins. Les seues facultats s’han
deteriorat i seguir les tradicions de
la família Ferotge és una tasca prou
difícil.
VISITES
Durant el mes d’abril, se celebren les
Jornades Culturals al municipi, però
també als diferents centres educatius
organitzen les seves pròpies Jornades
Culturals i dins d’aquestes, tant
els alumnes de la Llar d’Infants
Les Beceroles com els alumnes de
l’Escola Jaume Balmes realitzaran
visites a la biblioteca per tal que els
ensenyem el seu funcionament, així
com les diferents seccions i serveis
que oferim.
DIADA DE SANT JORDI
Per celebrar la diada de Sant Jordi,
des de la biblioteca hem organitzat
diferents actes. A les 11.30 hores, a
la plaça Cid i Cid, es realitzarà una
lectura en veu alta a càrrec dels
alumnes de 1r i 2n de batxillerat
de l’IES les Planes. A les 18 hores
contacontes amb anglès The three
Billy goats story a càrrec d’Enjoy
English i xocolatada a càrrec del

EXPOSICIONS
Properament tindrem a la biblioteca
dues exposicions, una exposició de
Mercats sobre el dret a l’alimentació
anomenada Fam 0 i l’altra anomenada
Els drets de les nenes i els nens.
I AIXÒ QUÈ ÉS?

Aquestes 3 imatges són les
caràtules de la col·lecció audiovisual
anomenada Santa Bàrbara, en la
memòria consistent en tres DVD, que
va editar la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per conservar testimonis, vivències,
records, experiències i històries de
vida per conèixer el nostre passat a
través de testimonis directes.

Centre Obert l’Oliveta
A cada magazín intentem explicar-vos
un poc el funcionament del Centre
Obert. Sempre intentem innovar amb
les activitats que duem a terme, tallers
nous que atenen a les necessitats
dels infants d’avui en dia, i d’altres
activitats que ja son un èxit i així
també fomenten la cultura tradicional
de festes assenyalades per a tots els
catalans.
Per això, el passat 20 de març vam
confeccionar les nostres mones, unes
mones fetes a la manera tradicional,
però amb un toc més infantil, ja que
les vam emplenar de xocolata. El
divendres d’aquella mateixa setmana
van poder emportar-se-les.
Com ja va sent tradició també, el dia 25
vam fer una sortida al Saló de Pasqua
a Amposta, vam anar en autobús i
els nens van poder gaudir de moltes
activitats adreçades a ells com ara
manualitats, inflables, escalada...
També explicar-vos, que durant els
mesos d’abril i maig realitzarem
un programa anomenat créixer
en família adreçat als pares dels
nens i nenes del Centre Obert.
El programa créixer en família ofereix

recursos i dóna suport als pares i les
mares per tal que la criança dels seus
fills i filles sigui gratificant, harmoniosa
i de qualitat. D’altra banda, les xerrades
i el taller que componen el programa
són un espai de trobada i reflexió entre
famílies on comparteixen aspectes
rellevants del desenvolupament dels
seus fills i filles. Aquest programa
constarà de sis sessions que es duran a
terme al Centre Obert l’Oliveta, els dies
6, 13, 20 i 27 d’abril i el 4 i 18 de maig,
de les 11 fins les 13 hores.
Ens agradaria també informar-vos que
ja estem endegant la preparació del
Casal d’Estiu BALLAGYM 2013 i serà el
mateix format que aquests dos últims
anys. El Casal oferirà activitats diverses
relacionades amb un fil conductor
que, per una banda, comptarà amb
activitats esportives i, per l’altra,
didàctiques i lúdiques. Les inscripcions
es realitzaran del 27 al 31 de maig i les
dates del casal seran del 25 de juny al
12 de juliol, del 22 de juliol al 2 d’agost
i del 2 al 6 de setembre.
Us mantindrem informats de totes
les novetats que hi hagi relacionades

amb el casal, recordant les dates

d’inscripció.

HOTEL RESTAURANT DIEGO
Ctra. De la Galera, s/n 43570 Santa Bàrbara
diego@hoteldiego.com www.hotelrestaurantdiego.com
Tel. reserves 977 719 017

Una bona cuina complementada amb un espai agradable.
La cuina de Diego però amb un nou i seductor entorn, LA TERRASSA by Sonia

Infocentre

VIII Concurs d’Imatge Digital
Un any més, la Regidoria de Noves
Tecnologies convoca el concurs
d’imatge digital de Santa Bàrbara.
El concurs pretén apropar i donar a
conèixer la nostra població, tant per
la riquesa natural, arquitectònica
com personal. El tema de la VIII
edició del concurs de fotografia
digital és: La primavera planera.
La participació és gratuïta i oberta
a tothom. Pot presentar imatges al
concurs qualsevol persona, excepte
els organitzadors i les persones
que col·laborin en la puntuació.
Cada participant podrà presentar
un màxim de tres imatges, les
quals hauran de ser inèdites i no
guardonades en altres concursos. Es
poden presentar fotografies en paper,
o imatges en format digital, amb una
resolució mínima de 1280x1024 ppp
(càmera 3 Mpx mínim). S›acceptaran
collages, muntatges, fotografies
pintades o manipulades digitalment
de manera que s›alteri el contingut
de les imatges.
Les imatges hauran de tenir el
títol de les mateixes, escrit darrera
la fotografia o al nom del fitxer.
Es presentaran en paper o en un
dispositiu
d’emmagatzemament
digital, tancades en un sobre, a
l’exterior del qual s’escriurà un
pseudònim. S’entregarà un altre
sobre amb el pseudònim escrit a
l’exterior i un full amb les dades
personals: nom i cognoms, adreça,
data de naixement i telèfon de
l’autor a l’interior.
En cas de presentar fotografies
manipulades
digitalment
els
participants poden presentar la foto
original perquè el jurat pugui valorar
el treball realitzat.
El concurs és una manera d’apropar
i fomentar l’ús de les TIC entre la
nostra ciutadania, a més el concurs
ajuda a què moltes persones
aficionades al món de la imatge doni
a conèixer els seus treballs i que tots
els planers i les planeres puguem
gaudir de les seves obres.
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Des de la Regidoria de Noves
Tecnologies animem a tothom a
participar en aquest concurs, petits,
grans, joves, homes, dones i tot
aquell que tingui ganes de captar en
imatges la bellesa de la primavera a
la nostra terra.
Podeu consultar les bases i terminis
de presentació d’imatges a la web
del nostre poble, www.santabarbara.

cat o adreçant-vos al Punt TIC Santa
Bàrbara:
Telèfon: 977 71 77 32
Correu electrònic:
infocentre@santabarbara.cat
Adreça postal: c/ Mare de Déu de
Montserrat, 28

Llar d’Infants Les Beceroles

Activitats
Anem al teatre
El dia 6 de febrer els nens/es de P2 de la llar van anar
a veure l’obra de teatre “El cavallet de cartró” a la Lira
Ampostina. Vam anar en autobús i els infants s’ho van
passar molt bé.

Carnaval pintoresc
Del dia 4 al 8 de febrer va ser la setmana de carnaval. El
rei carnestoltes ens va donar les ordres del que havíem
de portar cada dia a la llar. El divendres ens ho va fer
portar tot i anàvem disfressats de pallassos.
El dia 8 per la tarda vam celebrar el carnaval on pares
i mares com sempre van ajudar a confeccionar les disfresses. Anàvem disfressats de pintors, 70 persones entre
grans i petits i fèiem molt de goig.
Vam fer una rua per carrers del nostre poble acompanyats de música i vam acabar la festa al centre cultural,
amb una mica més de música i un berenar. Un cop al
centre cultural, vam anar a veure els avis del centre de
dia, els quals ens esperaven disfressats.
També van venir una estona a la festa els nens/es del
centre obert l’oliveta.

Setmana del color blau

Setmana del color groc

Durant el segon trimestre, hem anat treballant el color
blau i, per finalitzar amb aquest color, el dia 1 de març
vam fer la festa del color blau.
Vam pintar la cara als nens com els indis i els vam explicar el conte d’uns indis que vivien a un poblat que
sempre plovia i no sabien que fer perquè no plogués més.
Els nens/es de la llar ens van ajudar a tocar amb instruments de música perquè parés de ploure i gràcies a ells/
es al poblat dels indis va sortir el sol.

Després d’estar treballant durant uns mesos el color
groc, el dia 1 de febrer vam celebrar la festa del color
groc on vam fer una petita obra de teatre de la Rínxols
d’or. Va venir la Rínxols a explicar-nos la seva història i
els nens havien de portar alguna peça de roba d’aquest
color. Els hi va agradar molt.
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup
Joventut, durant el 1r trimestre, han
estat:
Com ja va sent habitual, cada mes
es realitza una activitat infantil
per a xiquets i xiquetes d’edats
compreses entre els 0 i 8 anys. El
passat 2 de febrer, es va poder gaudir
d’una activitat relacionada amb el
carnaval, on cada participant es va
poder confeccionar la seva disfressa,
d’indi. En canvi, el passat 9 de març,
es va fer un taller de cuina, a través
de la preparació d’un plat molt
creatiu i saludable, l’activitat portava
per nom el cuc saludable.

Si us fixeu bé, serà molt fàcil de
respondré. Ens sabríeu dir quines
tres persones van dur a terme el
curs de cuina?
A través del perfil del facebook,
podeu anar contestant a la pregunta.
I si encara no esteu agregats feu-ho,
us mantindrem informats de tota la
programació de les activitats.
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Durant els mesos de febrer i març,
s’ha dut a terme el curs de cuina, en
un total de 17 participants. S’han
realitzat primers plats, segons plats
i postres, a més a més, en aquesta
edició, es va poder gaudir d’una
sessió de tast de vins. Les diferents
sessions van estar impartides per
Marta Fort, Dani Jove del restaurant
Com tu i Josep Borràs del celler Mas
de les Vinyes.

Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de…

+q ALBERGS
Amb unes instal·lacions modernes
i ben equipades, i amb una clara
voluntat de servei, la xarxa d’albergs
es regeix per una filosofia pròpia
que té com a objectiu facilitar la
mobilitat i les relacions socials entre
els joves catalans.
Els albergs són, doncs, un espai físic
a partir del qual es poden compartir
experiències, conviure, aprendre i
descobrir noves sensacions. Amb
aquesta idea neix el programa
+q albergs “Rutes i Camins per
Catalunya”, un projecte que enllaça
totes les instal·lacions de la Xanascat
a través de 41 rutes a peu o bicicleta.
Les rutes concorren per zones
litorals, d’interior o de muntanya,
i estan dissenyades per a diferents
nivells de dificultat i per a qualsevol

tipus d’usuari: familiar, escolar i
fonamentalment jove. Així, a través
de l’esport, els usuaris poden gaudir
de les diferents varietats del nostre
patrimoni natural. El gran ventall
d’itineraris que es proposen fan que
gairebé totes les rutes es puguin
realitzar durant tot l’any (sempre i
quan les condicions climàtiques ho
permetin)
En aquest web http://www.xanascat.
cat/shownode.tjc?id=641090 podràs
consultar tota la informació que es
necessita per realitzar cada un dels
itineraris: tota la informació tècnica:
descripció del recorregut, mapa,
fitxa tècnica, altimetria, enllaços
amb altres albergs i la possibilitat de
transport alternatiu si s’escau.
Aprofitant les noves tecnologies el
web és pioner en la possibilitat de:

- descarregar-se el tracks pels
dispositius GPS
- visualitzar les rutes sobre la
plataforma
tridimensional
del
Google Earth
- disposar dels roadbooks o fulls de
ruta per les rutes en bicicleta, i una
descripció pas a pas de les rutes a
peu.
Cada ruta disposa d’un espai
participatiu on els usuaris podreu fer
les vostres recomanacions, preparar
concentracions i sortides i compartir
amb els altres usuaris nous itineraris.

Aguaita!
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La Plana Ràdio

Es proposa que La Plana Ràdio formi part de la Xarxa del Consorci de
Comunicació Local

Aquest va ser un dels 11 punts que
es van debatre i aprovar a la sessió
ordinària del ple del passat mes de
febrer.
(J.Roig).-El Consorci de Comunicació
Local és l’òrgan creat per desenvolupar la comunicació de proximitat.
L’objectiu del Consorci és la promoció i el foment de la comunicació
local amb la voluntat de promoure
el municipalisme i el món local en
totes les seves expressions culturals
i socials mitjançant l’enfortiment de
la comunicació local.
Amb la voluntat de formar part
d‘aquest organisme es va proposar a

la darrera sessió plenària del nostre
Ajuntament, aprovar la formalització del conveni d’adhesió de La Plana
Ràdio al mateix.
El Consorci de Comunicació Local actua en la promoció de les activitats
de les emissores locals a través de La
Xarxa, una plataforma de continguts
radiofònics i serveis a disposició del
conjunt de ràdios de proximitat de
Catalunya.
L’adhesió a La Xarxa significarà, per
al nostre poble i per a l’emissora,
poder disposar d’una oferta de programació sincrònica (24 hores de
programació distribuïda per satèl·lit)
i asíncrona (continguts distribuïts
per internet) amb què les emissores
poden enriquir i completar les seves graelles, especialment en època
de vacances o per baixes laborals.
Podrem aportar i utilitzar notícies,
cròniques i reportatges en els espais
informatius i esportius que formen
part de la programació sincrònica.
També incorporar continguts divulgatius i d’entreteniment produïts
per les emissores a la programació

sincrònica, donant-los a conèixer
més enllà dels seus àmbits habituals
d’emissió.
Finalment, el pertànyer al consorci
ens donarà dret a assistència jurídica, tècnica i lingüística.
A més a més, el Consorci ofereix assessorament jurídic per facilitar l’establiment i el funcionament d’una
emissora de ràdio municipal.
L’adhesió de La Plana Ràdio al Consorci va comptar amb els vots favorables del Partit Popular i de Convergència i Unió i l’abstenció de la coalició Unitat Planera.
Un cop aprovada la sol·licitud pel
Ple, aquesta s’ha comunicat al Consorci, mitjançant certificació de la
Secretaria del nostre Ajuntament,
dels acords adoptats.
Ara s’està pendent de què, en la propera reunió que celebri el Consell
General del CCL aprovi la sol·licitud
que es comunica a l’entitat prèvia
publicació en el Diari Oficial (BOP,
DOGC).

CLUB DE LECTURA
El Club de Lectura de la Biblioteca
José Escudé de Santa Bàrbara, tots
els darrers dimarts de mes es reuneix
per parlar i comentar un llibre que
els seus membres han llegit durant
el mes. A la trobada del mes de gener,
vam tenir la visita de l’escriptor
faldut Manel Ollé, que ens va
comentar el perquè d’escriure aquest
llibre Micalet Verderol. El llibre parla
de la vida de l’últim pagès, un home
honest i senzill. També parla de les
seves costums i maneres de sembrar,
collir i cultivar la terra. L’autor juga
amb les paraules, dites… del parlar
autòcton d’Ulldecona. Al mes de
febrer, el llibre va ser La princesa de
Jade de l’escriptora Coia Valls, premi
Néstor Luján de novel·la històrica
2010. Donat que era un dia especial,
des del Club de Lectura es va voler
que fos un acte obert a tothom i no
solament per al membres del Club,
ja que una ocasió així mereixia la
pena. Els assistents a la presentació

van sortir molt contents, ja que van
passar una estona molt agradable
amb l’escriptora i fins tot van haver
moments en què l’emoció es va
apoderar d’ells. L’escriptora també
ens va relatar les seves inquietuds
i aficions, a més a més, ens va fer
cinc cèntims de la seva propera
novel·la Les Torres del Cel, que ha
estat presentada el dia 6 de març.
Aquest acte, tal i com va explicar el
regidor de Cultura, Alfred Blanch, en
la seva presentació quan li agraïa a
l’escriptora la seva visita a Santa
Bàrbara, va ser possible gràcies a la

Institució de les Lletres Catalanes
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya que a través
del programa Al Vostre Gust acosta
les autores i autors de literatura
catalana als seus lectors i lectores
afavorint la difusió i el coneixement
de la seva obra. I en aquest últim mes
hem comentat el llibre La filla del mar
de l’autor Àngel Guimerà. El Club vol
agrair l’assistència i col·laboració de
tots els membres a les trobades amb
els autors i invitem a tothom a què
ens acompanyi en properes trobades.
Bona lectura i fins aviat.

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU
Tel. 625 657 700
C/ Àfrica , 94
43570- SANTA BÀRBARA

(977)744420

MANOLA
SIMÓ
VALLDEPÉREZ,
AQUEST ANY CENT!
Tenir quasi cent anys i poder-ho
comptar ja és important, per aquest
motiu i perquè m’agrada guardar
aquests arxius que formen part de
la memòria vivent del poble, avui
us explicaré algunes de les contalles
que
Manola Simó Valldepérez
ens explicava perquè algun dia ho
puguem emetre a la Plana Ràdio.
Manola Simó va néixer el 28 de
desembre de l’any 1913, el seu
malnom és la Balda perquè el seu
besavi era Oswaldo i d’aquí aquest
malnom, a més es cosina de Cinteta
la Baldeta que ha complert també,
recentment 98 anys, això em fa
pensar amb els gens prodigiosos
d’aquesta família.
Manola és filla del poble, ella i les
seves dues germanes treballaven
com a modistes, encara recorda les
teles, més bones que les actuals, els
prisats, les faldetes... “al nostre poble
era tradició estrenar per Sant Gregori
i Santa Bàrbara i mentre les xiques
ballaven natros treballàvem contra
rellotge perquè el dia després a les 12,
hora de missa, poguessin estrenar el
vestit o l’abric”.
Durant la guerra, quan tenia uns
22 anys, els soldats italians i els
alemanys venien a casa, s’arrencaven
els botons a propòsit per veure noies
joves i sempre teníem la feina
assegurada. Manola també recordava
com aquests soldats retransmetien
el procés del conflicte “estaven
instal·lats a la zona del restaurant de
Diego, allò tot eren garrofers i des d’allí
feien les transmissions de ràdio”
Quan arribava la pasqua anaven
al barranc de la Galera a saltar la
corda i també era tradicional anar al
de Solsó i ballar amb l’acordió. Les
festes s’enllaçaven amb els estudis a
“las Escuelas Públicas” una joia per al
nostre poble que ja va desaparèixer
molt al nostre pesar, “allí estudiàvem
separats els xics de les xiques i a l’hora
del pati arreglàvem les flors i jugàvem
pel voltant del pou. Recordo a Doña
Pepita i Doña Magdalena, eren les
mestres de quan jo era petita”.
Entre les moltes coses que ens

València”.
Precisament a València va passar la
major part de la seva vida, allí van
anar a cuidar als seus sogres i, en
morir aquests, el seu marit va seguir
amb el treball del seu pare, que era
encarregat d’una fàbrica d’olis.
Allí i ja tenint a les seves dues filles,
Pepita i Ros Mari, van viure la riuada
de l’any 57 “era de matí i tenia la
xiqueta en pulmonia, ens cridaven els
veïns dels pisos de dalt pensant que ens
havíem ofegat, l’aigua m’arribava fins
als genolls i la llum no funcionava, ho
recordo com si ara fora“.

explicava l’àvia centenària contava
amb alegria quan anaven a rentar
la roba a les basses del Galán “allí hi
havien rentadors, uns per fer-ho amb
sabó i els altres per repassar, les cordes
per estendre, cantàvem, fèiem
safareig i quan estava tot eixut ens ho
emportàvem plegat cap a casa”.
De quins establiments se’n recorda
Manola? “De botigues, la de Pontes i
la de les Benides... anàvem a comprar
peix i carn al mercat, on el meu pare
s’encarregava d’obrir-lo a les 5 del
matí i tancar-lo després. Jo i les meves
germanes el netejàvem per al dia
següent”.
“Els cafès de l’època, el d’Evaristo, el de
Chanca on també feien ball, el del Noro,
el d’Agustinet i també el de Tapatita.
Però els millors balls eren els que
portava el meu cunyat Manuel de
Batalla, allò si que eren balls! Els fèiem
al cine de Bretó i portava orquestres de
primera, vingudes de Barcelona i les
companyies de teatre més exclusives”.
Manola estava casada amb Pepet
lo Borratxet “este nom fou perquè li
agradaven molt els borratxos, les
favetes petites i, per això, li van posar.
Era del poble però ens vam conèixer al
camp de futbol de l’Ametller, situat on
ara estan els jubilats. Natros ens vam
casar de negre i de matinada, perquè
quan estaves de dol els casaments
eren així i els més afortunats anaven
de viatge de nuvis a Barcelona o

Una de les històries més curioses
que m’explica fou la història de
la campana principal del poble.
Sembla que fou regalada per una
marquesa de València a la localitat,
m’explicava Manola, que en aquell
temps hi havia una veïna del poble,
familiar de les Benides i portera
de casa la marquesa, que fou qui
li va explicar la necessitat que el
poble tenia d’adquirir una campana
i ella la va comprar, la va regalar i
fins i tot va participar el dia de la
inauguració.
Aquestes són algunes de les contalles
que Manola m’explicava en la seva
entretinguda conversa “vaig viure
més de 60 anys a València tot i que el
meu poble és Santa Bàrbara i per l’estiu
sempre venia o enviava a les meves
filles”.
Manola encara viatja algun cop a
València, on passa alguna temporada
amb la seva filla Pepita.
A Santa Bàrbara passa els dies llegint
els diaris, mirant les revistes del cor
i veient com passen els cotxes pel
passeig de les Escoles, asseguda al
sofà de casa, amb la pell fresca com
una rosa i sense cap arruga, la ment
lúcida i només lamentant que les
cames no l’acompanyen... el que sí
l’acompanya són molts records per
explicar.
D’aquesta manera espera que algun
dia arriben a buscar-la, ho fa sense
por, amb la tranquil·litat d’una vida
viscuda intensament i una rialla a la
cara.
Tere Giné

LA FORÇA I EL PODER DEL PENSAMENT CREATIU
La nostra ment serà inqüestionable si
tenim un pensament i unes idees que
mai es rendeixen a la desfeta. La nostra
ment ho és tot, és estímul, és sortidor
d’energia i és la dinàmica que converteix la desfeta en victòria.
Per tant, el nostre pensament és la qualitat invencible que ens assegura l’èxit
final.
Una ment creativa ens equipa per canalitzar poder infinit, per tant, el pensament creatiu, transforma les idees en
realitat tangible.
El més dinàmic, poderós i revolucionari
que tenim és: la idea de la nostra ment.
La humanitat s’ha desplaçat cap a dalt,
en una escala d’idees. Cada dia és un
desafiament per explorar noves possibilitats i per aventurar-se en crear noves
idees.
“Els pensadors creatius esculpeixen el
mon”.
Les idees o la imaginació són primordials, són la flama que encén el pensament creatiu. I per altra part, la imaginació il·lumina i encén la flama de la
nostra ment.
Potser estimulada des de fora dels sentits o des de dintre a través de la curiositat o de la inconformitat que puguem
acumular.
La imaginació estimula el seu potencial
creatiu mitjançant el subministrament
a la seva ment de les abundants dades

que es generen des del seu fons neuronal del pensament.
En realitat tot aquest caudal que posseïm a la nostra ment pot canalitzar la
llavor d’una idea, d’un descobriment,
d’una investigació, d’una forma artística, completament nova, inèdita, que el
món no hagi conegut mai.
Per conquerir aquest gran poder hem
de saber compenetrar en absolut tota
la nostra ment en una sola direcció.
Aquest gran esforç mental no és gens
fàcil i ha de passar el subjecte en qüestió, grans espais de temps exercitant la
seva ment en aquesta profunda meditació “ascètica-mística” amb el fi d’aconseguir plenament els objectius desitjats.
Ens podem preguntar: com podem adquirir la forma mental més apropiada
per arribar al nostre propòsit de cercar
un domini i poder que ens suposi un
equilibri i un gran benestar?
Per suposat que sí, demanant-ho i desitjant-ho intensament sense parar,
d’aquesta forma anirem guanyant al
nostre propi cervell per mig de l’ensinistrament constant a fi de generar la suficient energia, potenciant així els talents
i les dots perquè s’impregnin d’aquesta
pròpia energia creadora i intel·ligent.
En el fons som quelcom com una caixa de tresors i de poders meravellosos.
Tots aquests tresors els portem amb
nosaltres des d’un incommensurable

passat, un passat que no podem mai
computar de tots els nostres anteriors
gens. Tresors que comencem a modelar amb la forma del primer àtom, en
el mes dèbil moviment de la matèria,
a fi de què segueixin augmentant, per
mig de l’inconscient exercici del desig i
de l’acció; creixen el seu poder amb una
organització més complexa i delicada
fent més gran la varietat de poders a
fi d’augmentar les seves meravelloses
capacitats que es generen gràcies a la
repetida combinació dels elements.
Tots aquests poders, aquests talents, la
força de la nostra ment, es mostren conjuntament pel gran imant de les nostres
idees que volen plasmar-se en fets reals,
en elements tangibles i palpables, però
res de tot això resulta factible sense el
propòsit ferm i sostingut en el temps
del nostre esforç constant de conquerir-ho. Existeix una frase que defineix la
força que mou tots els motors de la nostra caixa dels tresors de la nostra ment:
“Homines Sunt voluntates”, “el poder
està en la voluntat”. El fil energètic més
poderós està en el moviment i desig de
la nostra voluntat. Si ho vols conquerir
per damunt de tot i et poses a treballar
intensament, segur que ho aconseguiràs en escreix!
Màrius Casadó i Cid
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XXII Jornades Culturals
Santa Bàrbara 2013
abril
Dissabte, 13
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
19 h Inauguració de les XXII Jornades Culturals
i inauguració de l’exposició La Força de l’Escut,
l’Heràldica Cívica del món local de Catalunya.
L’exposició es podrà visitar fins a l’11 de maig.
A continuació, lliurament dels premis del
XXII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara.
Per finalitzar, actuació de Montserrat Ferrús,
guanyadora de la 1a edició del programa Ets
del Milloret.
Lloc: Centre Cultural

Diumenge, 14

10 h Ruta historicoetnològica pels voltants del
Mas de Barberans, amb visites comentades
al Racó de les Fibres Vegetals, a la font de les
Piques i a l’aqüeducte anomenat Pont de les
Canals.
Sortida: des del Centre Cultural (amb vehicles
de motor)
18 h
Festa literària. Presentació del llibre
Itinerario de sueños perdidos. Intervindran: Maria
José Cid Rodríguez, doctorada en Psicologia,
Lluïsa Barberà Coto, metge forense i Eusebi
Cañellas Arasa, autor del llibre. L’acte tindrà
un petit recital de poesia i un homenatge a
Pilar Aixalà.
Lloc: Centre Cultural

Dimarts, 16

11 h Xerrada a la Plana Ràdio a càrrec d’una
psicòloga sexual.
El programa es repetirà el dilluns 22 d’abril, a
les 18 hores.

Dimecres, 17

9.30 h Taller de risoteràpia a càrrec de Maria
Josep Ruiz, psicòloga del SIAD del Montsià.
Lloc: Centre Cultural
18 h Curs bàsic de fotografia digital. Obert a
tothom. Sòcies gratuït, no socis 5 €.
Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
18.30 h Audició dels alumnes de saxo i flauta
travessera.
Lloc: Centre Musical Els Flarets

El 18 i 19 d’abril, durant tot el dia,
Jornades Culturals de l’Escola Jaume Balmes.

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA

Dijous, 18

18 h Teatre infantil amb l’obra El llop feroç a
càrrec de de la Companyia Udol Teatre.
Lloc: Biblioteca José Escudé
18.30 h Audició dels alumnes d’oboè de l’escola
EMMGA Els Flarets i escoles invitades de la
comarca. Lloc: Centre Musical Els Flarets

Divendres, 19

18.30 h Audició dels alumnes de clarinet i
vent metall, amb la col·laboració de Lorena
Ventura, professora de trompa invitada.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
19.30 h Presentació i estrena del documental
Se fa Saber, amb la presència de la directora,
Zoraida Roselló i dels seus protagonistes,
persones molt conegudes al nostre poble.
Lloc: Centre Cultural

Dissabte, 20

11 h
Programa créixer en família. Xerrades
per a pares i mares del Centre Obert l’Oliveta.
També es realitzarà els dies 27 d’abril i 4 i 11
de maig, de les 11 a les 13 hores.
Lloc: Centre Obert
12 h Audició dels alumnes de percussió.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
16 h Tallers infantils: pintem terrissa, jocs
tradicionals i inflables.
Lloc: Escola Jaume Balmes

Diumenge, 21

12 h Presentació del llibre La Cuina de la Plana,
a càrrec de l’autor Jordi Boronat. Recull de
receptes de la cuina tradicional.
Lloc: Centre Cultural
14 h Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor
i ball amb el Duo Època. S’obsequiarà amb una
rosa de Sant Jordi.
Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies

Dimarts, 23 – DIADA DE SANT JORDI

10 h Venda de roses a benefici dels projectes
2013 de Mans Unides.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
11.30 h Lectures en veu alta, a càrrec
d’alumnes de 2n de batxillerat de l’IES les
Planes. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
16 h Entrega del XXII Premi Literari Rogelio
Farnós. Lloc: Centre Cultural
18 h Conta contes amb anglès The three Billy
goats story a càrrec d’Enjoy English i xocolatada
a càrrec del restaurant Com tu.
Lloc: Biblioteca José Escudé

18.30 h Presentació del llibre Estrelletes de Mig
Camí, a càrrec d’Àlvar Arasa. A continuació,
lectures en veu alta a càrrec dels membres del
Club de Lectura.
Lloc: Biblioteca José Escudé
21.30 h Cinefòrum. Emetrem una pel·lícula
en català de producció recent i temàtica
d’actualitat. En acabar, l’historiador Marc
March moderarà el col·loqui que podrem fer
tots plegats. Lloc: Centre Cultural

Dimecres, 24

18 h Curs bàsic de fotografia digital.
Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres

Divendres, 26

16 h Festa de la primavera de la Llar d’Infants
les Beceroles. Lloc: Llar d’Infants les Beceroles
19.30 h Inauguració de l’exposició de fotografia de
la planera Mireia Albella.
L’exposició es podrà visitar fins al 5 de maig en
horari de Museu. Lloc: Museu de la Vida a la Plana

Dissabte, 27

9.15 h Sortida cultural: Visita guiada al Castell
Medieval d’Ulldecona, Visita guiada a la casa
O’Connor d’Alcanar i Centre d’Interpretació de
la Cultura dels Ibers. Visita guiada a la Moleta
i l’Ermita del Remei d’Alcanar i les oliveres
mil·lenàries. Passeig per la riba de l’Ebre
d’Amposta: el pont penjant, l’embarcador i el
camí de Sirga. Visita guiada a la sala “Les Terres
de l’Ebre: de la prehistòria a l’edat mitjana” i
la sala “Ebre, Camí d’aigua” del Museu de les
Terres de l’Ebre. Inscripcions: fins al 24 d’abril
a les oficines de l’Ajuntament.
Preu: 10 € (Inclou el viatge i les entrades als
centres). Lloc de sortida: Centre Cultural

Diumenge, 28

15 h Marató d’imatges de moments històrics a
Santa Bàrbara, de Guillermo Gaya.
15 h: Resum del playback del 1985 i el del 2012.
17 h: L’aniversari. Representació del Grup
Teatral Planer.
18 h: Cursa enigmàtica 2006. L’enigma de la Plana.
19 h: Pregó de Festes Majors 1996, a càrrec
d’Artur Mas i resum de les Festes Majors 1996.
Lloc: Centre Cultural

Dimarts, 30

18.30 h Presentació del llibre Los inocentes hijos
de Dios, a càrrec del seu autor Pere Perellón.
Lloc: Biblioteca José Escudé Albesa

MAIG
Dimecres, 1

10 h Romeria amb carruatges i cavalleries.
Recorregut pel terme municipal.
Lloc de concentració: Magatzem Municipal

Divendres, 3

19.30 h Quin any, aquell 1913!, a càrrec de
Màrius Pont (Centre d’Estudis Planers). Amb
paraules i imatges ens traslladarem a aquell
fabulós 1913.
Les persones assistents poden portar
fotografies realitzades a les antigues escoles:
mirant-les podrem passar una bona estona.
Lloc: Centre Cultural

Dissabte, 4 - DIA DEL MUSEU

11 h Visita guiada al Museu de la Vida a la Plana.
Entrada gratuïta.
17 h Visita guiada al Museu de la Vida a la Plana.
Entrada gratuïta.
19.30 h Presentació del llibre Al cor de la terra (El
món agrari a les Terres de l’Ebre al s.XX), de Josep
Olivas Rodríguez, editat per Publicacions de
l’Abadia de Montserrat dins de la col·lecció
Scripta. L’acte comptarà amb la presència de
l’autor i d’Àngels Massip i Bonet, professora
de la Universitat de Barcelona, directora del
projecte Scripta i autora del pròleg.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

Diumenge, 5

10 h Sortida fotogràfica del curs bàsic de
fotografia digital.
Lloc de trobada: Local de l’Associació de
Dones Planeres
19 h Concert de Jornades Culturals de la Banda
Unió Musical Jaume Balmes i la Banda Jove de
l’Escola de Música Germans Arasa Els Flarets.
Lloc: Centre Cultural

Dimarts, 7

18 h Visualització dels treballs fotogràfics del curs.
Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres

Dimecres, 8

20 h Presentació del joc de l’oca sobre els
orígens de Santa Bàrbara, coordinat pel Centre
d’Estudis Planers, realitzat per alumnes de
l’IES Les Planes i patrocinat per l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

Dijous, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI

9.30 h Tir i arrossegament de cavalleries, de
caràcter local. Lloc: al costat de la Plaça de Bous
11.30 h Missa Major en honor a Sant Gregori,
patró del poble. Amb la participació de les
pubilles del 2012, que assistiran a la celebració
amb vestit de gala. Posteriorment, processó
i benedicció del terme. La Banda de Música
Unió Musical Jaume Balmes acompanyarà la
processó.

19 h Cantada de cobles per les cases de les
pubilles 2013.
Lloc de sortida: plaça Alcalde Cid i Cid
20.30 h Inauguració de l’exposició Dubtes?
La Catalunya del demà. A continuació
compartirem una copa de cava.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament
21 h Sopar de germanor i festa de commemoració
del centenari de l’arribada de la llum elèctrica
a la nostra vila. L’Ajuntament posarà les
taules i cadires i la gent del poble s’haurà de
portar el menjar.
Per tal d’ambientar el sopar com si fóssim a
l’any 1913, es convida a tothom a portar tota
classe d’estris tradicionals d’il·luminació
(cresols i altres llums d’oli, candeles,
quinqués, carbureros, etc.)
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid
21.30 h Penjada d’una estelada a la Plaça i cant
dels Segadors. Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid
22 h A les acaballes del sopar esperarem
l’arribada de la llum. Rebrem la llum elèctrica
amb una festa especial i amb jotes cantades
expressament preparades per a l’ocasió.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

Divendres, 10

10 h Tallers del Bus Alicia. Una unitat mòbil
sobre ciència i cuina de la Fundació Alicia.
Tallers per grups. Lloc: plaça de l’Alto
16 h Tallers del Bus Alicia. Una unitat mòbil
sobre ciència i cuina de la Fundació Alicia.
Tallers per grups. Lloc: plaça de l’Alto
19 h Xerrada a càrrec de José Luís Pueyo, un
aragonès d’Alcañiz que es qualifica a si
mateix con un “Aprendiz de Viajero”, amb
imatges dels seus viatges pel món: Índia,
Brasil, Argentina, USA, Canada, Síria, Marroc,
Irlanda, etc. Lloc: Centre Cultural

FESTA SANT GREGORI A SANTA
BÀRBARA

Durant tot el cap de setmana, 11 i 12 de maig,
la Unió de Comerciants instal·larà les seues
botigues al carrer.

Dissabte, 11

10 h Tallers del Bus Alicia. Una unitat mòbil
sobre ciència i cuina de la Fundació Alicia.
Tallers per grups. Lloc: plaça de l’Alto
16 h Tallers del Bus Alicia. Una unitat mòbil
sobre ciència i cuina de la Fundació Alicia.
Tallers per grups. Lloc: plaça de l’Alto
19 h Conferència La nació catalana en construcció,
a càrrec de l’escriptor Emigdi Subirats.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament
19.30 h Inauguració de l’exposició Oliveres
Mil·lenàries del Territori del Sénia. Projecció
de vídeos de Santa Bàrbara i de les Oliveres
Mil·lenàries. Xerrada sobre els olis de varietats
tradicionals, seguida de degustació.
Lloc: Centre Cultural
22 h
Viatge al passat planer: itinerari
dramatitzat sobre els orígens de les Planes
de Santa Bàrbara. Al llarg del recorregut hi

haurà set representacions relacionades amb
els anys en què es van anar colonitzant les
Planes i es va anar formant el poble de Santa
Bàrbara.
Lloc d’inici: replaceta on es fa la fira dels
dissabtes, entre la Rota de l’Alto i el principi
del c. Sol (allí es recolliran els donatius).

Diumenge, 12

10 h Obertura de la 10a Mostra Taula del Sénia:
Santa Bàrbara 2013.
Cercavila a càrrec de la Banda Unió Musical
Jaume Balmes. Lloc: carrer Major
10 h Visites a l’exposició del Bus Alicia.
Lloc: plaça de l’Alto
11 h Primeres partides del Joc de l’oca planera.
Lloc: carrer Major
18.30 h Concentració a la plaça Cid i Cid. Les
comitives i els convilatans, vestits segons
el costum tradicional, recorreran el poble
acompanyats pels Amics dels Cavalls, per
anar a les cases de les pubilles 2013 i fer-ne la
petició als pares.
19.30 h Proclamació oficial de les pubilles de
l’any 2013 a la manera tradicional.
20 h Ballada de jotes i fi de festa

Dimecres, 15

18.30 h Xerrada: Consells de seguretat, com
evitar l’engany. A càrrec de l’oficina de
relacions amb la comunitat dels Mossos
d’Esquadra d’Amposta.
Lloc: Centre Cultural

Dissabte, 18

11 h Tallers infantils a càrrec del Grup Joventut.
Lloc: Centre Obert l’Oliveta
19 h Exposició del curs bàsic de fotografia digital:
La primavera en flor.
Lloc: Local de l’Associació de Dones Planeres
Col·laboren:
AMPA IES Les Planes, APA de l’Escola Jaume
Balmes, Associació Aragonesa Planera,
Associació de Jubilats i Pensionistes, Biblioteca
José Escudé, Centre d’Estudis Planers, Centre
Obert l’Oliveta, Club de Lectura, Coral Santa
Bàrbara, Dones Planeres, Escola Jaume
Balmes, Grup Joventut, Grup Teatral Planer,
IES les Planes, La Plana Ràdio, Llar d’Infants
les Beceroles, Mans Unides, Penya Amics dels
Cavalls, Santa Bàrbara per la Independència,
Unió de Comerciants i Unió Musical Jaume
Balmes

Opinió dels Partits Polítics
VALORACIÓ CIU. MARÇ
2013
Dóna la sensació per l’ambient general instal·lat al país que
d’esta no ens en sortirem: l’economia segueix per terra, cada dia un
presumpte nou escàndol de corrupció
política, més atur, desprestigi generalitzat del treball públic, la democràcia
qüestionada per la seva ineficiència en
problemes socials greus com els desnonaments o la manca de treball, on està
la justícia, etc.
En la història de la humanitat sempre han hagut crisis, revolucions...
que han servit per fer-nos millors
com espècie. En teniu cap dubte
que de tot plegat en sortirem més
reforçats com a societat? CiU a nivell local no en tenim cap dubte. Els
que conformem el govern de CiU
a Santa Bàrbara intentem complir
amb les nostres responsabilitats
diàries amb ètica, responsabilitat,
sentit comú i perseguint el benefici
general dels planers, prioritzant el
nostre programa electoral i intentant que Santa Bàrbara vagi endavant.
Els miracles no existeixen, els projectes que podem anar tirant endavant com a poble: ampliació de les
escoles públiques, remodelació del
parc municipal, centre de dia per a
la gent gran, remodelació de la plaça del dipòsit o el nou mercat municipal i les moltes activitats que des
de les diverses regidories es porten
a terme dia a dia amb la complicitat
de molts planers, NO ens els regala ningú. Responen a governar amb
seny, dedicació, treball i persecució
incansable dels objectius marcats.
És per aquest motiu que CIU Santa Bàrbara confiem en què ens en
sortirem d’aquest atzucac de negativisme que ens rodeja i que ens
assota; la clau és lluitar i no deixar-nos arrossegar per tots aquells
que no han fet bé les coses. N’hi ha
molta de gent que ho està fent bé a
l’administració pública i també a la
nostra societat... hem de denunciar
i atacar els corruptes, però felicitar i
seguir l’exemple dels honestos, només així ens en sortirem.

La revista Santa Bàrbara magatzim és
una publicació en que els partits que
estem al consistori podem expressar
les nostres opinions sobre diversos
temes de la nostra vila o relacionats amb la nostra
vila.
Unitat Planera sempre ha utilitzat aquest canal
com a lloc de definició d’allò que creu que no està
bé i lloc també de felicitació en cas d’actuacions de
l’equip de govern ha fet bé les coses.
Avui comencem amb una felicitació, volem felicitar a l’equip de govern per l’actuació, ràpida, que
ha permès aconseguir unes noves aules a la nostra escola, que tant els hi feia falta, recordem que
ja fa molts anys que la nostra escola estava sota
“mínims” a l’hora de poder tenir unes aules justes
i adaptades al numero d’alumnes que té l’escola
Jaume Balmes. Unitat Planera sempre ha defensat
l’escola del poble com a un element bàsic per al
nostre poble, per això, en el nostre programa, teníem previst buscar algun tipus de finançament per
als llibres escolars a per a tots els pares i mares
que, actualment, cada inici de curs, han de sufragar
més de 300€ de mitjana per als llibres dels seus
fills; la inversió de poder pagar els llibres als pares,
amb condicions, era aproximadament menys de
un 1% del pressupost del nostre poble, natros, els
regidors de UP, varem demanar que, com a mínim,
es fes un estudi calculat dins dels pressupostos,
del cost i aplicar-se; sempre hem rebut negatives
per part de l’equip de govern. Igualment amb els
estudis dels nostres xiquets i xiquetes que van a
l’institut les Planes, el cost és molt menor.
Tot això és un exemple, un exemple de perquè Unitat Planera no aprova els pressupostos de cada any;
natros creiem que, tot i els ajustaments que l’equip
de govern fa per quadrar els números, cal un canvi
de rumb a l’hora de crear uns pressupostos, cal
buscar, encara més, aspectes en que les inversions i els diners que, en definitiva paguem tots els
habitants de Santa Bàrbara, busquen una millora
de la vida dels habitants del nostre poble, que, actualment, molts d’ells estan passant per moltes
dificultats per què no troben feina; sabem que és
difícil però potser no caldria fer tantes inversions
en aspectes, actualment, menys importants al nostre parer, i invertir en altres aspectes que serveixin
per poder millorar l’estat de l’economia familiar
i a la vegada gaudir d’un poble dinàmic i vitalista.
El ball de festes gratuït que l’any passat es va fer,
és un exemple de per on creiem que cal anar els
pressupostos; poden haver altres, que natros ja teníem previst en el programa electoral, des de oferir un carnet planer amb descomptes a les zones
esportives del poble, els llibres de text i digitals anteriorment esmentat o a l’estiu poder gaudir de les
piscines a preus més assequibles entre altres coses.
Sabem que és un moment difícil ja que a l’ajuntament no entren diners, però també sabem que en
els moments en que l’ajuntament recaptava molts
de diners tots aquests aspectes més socials tampoc
ho van voler fer.
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