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Editorial

Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

T

an bon punt haureu acabat de tancar el programa de
les Festes Majors, ja podreu obrir el magazín perquè el
tindreu a les vostres cases. I és que no parem! Entre uns
i altres tenim el poble sempre ben despert.
Jo podria parlar-vos de les Festes Majors, però donat que les
acabeu de viure tan intensament, he pensat que, tot i que
aquestes són les festes més sonades, també durant l’any hi ha
altres festes de les quals, des d’aquí, m’agradaria fer un repàs
de totes elles que durant l’any es porten a terme des de les
Regidories de Fires i Festes.
Comencem pel gener amb aquestes festes tan entranyables
per als més petits de la casa, les Jornades Nadalenques, amb el
pessebre vivent i la cavalcada de reis on petits i grans gaudeixen
de la màgia d’aquests dies. Després sant Antoni, amb els tres
tombs, benedicció dels animals i balls tradicionals, festes que
són a finals de gener i, un cop acabades, ja comencem a pensar
i preparar les disfresses perquè entre febrer i març ens toca
celebrar el carnaval, amb gresca i disbauxa per a tothom.
L’abril el deixem per descansar de tanta festa, tot i que ens
endinsem en la cultura, amb les Jornades Culturals, i al maig,
tornem-hi, sant Gregori, copatró del nostre poble, amb una
missa major i pregant-li pel nostre conreu. Tot seguit, omplim
el poble de festa tot passejant al compàs de les dolçaines i al
ritme de les cobles, visitant a les nostres pubilles per donar-los
la benvinguda a les properes Festes Majors i aprofitant aquests
dies que comença a fer bon temps per fer moltes activitats
relacionades amb les nostres tradicions.
El juny el reservem per als esportistes, amb les Jornades
Esportives, perquè, ara sí, arriba la grossa, preparem carros,
carretes, carrosses... i a xalar! L’agost, de piscina i relax, on
estarem millor amb aquesta calor? Al setembre a la Diada
hem d’anar per ser un bon català. A l’octubre deixem pas a la
Cultutardor i comencem a definir la fira per tenir-ho tot a punt
per al penúltim cap de setmana de novembre que se celebra la
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç. I acabem l’any al
desembre que comença amb la nostra patrona Santa Bàrbara
i acaba amb el Nadal, cantant nadales i visitant els pessebres,
menjant xocolata i fent cagar el tió, mentre gaudim d’altres
activitats com els festival de playback.
Cada festa és especial i té el seu encant i el seu públic, i a la
vista està en què totes les festes anomenades tenen molta
afluència de participants, per tant, podríem dir que totes tenen
molt amb un pressupost molt cenyit a l’actualitat.

Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis Socials, Salut i Joventut

E

n aquest número del magazín vull parlar-vos sobre la
joventut, un sector de la població no sempre comprès i
molts cops criticat.
Sentim massa sovint frases com que “els joves no saben el que
volen”, “els joves només pensen en festa” i tantes altres coses.
Voldria des d’aquí tirar una llança a favor de la joventut, ja
que en el nostre dia a dia, en el dia a dia dels i les joves de
Santa Bàrbara, si els busquem, veiem molts exemples de joves
emprenedors, crítics, responsables, compromesos... No fa molt
temps, dintre les Jornades Culturals es va presentar el joc “De
Masada a Masada” dissenyat, dibuixat i ideat, en part, per un
grup de joves planers; en el sí de les Jornades Esportives s’ha
reconegut l’esforç d’alguns i algunes atletes planers que al
llarg de l’any han destacat en la seva disciplina i premiat a tots
els que han participat a les mateixes jornades; què dir de les
Festes Majors, on els joves s’autoorganitzen per tirar endavant
activitats dirigides per a ells i també per a gran part de la resta
del poble; també tenim exemples de joves emprenedors que,
tot i l’actual situació financera, decideixen tirar endavant
projectes engrescadors, entre ells arquitectes, perruqueres,
músics...; i com no els joves solidaris, els que dediquen part del
seu temps a organitzar i dinamitzar activitats per a la resta de
persones, ja sigui des d’entitats i associacions o des del propi
Grup Joventut.
Felicitats a tots, seguiu així!
Cal parar-nos a pensar que ser jove no és fàcil.
De vegades sentim “només pensen en sortir de festa”, però
hem de tenir en compte el difícil que molts cops és intentar
ser diferent al grup, prendre decisions individuals, anar contra
corrent... a una edat en què sembla molt més important allò
que diuen els amics i companys que les recomanacions dels
referents de més edat: germans, pares, professors...
O altres frases com “si no estudies no seràs ningú”. Quina pressió
a l’hora de decidir què fer, què ser. Quan encara se’ls considera
“pre-adolescents” se’ls fa decidir quin tipus de formació volen
tenir: humanístic o tecnològic? graus de formació o estudis
universitaris? estudiar el que a un li agrada i motiva o allò que
se suposa que acabarà tenint més sortida laboral? Preguntes
sobre un futur que no és possible saber com serà!
I que dir dels mal anomenats “ni-ni” (ni estudia ni treballa).
Malauradament ara hi ha moltes persones que es troben en
aquesta situació, amb més o menys formació, sense recursos
per poder dedicar-se a ampliar-la i i sense manera de trobar
feina. Siguin més o menys joves, però el concepte de “ni-ni”
continua aplicant-se als més joves.
Joves continueu sent emprenedors, solidaris crítics, individuals
però alhora solidaris.
Tan de bo algun dia deixin als joves inventar la seva pròpia joventut.
(Quino)
Has pensat algun cop que si no fora per tots, ningú seria res? (Quino)
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Alcaldia i Urbanisme

Una nova regulació per a les construccions agrícoles

U

na important reunió amb els
alcaldes del Montsià en el marc
del Consell Comarcal, dóna el
tret de sortida al debat i consens que
ha de finalitzar amb la regulació definitiva de les construccions en terrenys
no urbanitzables.
La Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de la Generalitat
de Catalunya, va iniciar la redacció del
Pla Director Urbanístic (PDU) de les
construccions agrícoles tradicionals
de les Terres de l’Ebre l’any passat,
tot comptant amb la participació dels
ajuntaments implicats.
El director general d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, Agustí Serra,
ha manifestat que “aquest pla director
té, entre d’altres, la finalitat de regular les
construccions agrícoles tradicionals, dotar
de seguretat jurídica als ajuntaments i als
privats, i garantir la legalitat urbanística i
l’ordenació del territori”.
L’objectiu prioritari del PDU serà
establir
uns
criteris
normatius
unificats que regulin els usos permesos
en aquest tipus de construccions. La
voluntat és fer compatible la legalitat
urbanística amb les necessitats

derivades de les explotacions agrícoles
familiars, tradicionals a les Terres de
l’Ebre, vetllant perquè els masets no
derivin en habitatges, un ús no permès
en sòls no urbanitzables.
Amb aquesta excepció, el Pla abordarà
la possibilitat de regular altres usos
admissibles en masets ja existents,
definint, si s’escau, els criteris per
al seu tractament en el marc dels
catàlegs de masies que els municipis
han d’elaborar en compliment de la
normativa vigent.

L’alcalde de Santa Bàrbara mostrava
la seva satisfacció inicial pels treballs
del departament, en un tema que els
últims anys, per una manca de regulació unitària ha ocasionat molts mals
de caps als ajuntaments. L’alcalde
destaca la bona voluntat del Departament d’Urbanisme, alhora que agraeix
el consens amb els ajuntaments, clau
perquè després dels treballs surti una
norma que satisfaci a l’administració
local, competent en l’aprovació de les
llicències de construcció.

Suport de l’Ajuntament al dret a decidir

E

l ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara dóna majoritàriament
el seu suport a la Declaració de
Sobirania i Dret a Decidir del poble de
Catalunya.
Deu dels onze regidors del ple van
expressar lliurement el seu suport
a través d’una moció presentada
conjuntament pels grups polítics
d’Unitat Planera i Convergència i Unió.
En la moció s’explica que després de
l’aprovació, el 27 de setembre de 2012
i per part del Parlament de Catalunya,
de la resolució 742/IX que constatà la
necessitat que el poble de Catalunya
pogués
determinar
lliurement
i democràticament el seu futur
col·lectiu mitjançant una consulta,
i atenent el resultat de les eleccions
del 25 de novembre al Parlament de
Catalunya, aquest Parlament, reunit
en la primera sessió de la X legislatura
el 23 de gener de 2013 va aprovar una
4

Declaració de Sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya.
Davant
la
transcendència
del
moment històric i conscients de la
responsabilitat que també té el món
local i la ciutadania en aquest procés,
els grups municipals van donar suport

al text aprovat pel parlament del país.
Tanmateix,
el
ple
municipal
encoratjava el Parlament de Catalunya
i al conjunt de planers i planeres a ser
actius i protagonistes d’aquest procés
democràtic de l’exercici del dret a
decidir del poble de Catalunya.

Alcaldia i Urbanisme

L’Ajuntament sanejat econòmicament

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara es
troba entre els 10 ajuntaments
de les Terres de l’Ebre amb més
bona situació econòmica (2012), amb
menys endeutament. Segons la web
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, el nostre Ajuntament
estaria situat en el lloc 8è dels més sanejats de les nostres terres, tenint en
compte que els quatre primers, tots
ells de la Terra Alta, tenen els ingressos garantits dels parcs eòlics que tenen en els seus termes municipals.
Santa Bàrbara té un endeutament
pràcticament tècnic (88 euros per
habitant), molt prop de Bot (59 euros
per habitant) o Freginals (112 euros per
habitant). Entre els més endeutats
segons el Diari l’Ebre, l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar (2.165,7 euros per
habitant), Rasquera a la Ribera d’Ebre
(1.896 euros per habitant), Tortosa
(1.579 euros per habitant), o al Montsià,
Sant Jaume (1.216 euros per habitant)
o Amposta (915 euros per habitant).
La gestió d’intervenció de l’equip de
govern de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara ha consistit en aplicar el
sentit comú i no gastar més del que
la recaptació dels ingressos aconsella
per tirar endavant el pressupost.
Amb
aquesta
senzilla
fórmula,
l’Ajuntament, a més de seguir amb
importants inversions durant la
legislatura, ha aconseguit mantenir

tots els serveis que estava prestant
als ciutadans, ha aconseguit impulsar
i mantenir llocs de feina al municipi
i mantenir a ratlla, en uns temps
econòmicament molt complicat per
al món local, el dèficit pressupostari
de l’Ajuntament, amb un control
exhaustiu de la despesa corrent, que
ha servit per tirar endavant projectes
importants del municipi.
Tanmateix, els terminis de pagament
a proveïdors de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara s’han realitzat molt per baix
del que marca la llei d’administracions
locals, situant-se en una mitjana
d’aproximadament 21 dies, la qual
cosa situa a l’Ajuntament, en quant a
la liquidés de la institució, també en
una excel·lent posició. Actualment,
el deute contret de la Generalitat de
Catalunya amb l’Ajuntament de Santa
Bàrbara és de 237.605,35 euros.
El total del deute dels diversos
ajuntaments de les Terres de l’Ebre
durant el 2012 va ascendir a 160.079
milions d’euros, 22,5 milions d’euros
més que el 2011.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara
diu que en el control econòmic de la
gestió que l’administració planera fa
del seu dia a dia, està la clau perquè
el poble avanci en serveis i inversions.
Una de les claus ha estat també la
bona gestió realitzada pels diversos
regidors i personal de l’Ajuntament,

als quals dóna la seva més profunda
enhorabona
pel
compartiment
d’aquest èxit, ja que tota aquesta bona
gestió honesta i compromesa, acaba
refermant la confiança dels ciutadans
amb les seves institucions.
L’alcalde anima a tota la gent que
fa
possible
una
administració
econòmicament sanejada i honesta
amb els diners de la gent, a continuar
per aquesta línia per crear més
benestar i més riquesa al municipi, en
uns temps paradoxalment complicats
econòmicament.
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Cinta M. Bonancia rep la medalla centenària

L

a directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a les Terres de l’Ebre, Manolita Cid, va lliurar la Medalla Centenària del Departament a la senyora
Cinta M. Bonancia. A l’acte, que es va
celebrar al domicili de l’homenatjada, també hi van assistir amics i familiars, així com l’alcalde de Santa
Bàrbara, Jordi Boronat i el regidor de
Governació, Antonio Ollés, que van
fer lliurament també a l’homenatjada i familiars d’un quadre amb l’arbre genealògic de la família de la Sra.
Bonancia, confeccionat pels tècnics
de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Cinta M. Bonancia i Cavallé va néixer el 27 d’abril de 1913. Va treballar
durant molts anys a la fàbrica de botons de Santa Bàrbara. El seu marit i
ella van tenir 4 fills. També té 7 néts

i 4 besnéts. Actualment, conviu amb
la seva filla i la seva parella i passa
els caps de setmana amb un dels
seus néts.
La Medalla Centenària és una iniciativa del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de
Catalunya. Es tracta d’una medalla
d’argent gravada amb el nom i l’any
de naixement commemorativa del
centenari. A aquest reconeixement
institucional poden accedir-hi totes
les persones residents a Catalunya
que compleixin els requisits i realitzin la sol·licitud corresponent.
L’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, destaca que actes com aquest,
d’un alt contingut sentimental i simbòlic, representen per als planers
l’homenatge a tota aquella gent que
amb els seus anys de vida han con-

tribuït a la construcció de la nostra
societat planera. Dóna la casualitat
que la Sra. Bonancia va néixer l’any
en què va arribar la llum al municipi, des de llavors ja han passat 100
anys.

Benestar Social, Joventut i Salut

Formació per a pares i mares

E

l Centre Obert l’Oliveta de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
juntament amb la Secretaria de
Família de la Generalitat de Catalunya van realitzar un taller per a pares
i mares. El programa Créixer en família
oferia el suport a les famílies interessades a conèixer aspectes que poden
influir de forma positiva en la cura,
l’educació i el desenvolupament dels
fills i filles; convidant-los a reflexionar
i a compartir les seves experiències
amb altres famílies.

familiars amb menors de 6 a 12 anys.
S’estructurava en sis sessions en les
quals es tractaven diferents temàtiques:

Concretament el taller que es va realitzar a Santa Bàrbara anava dirigit a

- Sessió 6. Sessió monogràfica i de tancament de cicle

- Sessió 1. El respecte i la confiança
permet equivocar-nos
- Sessió 2. Fills autònoms, no obedients!
- Sessió 3. Conflictes i responsabilitats
- Sessió 4. Tal Faràs, tal educaràs!
- Sessió 5. No s’aprèn només a l’escola!

Ser pares i mares, avui en dia, no és
un paper fàcil ni existeix un manual
únic que serveixi per enfocar amb èxit
la tasca educativa de les famílies. Són
molts els dubtes que s’han d’afrontar,
com diferents les circumstàncies que
envolten cada família.
Per això, la regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez dóna suport a
aquest tipus de programes. Qualsevol
eina, acompanyament i suport que
se’ls pugui facilitat a les famílies és
positiu per tal d’afrontar el dia a dia.

Amb l’arribada del bon temps, finalitzen els tallers infantils

E

ls encarregats d’organitzar les
activitats per als més menuts
del Grup Joventut van programar
una activitat de manualitats que es va
dur a terme el dissabte 6 d’abril d’11 h
a 13 h. Aquesta vegada es va realitzar
al Centre Cultural perquè al lloc habitual, el Centre Obert, s’estava iniciant
un taller dirigit a pares i mares.
Els menuts van realitzar titelles de
mà, hi havia tres models que van
poder fer. Ells mateixos podien escollir
l’animalet que els agradava més, a
l’igual que escollir colors, decoració,
etc. També tenien la possibilitat de
pintar, decorar... dibuixos que hi havia
preparats.
Aquestes activitats, fora del seu entorn
habitual, tant per l’espai com per la
companyonia són importants per
conèixer i moure’s en entorns diferents.
També cal destacar el manteniment

de la participació.
El dissabte, 8 de juny, a la plaça de
bous es va realitzar l’última activitat
infantil de la temporada. Els menors
van gaudir amb diferents dinàmiques
i jocs d’aigua.

La regidora de Joventut destaca, una
vegada més, la bona acceptació que
tenen aquestes activitats i anuncia la
continuïtat d’aquests tallers a partir
del mes de setembre.

Aquesta temporada han estat 5 les
sessions que s’han anat realitzat els
mesos de febrer, març, abril, maig i juny.
Activitats diferents i variades: cuina,
disfresses, dinàmiques, manualitats...
Tenint en compte tant l’època de l’any
com l’edat dels participants.
Seguint la línia del Grup Joventut, quan
es programen les sessions s’intenta
que, a més de ser activitats perquè
els xiquets i xiquetes s’ho passen bé,
al mateix temps es treballen hàbits
d’higiene, d’alimentació saludable, de
cooperació, etc. Durant tot el cicle han
gaudit un centenar de participants.
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Benestar Social, Joventut i Salut

Centres oberts, treballant
presents millorant futurs

L

es educadores i educadors dels
Centres Oberts de les Terres de
l’Ebre es van anar reunint en
diverses ocasions per tal d’executar
l’activitat estrella dels centres i que
no és altre que la Trobada de Centres
Oberts, una activitat dirigida als
infants i educadors/es i on cada any es
realitza a un municipi de les Terres de
l’Ebre.
Aquest any, es va decidir innovar i
ensenyar tant a la resta de professionals
de l’àmbit com als regidors de Serveis
Socials i alcaldes de les nostres
localitats la tasca que s’està realitzant.
La jornada pretenia ser un intercanvi
d’experiències, reflexions, dubtes, etc.
entorn a les pràctiques educatives de
la professió en la qual es treballa.
La Jornada es va realitzarà el dia 22
de maig al Museu Terres de l’Ebre
d’Amposta. Es va engegar amb una
presentació parlant de la realitat dels
Centres Oberts a les Terres de l’Ebre,
de què és un Centre Obert, del seu dia
a dia i també una exposició amb dades

dels últims 10 anys de funcionament.
Va continuar amb les expectatives
del Departament de Benestar Social
i Família envers aquest servei i una
taula rodona amb un tècnic i la
inspectora del Departament, una
educadora social de Serveis Socials
i una coordinadora de l’Atenció
Primària. Tot això moderat per un
director tècnic d’atenció primària.
L’acte es va concloure amb uns grups
de treball simultanis que portaven
com a títol:
- Seguiment familiar i escolar. Qui el fa?
Com es fa?
- Treball en xarxa. Com s’optimitza?
- Equip educatiu del Centre Obert.
En els temps que estem vivint creiem
molt important i necessària aquesta
jornada per tal de fer saber a tothom
que, any rere any, són molts els infants
que passen per les nostres mans; i que
treballar de la millor manera possible
ens pot ajudar, ja que aquests xiquets i
xiquetes són el nostre futur.

Els cursos de català finalitzen amb
l’entrega de certificats

E

l dia 3 de juny van finalitzar les
classes de català per a adults
del curs 2012-2013. I com a cloenda es va realitzar l’entrega dels
certificats d’assistència a les classes,
que fa més de dotze anys que ofereix l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
S’intenta aprendre la nostra llengua
com a símbol d’identitat; aprofundint
en l’ortografia, la gramàtica i el lèxic.
Sempre es treballa tenint en compte el
nivell de l’alumnat, que serveixi com
a nexe d’unió entre els veïns del municipi i/o nouvinguts. I també senzillament per ampliar coneixements.
Tots els anys es realitzen horaris diferents per poder arribar al màxim de
persones interessades. Per iniciar un
grup ha d’haver un mínim de persones
8

inscrites al mateix curs. El passat any
pel que fa al nombre d’inscrits és satisfactori, es van matricular més de 60
persones. La durada del curs és del
mes de setembre fins al mes de juny.
Montse Rodríguez, com a responsable de la regidoria encarregada
d’organitzar les classes, destaca la
importància per a l’aprenentatge de
la nostra llengua i felicitava, especialment, a les persones tant autòctones
com nouvingudes, que assisteixen per
millorar, tenint en compte que han de
conciliar el seu entorn més proper amb
l’aprenentatge. I destaca que ara cada
cop hi ha més gent autòctona del municipi que en un temps no van poder
estudiar el català i ara ho aprofiten.

Benestar Social, Joventut i Salut

Finalizada la jornada de formació de cuidadores i
cuidadors no professionals

L

a Regidoria de Serveis Socials,
dintre el Pla Local de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere 2012-2014, i dintre els programes
formatius de diferents formats adreçats a les dones, va organitzar el curs
de formació adreçat a cuidadores i
cuidadors no professionals de persones en situació de dependència que,
aquest any, ha estat la cinquena edició
del curs.
L’objectiu principal del curs era
proporcionar a les persones cuidadores
informals de persones dependents
les tècniques i eines necessàries per
poder dur a terme les seves funcions
de manera més efectiva i gratificant, al
igual que, incidir en la major satisfacció
de les persones amb dependència de
les quals hi tenen cura.
Aquest curs ha tingut una durada de
10 hores lectives, des del 14 de maig
fins al 13 de juny. En total han estat 18
participants, totes elles relacionades

amb la tasca diària de cuidadores de
persones dependents.
Les diferents temàtiques impartides
han estat: serveis socials per a
persones en dependència per Flora
Fibla; higiene per Josefa Gesti i Nati
Ponce; alimentació i cura i prevenció
d’úlceres per Lluïsa Valls; banc
d’ajudes tècniques per Patricia Varela;
mobilitat i prevenir el mal d’esquena
per Montse Arasa; conseqüències
emocionals i personals del fet de
cuidar, el dol, l’estrès... per Sandra
Matamoros. Aquesta any, com a
cloenda del curs, es va dur a terme
una sessió de risoteràpia, curar-se de
rialles, impartida per la Maria Angeles
de Creu Roja.

Tant les professionals com les
participants han valorat de forma
positiva la realització d’aquesta
formació, ja que a més d’aprendre
estratègies dintre el món del
cuidador/a, s’ha creat un fort vincle
afectiu entre el personal participant.
A més a més, el grup està motivat
per continuar formant-se amb aquest
àmbit o d’altres també importants per
al dia a dia.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, es mostra satisfeta per la bona
acceptació i participació que ha tingut
el curs, alhora que es planteja el fet
de continuar realitzant cursos sobre
aquest àmbit.

Les sessions es van desenvolupar
de manera dinàmica, amb un
aprenentatge pràctic i útil per a la
vida diària, tant per a les persones
dependents com per al cuidador/a.

Finalitza el curs 2012-2013 al Centre Obert
En acabar l’escola també donem
per acabat el Centre Obert l’Oliveta.
El centre es duu a terme seguint el
calendari escolar amb un horari de 17
a 19.30 hores.
Es treballen diversos tallers per
tal d’ensenyar als infants hàbits
saludables, els drets i deures que
tenen com a infants, projecte l’olivera,
coeducació...Tots aquests tallers estan
enfocats per tal de poder complir els
objectius que ens marquem per als
infants.

infants i de postres van poder degustar
el tiramisú que havien realitzat al
taller de cuina el dia abans. Que per
cert, estava boníssim!
Els menors van gaudir d’un inflable
per acomiadar la tarda.
El dia 22 vam realitzar la que ja va
sent habitual, la XI Trobada de Centres
Oberts de les Terres de l’Ebre. Aquest
any l’amfitrió va ser el Centre Obert

Xirinxina de Roquetes, els menors van
passar-ho pipa amb tallers de HipHop, cant coral, jota i percussió. Vam
dinar tots junts i com a cloenda vam
realitzar una batukada.
Tant Montse Rodríguez, regidora
de Serveis Socials, com les pròpies
educadores valorem positivament la
tasca que s’està duent a terme amb els
infants del municipi.

Hem tingut un total de 34 infants
inscrits al centre, cosa que valorem
positivament i ens encoratja a tirar
endavant per tal d’ensenyar-los
actituds bones i sanes als menors.
No es podia donar per finalitzat el
centre sense haver fet una festa de
clausura. Aquesta va ser el dia 21
de juny i va constar d’un dinar al
Poliesportiu Municipal. Les educadores
els vam fer macarrons per a tots els
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA
LLOC

Paràmetres indicadors

AjuntaAjuntament Font ment Font

28/3/2013 9/4/2013

Dipòsit

Ajuntament Font

Ajuntament

Ajuntament
Aixeta

25/4/2013 17/5/2013
Ajuntament Font

Dipòsit

LÍMIT
segons
RD140/03

CONCEPTE

Paràmetres microbiològics

13/12/2012 24/1/2013 19/2/2013 6/3/2013

Recompte Escherichia Coli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recompte colònies a 22ºC
(Dipòsit)

100

1

1

0

1

Recompte bactèries Coliformes

0

Amoni

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0
0,05

0,05

0,05

0

Clor lliure In-situ

1

0,2

0,4

0,48

0,24

0,21

0,26

0,14

0,58

Clor combinat in-situ

2

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

Conductivitat (a 20ºC)

2500

511

498

498

501

490

500

496

504

Olor (a 25ºC)

3

1

1

1

1

1

1

1

1

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7,7

7,7

7,6

7,7

7,7

7,7

7,6

7,7

Sabor (a 25ºC)

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

0,2
0,29

0,74

0,32
0,2

0,2

0,2

0,2

Cultura i Ensenyament

Veredicte del jurat dels Premis Literaris 2013

E

l dia 4 d’abril va tenir lloc la reunió del jurat del XXII premi literari Vila de Santa Bàrbara per debatre i decidir sobre quines obres eren
les millors en la categoria de poesia,
ja que, aquest any, des de la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara els premis que es van convocar van ser el de poesia i assaig, aquest
darrer va quedar desert degut a què no
es va presentar cap obra.
En aquesta edició, el total d’obres de
la modalitat de poesia va ser de 13,
quantitat una mica inferior a l’any
anterior que va ser de 14 obres.
El premi de poesia, dotat en 300 €, es
va concedir a l’obra Odissea pel mar de
la vida, de Salvador Obiols Gómez de
Viladecans.
També, dotat en 60 €, s’atorgà un
accèssit de caràcter local a l’obra
Bocins de l’ànima de Maria Rosa Pons
Caire.
Els membres del jurat es mostraven
satisfets per la qualitat de les
obres presentades i per mantenir
la cultura viva a través d’aquestes
manifestacions culturals. A més a

més, també comentaven que aquest
any havia hagut més participació
d’autors del municipi, cosa que els feia
coincidir en el fet que hi ha molt bons
autors del poble dignes de presentarse al concurs i que no ho acaben fent.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
també expressava el seu agraïment a
tots els que van participar i sobretot
als membres del jurat del XXII premi

literari Vila de Santa Bàrbara per la
seva important tasca.
L’entrega dels premis es farà efectiva
el dissabte 13 d’abril a les 19 hores
i al centre cultural de la localitat,
coincidint amb la inauguració de
les XXII Jornades Culturals on, per
finalitzar l’acte, hi haurà l’actuació de
Montserrat Ferrús, guanyadora de la
primera edició del programa Ets del
milloret.

Cultura i Ensenyament

Finalitzen les Jornades Culturals 2013

L

es Jornades Culturals finalitzen
amb gran èxit, sobretot pel que
fa la participació d’assistència
als actes. Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
tots els anys, entre els mesos d’abril i
maig s’organitzen les Jornades Culturals. Aquest any es van avançar degut
a l’afluència d’actes que hi havia i la
inauguració va ser el dia 12 d’abril, coincidint amb l’entrega de premis del
XXII Concurs Literari Sant Jordi Vila de
Santa Bàrbara. Per tant, del 12 d’abril i
fins al 18 de maig es van anar seguint
tot un ampli ventall d’activitats com:
presentacions literàries, xerrades, exposicions, tallers, audicions, sortides,
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rutes, concerts, visites, cursos, cantades, ballades i itineraris.
Dins de les Jornades Culturals també
es van incloure les festivitats de Sant
Jordi, amb la venda de roses i les
lectures en veu alta, a la plaça Cid
i Cid, a més d’altres actes de caire
cultural per celebrar la diada; i Sant
Gregori que, aquest any, es va celebrar
del 9 al 12 de maig i també amb
molts actes, alguns ja tradicionals als
quals ja ens té acostumat el nostre
patró, altres que comencen a fer-se
ja tradicionals i alguns que es van
introduir per fer més vistosa i lluïda la
festa. També en motiu de la festivitat
de Sant Gregori, la mancomunitat de
la Taula del Sénia va organitzar la seva

10a mostra, a la qual se li va afegir el
recent presentat Joc de l’Oca Planera,
un joc que en la seva elaboració van
participar l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, el Centre d’Estudis Planers
i l’IES les Planes i que les persones
que el vulguin adquirir poden passar
per a biblioteca José Escudé de Santa
Bàrbara.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
se sentia satisfet per haver mantingut
viva la cultura planera durant aquests
mesos d’abril i maig, però sobretot per
l’èxit de participació de la gent i de les
entitats col·laboradores en els actes,
cosa que demostra que la cultura i
la identitat planera ens mantenen
actius.

Cultura i Ensenyament
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Esports i Medi Ambient

Punt de recollida d’oli domèstic i roba usada

A

través de la Regidoria de Medi
Ambient i amb col·laboració
de l’empresa Ekipolis, s’han
creat quatre punts de recollida d’oli
domèstic i roba usada, tots els punts
coincidint amb les illes de contenidors: plaça de Bous, Barranquet, carrer Andorra i Pàrquing Municipal.
La finalitat d’aquest nou servei és la
de facilitar als planers i les planeres
la gestió d’aquests residus, ja que fins
ara només es podia fer a través de la
deixalleria municipal. Cal destacar

que aquest servei no li suposarà cap
cost al poble i que a més un 7% dels
beneficis van destinats a diferents
obres socials (www.ekipolis.com).
Per fer difusió d’aquest servei es
repartiran díptics informatius per les
cases i alguns punts d’informació a
través de la Diputació de Tarragona.
Des de la Regidoria de Medi Ambient
s’espera que sigui un servei profitós
i que en conseqüència la població en
faci ús.

El CF Santa Bàrbara aleví, campió de lliga

L

’equip aleví del CF Santa Bàrbara es va proclamar campió de
lliga el passat cap de setmana,
en derrotar al CE Arnes i certificar
així, matemàticament, el títol de lliga
de grup 19 de la 3a Divisió. De la mà
del tècnic Joaquim Martí i l’auxiliar
Aaron Caballé a més, l’equip aleví ha
aconseguit també aquest darrer cap
de setmana superar la primera fase
de la Danone Nations Cup a Lleida, i
ja prepara la segona fase que es disputarà aquest proper cap de setmana
a Saragossa.

i sempre pensant que, en qualsevol
moment, pot arribar la derrota i que
s’ha d’estar preparat per fer-ne front.
També el preparador ha volgut
destacar la importància del paper de
l’altre equip aleví de segon any, qui
ha nodrit en molts partits a l’equip
de primer any en molts dels seus
jugadors, fet indispensable per poder
mantenir el nivell durant tota la
temporada.
El Club de Futbol Santa Bàrbara
destaca el paper d’aquest equip com

un exemple a seguir i, sobretot, com
una mostra de bona salut del club i
de portar una planificació adequada
i un seguiment constant del treball
de preparadors i jugadors. El títol és
la culminació del treball realitzat
durant tota la temporada, fet que es
contempla també amb el bon paper
de la resta d’equips pertanyents
al club. Tot i això, el lema del club
segueix sent el mateix: el resultat és
una conseqüència, mai un objectiu.

Durant tota la temporada, l’equip
Aleví ha mantingut un nivell de joc
i resultats excepcional, fet que l’ha
portat a superar rècords importants.
Alguns dels seus jugadors porten
més de 80 gols, fet que sumat al
gran encert golejador, fa que l’equip
acumuli, a falta encara de cinc
jornades, més de 300 gols. Cal tenir
present a més que, aquesta lleva de
jugadors, ja va aconseguir fa dos anys
el campionat comarcal benjamí.
Tot i això, l’entrenador Joaquim Martí
és conscient que els jugadors han
de mantenir el nivell sempre amb
respecte al rival i ser conscients que
per damunt dels resultats impregna
la cultura de l’esforç, el sacrifici i
la millora individual i col·lectiva.
A banda, també es consciencia als
jugadors de superar-se en tot moment
15

Esports i Medi Ambient

Un gran èxit del VI Torneig de Futbol Base Vila de
Santa Bàrbara

M

és de 250 esportistes es van
concentrar el dissabte 8 de
juny a les instal·lacions esportives de Santa Bàrbara per participar al VI Torneig de Futbol Base Vila
de Santa Bàrbara, un dels de major
reconeixement de les Terres de l’Ebre
gràcies, en gran mesura, al nivell dels
equips participants i a la gran organització vinculada a la celebració.
Un any més, l’organització parla
del gran èxit aconseguit, tot i que
la climatologia no va acompanyar
en
alguns
moments
del
dia.
Contràriament, el torneig es va
continuar disputant i es va veure un
altíssim nivell competitiu a ambdós
categories, Aleví de 1r any i Aleví de
2n any. Cal recordar que participaven
16 equips de 9 clubs, essent el FC
Barcelona, Valencia CF, Villarreal CF,
Club Gimnàstic de Tarragona, CF
Reus Deportiu, CE Santes Creus, EF
Montcada i Reixac, UE Rapitenca i CF
Santa Bàrbara.
El torneig va tenir un alt nivell de
competició, emportant-se la victòria
final el FC Barcelona en categoria Aleví
de primer any i el CF Reus Deportiu en
Aleví de segon any, ambdós guanyant a
la final al Club Gimnàstic de Tarragona
que, malauradament i tot i arribar a
la final de les dues categories, no es
va poder emportar cap primer premi.

El podi el van completar el CF Reus
Deportiu a la categoria de primer any i
el CF Santa Bàrbara a la de segon any,
sent aquesta la millor classificació de
la història per part de l’amfitrió del
torneig.
Cal dir però que el prestigi d’aquest
torneig ve donat per la bona
organització del mateix, amb més
de 60 persones vinculades al bon
funcionament del torneig, bàsicament
pares, mares i familiars dels jugadors
així com la vinculació directa del CF
Santa Bàrbara. També compta amb el
suport incondicional dels comerços i
empreses del municipi, així com de la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, la Diputació de
Tarragona i el Consell Comarcal del

Montsià, que fan possible any rere any
que aquest esdeveniment no s’aturi
i rebi bons elogis per part de tots els
participants.
Tant
el
regidor
d’Esports
de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, Èric
Bel, com el president del CF Santa
Bàrbara, Lucas Roig, mostren el seu
orgull davant aquest torneig que
cada any intenta superar l’anterior
i que, gràcies a la bona disposició de
familiars dels jugadors, ha aconseguit
el prestigi actual. També destaquen
aquest torneig com una plataforma
essencial per tal de fomentar l’esport
del futbol entre els més joves, un
dels pilars fonamentals de la creació
d’aquest torneig l’any 2007.

Jornades Esportives 2013

C

om tots els anys, a l’aproximar-se el bon temps, a les entitats i als planers en general
els agafen ganes de fer activitats com
tornejos, campionats, trobades,… Tots
aquests esdeveniments ja fa vint anys
que es van emmarcar dins les Jornades
Esportives i, precisament en aquest
marc, és on tenen cabuda totes les activitats esportives que es van portar a
terme com són els campionats de frontó, tennis taula, pàdel, tennis, bàsquet,
futbol sala, escacs, caminades, rutes
amb bici, exhibicions de balls de saló,
paintball, patinatge, twirling,… Moltes
d’aquestes activitats estaven organit16

zades per les pròpies entitats esportives i amb el suport de l’Ajuntament,
tot i que també n’hi havia d’altres que
només depenien de la Regidoria d’Esports.
Com en totes les coses, sempre hi ha
entitats molt més predisposades a fer
alguna activitat que d’altres, tot i que
cal destacar que la majoria tenien el
seu dia i espai assignat per fer alguna
activitat, exhibició o campionat. Com
a novetat aquest any i coincidint amb
l’entrega de premis hi ha l’entrega
d’uns detalls als esportistes planers
que aquest any han obtingut algun

triomf. L’elecció dels candidats es
fa a través de la direcció de l’entitat
esportiva.

Esports i Medi Ambient

Piscines 2013

D

esprés d’un llarg hivern, comença un llarg estiu i
després d’acabar d’ultimar les tasques per seguir
gaudint de les piscines aquest estiu, va començar
la temporada de piscines 2013 que, a més de poder fer
cursets de natació per als més petits, classes d’aquagym,
bodycombat monitoritzades, bar, etc. presenta algunes novetats destacades.
Els usuaris de la piscina gaudeixen de la nova terrassa
a l’entrada dels vestuaris, on es pot llegir un llibre de la
bibliopiscina i gaudir d’una panoràmica completa de les
dos piscines.
La gent que es desplaça en cotxe i accedeix pel pàrquing
nord (carretera de la Galera) pot aparcar a l’ombra i en un
paviment recentment arreglat.
I tot això es pot complementar amb la utilització de l’àrea
de pícnic, tenint en compte que les persones que vulguin
fer ús dels focs d’aquesta àrea annexa a les piscines, han
de reservar-ho prèviament a l’Ajuntament, sense cap cost,
només amb una fiança.
Tant si ets petit com si no ho ets tant, no tens cap excusa
per passar per l’Ajuntament i informar-te dels abonaments
de temporada o mensuals. Vine a les Piscines Municipals
no t’arroentaràs!

Festes i Fires

Retransmissió de les semifinals del programa Ets del milloret

D

urant el mes de juny, es van
retransmetre, per l’Ebre TV, les
dues semifinals de la II edició
del programa Ets del milloret, després
que el dissabte dia 15 de juny, al Centre Cultural de Santa Bàrbara, es realitzessin les semifinals d’aquest concurs organitzat des de la Regidoria de
Festes de l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la participació de l’Ebre TV.
El jurat format per Jaume Borja,
Jordi Galo, Diana Mar, Joan Subirats i
Jaume Vidal van escollir els 3 millorets
de cada semifinal, que van ser, de la
primera semifinal, Andrej Hlinka que
va presentar una coreografia ballant
una mescla de Hip Hop i Breake Dance,
Sara Roé que va cantar Climb de Miley
Cirus i Júlia Tomàs que va interpretar
la cançó Diamonds de Rihanna. De
la segona semifinal, els escollits pel
jurat van ser Lídia Isierte ballant un
fragment de dansa clàssica, Ainoha
Limbos amb la canço Try de Pink i
Genís Ruiz, Ariadna Gómez, Roger
Franquet i Mariona Ferrer de l’Escola
Quick Dance interpretant el musical
“l’estrella de Quick Dance”. La resta de

finalistes els escollirà el públic a través
de les votacions a l’Ebre TV.
La gala final, que serà retransmesa
per l’Ebre TV, es realitzarà durant les
Festes Majors, el dimecres 17 de juliol,
a les 24 hores, a la plaça Cid i Cid, on
es proclamaran els tres guanyadors
aconseguint 500 € el primer, 300 € el
segon i 200 € el tercer.

La regidora de Festes, Judit Lleixà,
es mostrava molt contenta de com
es va desenvolupar tot i de la bona
acollida que aquesta iniciativa havia
tingut un any més i, a més a més, està
convençuda que hi haurà un molt bon
espectacle a la final del dimecres de
Festes Majors.
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L’Ajuntament rep més de 100.000 euros de la Diputació
l’any 2012

L

’any 2012, l’Ajuntament de Santa Bàrbara va rebre un total de
106.689,31€ en el marc de les
diferents subvencions de la Diputació
de Tarragona, qui publica anualment
diferents línies d’ajuts, tant per a ens
locals com entitats i associacions, encaminades a finançar despeses per activitats i actuacions de caire divers.
En resum, l’any anterior es van
subvencionar els següents conceptes:
- Accions de desenvolupament
local (Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç i Jornades
gastronòmiques de la cuina de

l’oli d’oliva): 10.886,35€
- Inversions en equipaments
culturals: 7.788,40€
- Programes i activitats culturals:
6.901,44€
- Pla d’Acció Municipal: 68.093,11€
- Programa de protecció de la
salut pública (seguretat zones
de bany, recollida d’animals
domèstics i peridomèstics i
control de plagues, i finançament
analítiques d’aigua consum
humà): 9.960,01€
- Programacions culturals incloses
a l’E-catàleg de la Diputació de

Tarragona: 3.060,00€
- Subvencions de caràcter
extraordinari: 1.000,00€
Tot i l’actual situació econòmica,
la Diputació de Tarragona segueix
invertint en els municipis de la
província i Santa Bàrbara ha mantingut
l’estabilitat en aquest sentit, ja que
només ha sofert una reducció respecte
l’any 2011 degut a la supressió de
la Diputació de Tarragona d’algunes
línies de subvencions, com ara el
programa de promoció de la salut
pública o les emissores municipals.

X Mostra Mancomunitat de la Taula del Sénia

E

l diumenge 10 de maig, Santa
Bàrbara va ser l’amfitrió de la desena edició de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia, un esdeveniment
que cada any se celebra en un dels
municipis integrants de la mancomunitat, on s’acompanya de diferents actes turístics, culturals i gastronòmics.
Aquest any, les regidories de Promoció
Econòmica, Cultura i Fires i Festes
van integrar aquesta mostra dins de
les Jornades Culturals i Festivitat de
Sant Gregori, per tal de donar-li més
rellevància i aprofitar tot el conjunt
d’activitats que, durant aquests dies,
s’han realitzat al nostre poble.

de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
Antonio Ollés, destacava aquesta
mostra com la voluntat ferma de
seguir apostant per un territori
amb vincles socials, econòmics i
culturals més enllà de les fronteres
administratives, i de seguir apostant
per la Mancomunitat de la Taula del
Sénia que, tot i les actuals retallades,
ha tingut un impacte socioeconòmic
destacat en els darrers anys, gràcies

als diferents projectes que ha engegat
i que ha consolidat. Entre ells, el més
destacat actualment segueix sent el
d’oliveres mil·lenàries del Territori del
Sénia, que segueix promocionant l’oli i
les oliveres més importants del territori
a nivell nacional i internacional, amb
un impacte econòmic de primer ordre
i amb més d’un milió i mig d’euros
invertits des dels seus inicis.

Així, el diumenge 10 de maig s’obria
la mostra al carrer Major, la qual
acompanyava als diferents estands
dels comerços de Santa Bàrbara que
s’havien aplegat al mateix carrer,
donant un aire festiu al municipi.
Paral·lelament, es van realitzar altres
activitats, destacant l’exposició de les
oliveres mil·lenàries del Territori del
Sénia al Centre Cultural, ponències
tècniques, la trobada anual d’alcaldes
i autoritats del territori mancomunat,
el bus Alícia, etc.
La mostra anual fou inaugurada pel
director general del Servei d’Ocupació
de Catalunya, el senyor Joan Aregio.
El regidor de Promoció Econòmica
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Dia internacional i nit dels museus 2013 a la xarxa “Ebre,
Natura i Cultura”

D

es del 1977, l’ICOM (Consell Internacional dels Museus) promou la celebració del Dia Internacional dels Museus. En aquesta edició, els dies 17, 18 i 19 de maig, des del
Museu de les Terres de l’Ebre es van
organitzar visites, rutes i jornades de
portes obertes a tots els equipaments
patrimonials que formen part de la
xarxa “EBRE, NATURA & CULTURA”
i que permetran conèixer i gaudir de
forma gratuïta de tots aquests centres
i de les activitats que s’hi organitzen.
El Centre d’Interpretació de la Vida a la
Plana, que forma part d’aquesta xarxa,
realitzarà jornada de portes obertes.
El Museu encapçala la xarxa “EBRE,
NATURA & CULTURA” que aglutina
museus, centres d’interpretació, jaciments i monuments en diferents

municipis. L’estratègia i el programa
d’aquesta marca permet: mantenir
l’obertura regular dels centres al llarg
de tot l’any; coordinar les activitats, la
promoció i els serveis d’aquests equipaments patrimonials; dinamitzar
l’oferta dels Serveis Educatius i Turístics en forma de visites guiades, itineraris i tallers, etc.
El lema de la jornada internacional
d’aquest any 2013 era “Museus (memòria + creativitat) = progrés social”
ens esperona a continuar buscant l’encaix entre els museus i la societat actual. Els museus de territori i societat
han esdevingut contenidors i difusors
de la identitat compartida local i territorial, essent altaveus de la memòria
d’un territori definit. La inventiva i la
creativitat han esdevingut en els dar-

rers anys un dels elements que més
han contribuït a que els museus juguen un nou paper en el si de les societats contemporànies, fent que aquests
equipaments resultin més atractius, al
mateix temps que esdevenen dinamitzadors de la vida de la ciutat.

Actualitzada la guia de comerç i empresa local

L

’any 2008, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, presentava
l’actualització de la guia comercial i
de serveis de Santa Bàrbara, una guia
actualitzada que va estar disponible
a l’antiga web de Santa Bàrbara. Cinc
anys després, s’ha portat a terme una
nova actualització.
La forta dinàmica empresarial dels
darrers anys, amb el tancament de diverses empreses (sobretot del sector
de la construcció) i l’obertura de nous
negocis, així com els canvis de nom o
activitat en altres, han fet necessària la

posada a punt de la nova guia.
El procés de renovació es va iniciar
l’any 2012, mitjançant una alumna en
pràctiques d’empresa que va realitzar gran part del treball de camp. Tot
i això, en el període comprés entre la
finalització del treball de camp i la realització final, s’han donat nous moviments empresarials que han fet que la
guia no s’hagi completat fins al mes de
maig. Així com, cal tenir present que es
tracta d’una guia comercial dinàmica,
és a dir, que té com a objectiu actualitzar-se periòdicament segons les altes i
baixes en les diferents empreses locals,

Activa’t: Procés d’Inserció Laboral
El Consell Comarcal del Montsià, en
el marc del programa Montsià Actiu i
amb el suport del Servei d’Ocupació de
Catalunya, ha engegat un servei que
ofereix informació, orientació, assessorament, formació i acompanyament en
el procés d’inserció laboral.
El servei va dirigit a persones en situació d’atur que vulguin realitzar una
recerca activa de treball.
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Per tal de posar-se en contacte amb
el servei podeu contactar de dilluns
a dimecres a les oficines del Consell
Comarcal (telèfon 977 704 371) i preguntar per Eva Gonell (egonell@tinet.
cat). També us podeu posar en contacte amb l’Infocentre (telèfon 977717732
– infocentre@santabarbara.cat – adelim@altanet.org) per informar-vos del
servei i per concertar una primera cita

a fi de tenir-la actualitzada de forma
més ràpida i en menys poc temps. Per
tal d’aconseguir-ho, no es publicarà en
format paper a fi d’evitar costos i tenir
més dificultats d’actualització, i només
es podrà consultar a la pàgina web de
Santa Bàrbara, per fer consultes online o bé en versió imprimible.
La guia es pot consultar a la web de
Santa Bàrbara. En cas de detectar qualsevol error, manca d’informació, baixa
de l’activitat o alta d’una altra empresa
que no s’ha inclòs a la guia, us podeu
adreçar a adelim@altanet.org o al telèfon de l’Infocentre 977 717 732.

amb el tècnic d’inserció laboral de la
nostra comarca que cada 15 dies ofereix assessorament i formació a l’Infocentre de la nostra població.
El programa ACTIVA’T ja està donant
els seus fruits a la nostra població, i alguns dels primers usuaris del servei ja
han començat a trobar feina.
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Resum de l’Àrea de Promoció Econòmica

S

eguint el pla de treball anual,
aquest segon trimestre els esforços de l’Àrea de Promoció Econòmica s’han centrat en dos punts principals: la millora de l’apartat de l’àrea
a la pàgina web del municipi (www.
santabarbara.cat) per tal d’actualitzar
i fer més accessibles els continguts, i
en segon lloc a l’actualització de la
base de dades de comerços i empreses
del poble, que després de 4 anys necessitava un rentat de cara. Aquesta mateixa guia ja es pot consultar a la web
de Santa Bàrbara i té l’objectiu de ser
una guia dinàmica i que permeti una
millor actualització i tractament de les
dades.
En base a la dinamització empresarial, cal destacar l’assessorament de set
projectes empresarials durant el període dels quals tres ja estan en funcionament o ho faran en breu. També
en el mateix apartat s’està treballant

en dues empreses del municipi ja establertes per a la seva participació als
Premis Emprèn, de la Diputació de Tarragona. Finalment, també s’ha assessorat i acompanyat a dues empreses
més per a la sol·licitud d’ajuts per a la
dinamització empresarial en el marc
del projecte Leader 2007-2013.
A nivell de promoció i difusió local, es
va treballar activament en el marc de
la X Mostra anual de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia on Santa Bàrbara fou el municipi amfitrió aquest any
2013, amb diferents activitats paral·
leles que també van acompanyar, insitu, les celebracions de la festivitat de
Sant Gregori.
Cal destacar la participació de l’àrea
en diferents projectes supralocals, a
nivell ocupacional i de desenvolupament local. Destaca la participació en
el marc dels projectes Montsià Actiu
i Programa Suma’t, ambdós encapça-

lats pel Consell Comarcal del Montsià,
i la finalització de les classes teòriques
del projecte d’aturats de llarga durada
que lidera la Mancomunitat de la Taula del Sénia on, a dia d’avui, ja s’està
realitzant la formació pràctica a diferents empreses privades, on s’han vist
beneficiades persones aturades del
territori, també de Santa Bàrbara.
En el marc del Museu de la Vida a la
Plana, s’està treballant en diferents
fronts: per una banda, l’aprovació del
conveni amb el Museu de les Terres de
l’Ebre per concretar els punts de col·
laboració entre ambdues parts; també
s’està treballant actualment per a la
redacció del pla de dinamització del
museu, amb previsió de finalitzar a finals de 2013; finalment, també s’han
realitzat diferents activitats en el marc
de les jornades culturals, la nit dels
museus i el proper dia internacional
dels museus, al mes de setembre.

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

Santa Bàrbara a

Colòmbia

Fitxa
Departament: Antioquia
Altitud mitjana = 1.800 msnm
Població (2009) = 23.011 hab.
Alcalde = Jorge Hernán Ramírez Valencia
Web= www.santabarbara-antioquia.gov.co/index.shtml

Santa Bàrbara és un municipi de Colòmbia, localitzat a
la regió sud-oest del departament d’Antioquia. Limita pel
nord amb els municipis de Caldas i El Retiro, per l’est amb
els de Montebello i Abejorral, pel sud amb Aguadas del
departament de Caldas i amb el municipi de La Pintada, i
per l’oest amb el municipi de Fredonia i amb el municipi de
La Pintada.
Geografia
És de fama en tota Antioquia la situació pintoresca d’aquest
municipi. Com molt bé va dir també el doctor Manuel Uribe
Ángel: “La serralada s’obre i es bifurca com les varetes d’un
ventall, i en arribar a aquestes fulles es contempla la ciutat
com a cavall, com un genet que cavalca sobre la verda
serralada”.
En efecte, des de Santa Bàrbara es domina una gran extensió
del departament. Esteses a la plana es contemplen les
ciutats de Fredonia, Tàmesi, Tarso, Montebello i Pantanillo,
i els rius Cauca i Poblanco, a més del Nevado del Ruiz quan
l’horitzó està net als matins. Santa Bàrbara és una veritable
balconada, i la magnificència de les seves crepuscles, i la
majestuositat de les seves albades, fan més que adequat el
seu apel·latiu de “Balconada”.
La seva topografia té marcades semblances amb la ciutat
espanyola de Granada. Molt poques poblacions d’Antioquia
disposen de la bella panoràmica d’aquesta terra banyada
per un sol ardent, i envoltada de preciosos paisatges. Els
fotògrafs que la visiten gaudeixen amb la gran varietat dels
seus turons i valls llunyans.
Història
Aquestes terres van ser explorades des de l’any
1540, descobertes per Hernán Rodríguez de Souza en
desenvolupament de la primera expedició del Capità Jorge
Robledo.
Aquesta població té els seus inicis en el lloc denominat

Sitio Viejo, actual Corregimiento de Damasco, en el qual es
va establir el primer assentament i es va erigir la primera
Parròquia de Santa Bárbara el 1773. L’any 1816 els pobladors
de Sitio Viejo van sol·licitar el seu trasllat a l’Alto de
Cienegueta, adduint raons de salut, i el 18 d’octubre d’aquell
any es va efectuar el trasllat al lloc actual.
Economia
La base econòmica de Santa Bàrbara radica en el sector
primari, en el qual posseeix avantatges comparatius
importants, especialment en la fructicultura: fruiters
variats, mangos, cítrics, cafè, plàtan, espàrrecs...
La ramaderia bovina és de gran pes en el sector, tot i disposar
de pocs latifundis. També la porcina té la seva importància.
L’activitat forestal està concentrada en les senderes de
l’Arcàdia, Pitayo, Morroplancho, i en el corregiment de
Versalles sector Minas, destacant l’explotació de manganès.
Festes i Llocs d’interès
El doctor Eduardo Santos va batejar aquesta població amb el
nom de “Balconada dels bells paisatges”.
Les festes més representatives de la població són :
•• Festes del Chicharron (Es realitzen el segon pont de
novembre)
•• Festes del Mango (Es realitzen entre finals de juny i
inicis de juliol)
•• Festes del Pesebre Escondido (Es realitzen del 25 al 28
de desembre)
•• Festes patronals de Santa Bàrbara (Es realitzen de l’1 al
8 de desembre)
Com a llocs d’interès turístic cal destacar l’Església
Parroquial de Santa Bàrbara que es va començar a construir
el 1910. Al corregiment de Damasc, es pot gaudir del poblat
conegut com “El Pesebre Escondido” i que conserva el seu
encant colonial.
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AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2013
• S’han anticipat, de la collita d’olives, 2 € més IVA/kilo d’oli
produït corresponent als mesos de març i abril de 2013. Aquest
mes de juny també s’ha abonat als comptes la diferència entre
valoració collita i anticipacions, i a més un 3 % de retorn.
• S’han liquidat les garrofes de la campanya 2012/13, aquest mes
juny.
• 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
SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2013
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 4
d’abril de 2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els acords
següents:
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per la realització d’accions de desenvolupament local per
import de 17.000,00€.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per al del programa de protecció de la salut pública per
un import de 21.212,88 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el programa d’actuacions destinades a la gestió
sostenible dels recursos d’energia i aigua, per la realització de
l’actuació per al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i les
energies renovables per un import de 18.000,00€.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà per import de 9.000,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per a gestió, funcionament i manteniment d’equipaments
municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars i
patrimonials i de valor cultural per import de 3.000,00 €.
Aprovar la contractació de les obres necessaris per a la realització dels treball de col·locació d’onduline a l’edifici del mercat
municipal, per un import de 942,59 € IVA inclòs amb la mercantil Instal·lacions La Ràpita, SL.
Aprovar el programa d’actes de les XXII Jornades Culturals que
es desenvoluparan des del 13 d’abril fins al 18 de maig de 2013.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la realització dels treball de retolació de l’edifici del mercat municipal,
per un import de 3.529,57 € IVA inclòs amb la mercantil Udaldo
Rètols, CB.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 18
d’abril de 2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els acords
següents:
Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la
plataforma digital Surtdecasa.cat i aquest Ajuntament, per tal
de donar difusió a les activitats socials, culturals, esportives i de
lleure del municipi.
Acceptar la subvenció per un import de 427,51 € en concepte de
plàstica al Col·legi Públic Jaume Balmes (curs 2011-2012).
Aprovar la contractació dels serveis necessaris per a la realització dels treballs de manteniment de les piscines del poliesportiu municipal, per un import de 1.647,05 € més la quota corresponent d‘IVA amb la mercantil RODA P&Q, SL.
Aprovar la contractació dels serveis necessaris per a la realització dels treballs de manteniment de les pistes de tennis del
poliesportiu municipal, per un import de 1.304,38 € IVA inclòs
amb la mercantil Sports Fevi, SL.
Aprovar la contractació de la sessió de discoteca del dia 12 de
juliol de 2013 dins el actes de les Festes Majors 2013, amb la
mercantil Germans Barceló Organitzacions, SL, per un import
de 1.940,00 € més la quota corresponent d’IVA.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia
2 de maig de 2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar l’operació jurídica complementària del Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’actuació número 6 de les definides
a les Normes subsidiàries de planejament de Santa Bàrbara.
Adjudicar la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior
del mercat municipal número 1 a la mercantil Carns Albesa, SL,

per un preu de 220,00 €.
Adjudicar la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior del
mercat municipal número 2 al Sr. Álvaro Rodríguez Puig, per un
preu de 1.530,00 €.
Adjudicar la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior del
mercat municipal número 3 a la Sra. Gemma Ginovart Morales,
per un preu de 1.235,00 €.
Adjudicar la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior del
mercat municipal número 4 a la Sra. Judit Arasa Bernardo, per
un preu de 250,00 €.
Adjudicar la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior del
mercat municipal número 5 a la Sra. Laia Guillen Tomàs, per un
preu de 250,00 €.
Aprovar la contractació del servei d’ambulància per a la realització del correbous de les Festes Majors 2013, per un import de
1.372,50 €, amb la Creu Roja d’Amposta.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per cobrir una
terrassa d’una de les piscines municipals, per un import total
de 4.175,95 € IVA inclòs, amb el Sr. David Pallarés Carrera.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la impermeabilització de vàries cobertes de diferents edificis municipals per un import total de 4.961,00 € IVA inclòs, amb la mercantil Aplitec-cl, SL.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la instal·
lació del sistema d’aire condicionat del Centre de Dia Municipal, a la mercantil Instal·lacions Sebastián, SL, per un import de
45.808,03 € IVA inclòs.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la pintura
de la pista de futbol sala del poliesportiu i del ferro exterior del
pavelló municipals, per un import de 1.249,92€ més la quota
corresponent de l’IVA, amb el Sr. Salvador Losada Rodríguez.
Aprovar la modificació del contracte de subministrament de
dos taulells d’inox per a la venda de peix al mercat municipal,
amb un increment del preu d’adjudicació per un import total de
851,84 €.
Aprovar la formalització d’un contracte de col·laboració amb
el Sr. Juan Francisco Miró Curto, consistent en la col·locació de
sostre de plaques d’escaiola, sostre de pla dur i tancaments en
pla dur a les obres “Acabar obres i equipar centre de dia municipal”, per un import de 18.701,76 € IVA inclòs.
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada
Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en el marc de la Borsa
d’Habitatge Jove del Montsià 2012.
Aprovar l’aportació econòmica de 850,00 € per part de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a la Fundació Privada Montsià per a la
contribució a l’establiment i manteniment del programa Borsa
Jove d’Habitatge.
Aprovar el projecte per a l’any 2013 del servei de Centre Obert
l’Oliveta presentat per un import de 73.645,10 €.
Acollir-se a l’Ordre BSF/917/2013, de 22 d’abril, del Departament de Benestar Social i Família, sol·licitant una subvenció
de 36.822,55 €.
Aprovar la contractació del subministrament d’un vehicle marca Renault Kangoo 1.5 DCi matrícula 3783-GGC per als serveis
de vigilància municipal, per un import de 5.800,00 € IVA inclòs
amb la mercantil J. GARAU, SA.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia
16 de maig de 2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar l’expedient instruït per a la contractació mitjançant
procediment negociat sense publicitat del subministrament
d’un camió destinat al servei de brigada municipal. Aprovar el
plec de condicions econòmiques administratives particulars
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que haurà de regir la contractació.
Aprovar la formalització d’un contracte de col·laboració amb
la mercantil Cia Española de Hormigones Estampados, SL, consistent en el subministrament dels additius i dels motlles per
a l’estampat del pavistamp de les obres “Arranjament del Parc
Municipal”, per un import de 8.495,16 € IVA inclòs.
Aprovar la formalització d’un contracte de col·laboració amb
la mercantil Forsen, SL, consistent en el subministrament del
formigó HM20/12/II/B (amb fibra) necessari per a la realització
de la pavimentació de les obres “Arranjament del Parc Municipal”, per un import de 14.786,20 € IVA inclòs.
Adjudicar el contracte per a la gestió servei de l’Escola Municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets” a la societat Unió
Musical Jaume Balmes per al curs escolar 2012-2013, per un
import total de 14.590,00 €.
Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del Parc
Municipal”, per un import de 29.049,86 €.
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del Parc
Municipal”, per un import de 5.626,54 €.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia
6 de juny de 2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar la contractació del subministrament dels additius i
dels motlles per a l’estampat del pavistamp de les obres “Arranjament del Cementiri Municipal”, per un import de 4.230,22
€ IVA inclòs, amb la mercantil Cia Española de Hormigones Estampados, SL.
Aprovar la contractació del subministrament de les papereres
d’acer inoxidable per a l’obra “Arranjament del Parc Municipal”,
per un import de 1.825,00 € més la quota corresponent d’IVA,
amb la mercantil ADO Cerramientos Metálicos, SA.
Aprovar la liquidació corresponent al subministrament d’aigua
potable de l’any 2012, per un import de 4.033,93 €.
Aprovar la retribució actualitzada de SOREA, amb efectes des
de l’1 de gener de 2013, pels treballs de prestació del servei de
subministrament d’aigua potable d’aquest municipi, per la
quantitat de 0,6123 €/m3
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 5.126,74 €, en concepte d’Activitats Culturals
2013, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 24 de maig de 2013.
Aprovar la contractació del subministrament del gres per la pavimentació de la primera i segona planta de les obres del Mercat Municipal, per un import de 6.792,94 € IVA inclòs, amb la
mercantil Ceràmiques Albert, SL.
Aprovar la contractació del subministrament i instal·lació dels
equips contra incendis en les dependències del Mercat Municipal, per un import de 1.153,80 € més la quota corresponent
d’IVA, amb la mercantil NEMEA Sistemes contra incendis, SL.
Aprovar la contractació de les obres de l’enguixat de la planta
segona i resta d’obres, la col·locació de plaques d’escaiola i la
col·locació de pladur a la primera i segona planta de les obres
del Mercat Municipal, per un import total de 15.808,65 € IVA
inclòs, amb el Sr. Juan Francisco Miró Curto.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per la instal·
lació del sistema de seguretat en les dependències de l’edifici
del Mercat Municipal, per un import de 2.911,00 € més la quota
corresponent d’IVA amb la mercantil Ramon Tafalla Seguretat,
SL.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la realització de l’asfaltat del carrer La Sénia i del carrer Sant Antoni,
per un import de 6.720,75 € més la quota corresponent d’IVA
amb la mercantil Transformacions Agrícoles Martí, SL
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Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la realització de l’asfaltat de diversos camins municipals, per un import de 6.115,34 € IVA inclòs amb la mercantil Construcciones
3 G, SA.
Aprovar la contractació de les obres consistents en la instal·
lació elèctrica, fontaneria i climatització de les plantes primera
i segona de les obres del Mercat Municipal, per un import total
de 54.933,37 € IVA inclòs, amb el Sr. Francisco Royo Andreu.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la realització de l’asfaltat de l’aparcament de les piscines municipals,
per un import de 8.131,20 € IVA inclòs amb la mercantil Construcciones 3 G, SA.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia
20 de juny de 2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Adjudicar la contractació de la publicitat de la festa major
2013, a la mercantil AKTUAL 3, per un import de 275,00 €, més
la quota corresponent d’IVA.
Aprovar la contractació del subministrament de la fusteria interior de la primera i segona planta de les obres del Mercat Municipal, per un import de 3.167,50 € IVA inclòs, amb la mercantil
Montaje y Barnices de Íscar, SL.
RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL SEGON TRIMESTRE DEL
2013
Sessió ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 25
d’abril de 2013. En el desenvolupament de la qual es van adoptar
els següents acords:
Acceptar la subvenció de 14.030,00 € concedida pel Departament d’Ensenyament per al sosteniment del funcionament de
l’Escola Municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets”, corresponent al curs escolar 2011-2012
Aprovar definitivament el Reglament municipal regulador del
règim de funcionament del Mercat públic municipal.
Aprovar definitivament el Reglament municipal de voluntariat
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Aprovar definitivament l’Ordenança de recollida de residus.
Ordenar a l’empresa Güeche construccions i obra pública, SL,
l’execució de les obres per l’arranjament dels defectes existents
en l’obra “Centre de Dia Municipal” de conformitat amb el que
determina l’informe dels tècnics directors de la mateixa, del
qual se l’hi adjuntarà una còpia.
Ordenar a l’empresa CONSTRUCTORA INCOEX BS, SL, l’execució de les obres per l’arranjament dels defectes existents en
l’obra “Rehabilitació de la Masada de Martí” de conformitat amb
el que determina l’informe dels tècnics directors de la mateixa,
del qual se l’hi adjuntarà una còpia, així com el pagament dels
treballs de subsanació de deficiències de caràcter urgent executats.
Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació
del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la
data 1 de gener de 2012 i que conté la xifra total d’habitants del
municipi, que és de 3.875 habitants.
Aprovar les Subvencions a les entitats culturals i esportives
2013.
Aprovar la contractació dels espectacles i complements de Festes majors 2013 a l’empresa Germans Barceló Organitzacions,
SL, segons pressupost i projecte presentat per l’adjudicatària
per un import de 14.177,00 € més la quota corresponent d’IVA.
Aprovar la memòria de bous per a les Festes Majors 2013.
Aprovar la Liquidació de tributs del servei de recaptació de la
Diputació corresponent a l’exercici 2012.
Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
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integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de
119.878,71 €
Donar compte de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Donar compte de la Liquidació del pressupost 2012.
Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 1/2013, que cal finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals i majors i/o nous ingressos
efectivament recaptats, del pressupost vigent de la corporació.
Aprovar una Moció per la suspensió de les prospeccions mitjançant la fracturació hidràulica o fracking a Catalunya i País
Valencià.
Sessió ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 27 de
juny de 2013. En el desenvolupament de la qual es van adoptar
els següents acords:
Aprovar el programa d’actes de les Festes Majors 2013.
Escollir la Sra. Mercè Fort Rodríguez, per exercir el càrrec de
jutgessa de pau substituta d’aquest municipi.
Aprovar el Compte General 2012.
Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2013, que cal finançar mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals i nous ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent de la corporació.
Ordenar a l’empresa CONSTRUCTORA INCOEX BS, SL, l’exe-

cució de les obres per l’arranjament dels defectes existents en
l’obra “Rehabilitació de la Masada de Martí” de conformitat amb
el que determina l’informe dels tècnics directors de la mateixa,
del qual se l’hi adjuntarà una còpia, així com el pagament dels
treballs de subsanació de deficiències de caràcter urgent executats.
Ordenar a l’empresa Güeche construccions i obra pública, SL,
l’execució de les obres per l’arranjament dels defectes existents
en l’obra “Centre de Dia Municipal” de conformitat amb el que
determina l’informe dels tècnics directors de la mateixa, del qual
se l’hi adjuntarà una còpia.
Manifestar i prestar tot el recolzament a la família de la jove Estela Calduch en aquests moments difícils. Mostrar la preocupació de la Corporació davant el retard en la instrucció de la causa
i lamentar la posada en llibertat del presumpte responsable. Manifestar el suport a la sol·licitud formulada al Consejo General
del Poder Judicial perquè tingui una atenció especial a les diligències referenciades a fi d’una major celeritat de l’acció de justícia.
Demanar al Govern espanyol i al Govern d’Aragó el compliment
de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei de llengües aprovada el passat 9 de maig de 2013, el ple reconeixement del català
com a idioma que es parla a la Franja de Ponent i el desplegament de tots els mitjans per a l’aprenentatge de la nostra llengua, el català.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2013
IZDIHAR ERRAIS EL BALI.............................................................. 01/04/2013
Abdelhakim Errais Salmi i Fadoua El Bali
JULIAN AYLAN ESCOBAR ARCE................................................... 08/04/2013
Juan Carlos Escobar Zabala i Yadira Arce Cortez
PATRICIA MIHAELA DUIU............................................................ 14/05/2013
Constantin Duiu i Irina Elena Duiu
XAVIER FORNÉ ARASA.................................................................. 25/06/2013
Francisco Javier Forné Castells i Maria Eugenia Arasa Cid
MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2013
JESÚS TENA JIMÉNEZ
ÀNGELA PLA PUJOL......................................................................06/04//2013
JOSÉ VERGÉS ESCUIN
ROSANA CORONEL GAMARRA.................................................... 11/04/2013

DAVID RODRÍGUEZ SUBIRATS
MARIA TERESA FALCON TORMO................................................. 29/06/2013
TOMÀS FARNÓS ADELL
VANESSA SUBIRATS FERRÉ.......................................................... 30/06/2013
DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2013
JOSÉ POY MONLLAO..................................................................... 23/03/2013
ENRIQUE FERRÉ CONDE............................................................... 01/04/2013
MOHAMED KASRIOUI KASRIOUI................................................ 23/04/2013
JONATAN BELTRAN LAPEIRA....................................................... 25/04/2013
ARNALDO JOAQUÍN MATAMOROS CID..................................... 29/04/2013
VICTORIA RODA FONOLLOSA..................................................... 05/05/2013
JUAN JOSÉ GIMENO CID............................................................... 30/05/2013
JOSÉ SANZ GINOVART.................................................................. 07/06/2013
GONZALO MURIA BARBERÀ........................................................ 26/06/2013

DANIEL MARTÍ PAGO
DESIRÉE FIBLA RODRÍGUEZ......................................................... 27/06/2013
COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT
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)



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’entrevista

Entrevista a la planera absent…

Pili Ferré Romeu

Al mateix temps vaig començar a
treballar com a professora tutora al
Centre Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
a Tortosa, on anava a fer classe tots
els divendres a la tarda. L’any 2002
vaig guanyar l’oposició de Professora
Titular d’Universitat. Des de llavors
i fins avui treballo, fent classes i investigant, a la Facultat de Ciències
de l’Educació i Psicologia de la URV,
a Tarragona. Els meus temes d’investigació són el llenguatge i la memòria. Vaig continuar a la UNED fins
l’any 2007, en què se’m va fer molt
difícil compaginar la vida familiar
amb desplaçar-me cada divendres a
Tortosa. He de dir que em considero
molt afortunada, no només per tenir
una feina, sinó per tenir una feina
que m’agrada moltíssim.

Sóc Pili Ferré Romeu, filla de Montse Romeu i d’Eloi “lo de la Serra” i
germana de Carlos. Vaig néixer el
6 de novembre de 1967 a la Clínica
dels Sabaters, de Tortosa. Vaig viure
a Santa Bàrbara fins els 18 anys, en
què vaig marxar a estudiar a Tarragona. Des de llavors fins avui he seguit venint al poble molt sovint, ja
que aquí hi tinc als meus pares i al
meu germà, a més a més d’alguns
bons amics i de molts records de la
infantesa i joventut.
Vaig estar 5 anys estudiant la llicenciatura de Psicologia a Tarragona.
Durant aquell temps em vaig adonar
que el que a mi m’agradava i al que
em volia dedicar era a la docència i
la investigació. En acabar la carrera
vaig poder aconseguir una beca per
fer el doctorat i la tesi a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig estar 6 anys vivint a Barcelona i l’any
1996 vaig llegir la Tesi Doctoral. Al
cap de poc temps va sorgir la possibilitat d’anar a treballar a Tarragona,
a la Universitat Rovira i Virgili (URV).
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L’any 1998 vaig conèixer a Xavi, que
en aquell moment estava justament
treballant de metge a Santa Bàrbara,
fent la substitució de la baixa del Dr.
Luciano Royo, que tots els planers
tenen a la seva memòria. I un dia de
primavera de 2004 ens vam casar a
Santa Bàrbara. Actualment, Xavi treballa com a metge de família a Alcover i té una consulta de medicina natural a Tarragona. Vivim, junts amb
els nostres dos fills, Hèctor i Adrià,
de 7 i 4 anys, als Pallaresos, un poble
que està al costat de Tarragona.
Motius de la marxa del poble
Quan vaig acabar l’etapa de l’escolarització obligatòria, el que llavors
en deien EGB, aquí a Santa Bàrbara
no es podia continuar estudiant, no
hi havia institut. Llavors vaig anar
a l’Institut Joaquim Bau, a Tortosa.
Anava i venia cada dia del poble amb
l’autobús de la Hife, com la majoria
dels estudiants d’aquella època.
En acabar el COU, vaig marxar a estudiar Psicologia a Tarragona. Per
mi arribar a Tarragona, començar a
viure a fora de casa dels pares, compartir pis amb amigues, conèixer
gent nova, tot allò va ser una gran

experiència. Ara em fa gràcia quan
ho penso, ja que Tarragona no deixa
de ser un poble gran, però en aquell
moment, per mi, que venia del poble, Tarragona era “la ciutat”, plena
de possibilitats, de novetats, de coses
per descobrir. Durant tots aquells
anys estudiant a fora sempre vaig
comptar amb el suport de la meva
família. Com tants altres estudiants,
venia al poble el cap de setmana
amb la bossa plena de roba bruta i
me’n tornava el dilluns amb la mateixa bossa plena de roba neta, del
menjar que la meva mare m’havia
preparat i de les taronges que el meu
pare i el meu germà m’havien collit.
Quan vaig acabar la carrera no em
vaig plantejar tornar a Santa Bàrbara. Crec que hi ha una època a la
vida, que normalment és la joventut,
en què un necessita conèixer coses
noves, obrir-se al món, ampliar horitzons, volar. Així, vaig marxar cap
a Barcelona, on en aquell moment
tenia més possibilitats de poder
aconseguir una beca per fer la tesi i
poder treballar del que m’agradava.
I a partir d’aquí les circumstàncies
i la vida m’han anat portant fins on
sóc ara. Estic molt a gust vivint on
visc, de la mateixa manera que estic
molt a gust quan vinc a Santa Bàrbara. Crec que allò que diem “casa
nostra” és el lloc on tenim gent que
ens estima i a la que estimem, dóna
igual on sigui. En aquest sentit sóc
afortunada, perquè hi ha més d’un
lloc que sento com casa meva, i un
d’ells és Santa Bàrbara.
Records del poble
Les imatges que jo tinc del poble, aquelles que guardo amb molt
d’afecte a la meva memòria, són
imatges de la infantesa i la joventut.
Imatges de moments inoblidables.
Recordo les escoles, aquelles escoles
que segons la meva mare m’explica,
es van convertir en hospital durant
la Guerra Civil Espanyola. Puc tancar
els ulls i veure la imatge de les esco-
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les, amb el terra de quadres blancs
i negres i aquells bancs i taules de
fusta, i les estufes de llenya funcionant els dies freds d’hivern. Em venen a la memòria tantes hores entre
aquelles parets, el record dels mestres que van acompanyar la meva
infantesa, els companys de la classe,
els crits dels xiquets jugant al pati,
plens de vida i d’energia.
Quan sortíem de l’escola, passàvem per casa a buscar el berenar, i
al carrer. A jugar, als quatre cantons,
a la gallineta cega, al que fos. Llavors creixíem al carrer. Aquella era
la segona escola de vida. És una de
les coses que em fa llàstima, que
els xiquets d’avui dia ja no estiguin
al carrer, sinó davant de la tele o la
nintendo, o fent quaranta activitats
extraescolars.
I el cap de setmana, anàvem al cine,
al Saló Parroquial, on feien el “matinal infantil” i amb una mica de sort
podíem entrar de franc si encertàvem alguna pregunta de les que feien a la catequesi després de la missa del diumenge al matí.
Molts dels records de la meva infantesa tenen olors. Alguns dels records
més antics que tinc són de la serradora del meu iaio Antonio. Encara
si tanco els ulls puc olorar aquell
aroma de fusta que omplia l’aire. I
puc veure aquella roda de molí antiga que hi havia a la part de darrera
de la casa. Els diumenges anàvem
a veure als iaios i a fer el vermut al
desaparegut “Bar Luna”. En aquella
època, la casa dels meus iaios estava
quasi als afores del poble, només hi
havia l’estadi de futbol més a dalt.
Avui dia aquells terrenys que llavors
només eren camps estan tots plens
de cases, algunes d’elles precioses. El
poble ha crescut i ha canviat molt.
Un altre record ple d’olors és el
d’anar a recollir garrofes i olives.
L’olor de les olives al magatzem de
casa, on posàvem el porgador i trèiem les fulles i pedretes, ho omplia
tot. He de dir que a mi no m’agradava gaire anar a fer aquestes feines al
camp. Però ara penso que el fet que
ja des de menut haguessis d’anar a
ajudar als pares a l’època de la collita també feia que aprenguessis el
valor de les coses, i la importància

de l’esforç i del treball. Crec que és
una de les millors coses que es poden ensenyar a un fill, i per això estic
agraïda als meus pares.
I també l’olor dels llibres. Des dels
12 als 15 anys a les tardes anava a
ajudar a Joaquina, la propietària de
l’única llibreria-papereria que hi havia llavors al poble, al carrer Major.
A la vegada que aprenia l’ofici de dependenta, aprofitava les estones en
què no hi havia gent a la botiga per
llegir aquells llibres que em permetien imaginar i conèixer altres mons,
endinsar-me en tot tipus d’històries
i somiar.
I, com no? Un record carregat de
molt bona olor és quan fèiem les
pastes, la coca de maçana a l’estiu,
la coca de Sant Joan o les mones per
Setmana Santa. Això era un motiu
per ajuntar-se, per anar a casa de la
tia Maria i omplir llaunes d’uns dolços boníssims que després anàvem
a coure a l’antic forn de Sales. La
vida al poble tenia molts moments
d’aquests, moments en què un sortia de casa seva, en què es compartia
temps amb les altres persones. Per
exemple, recordo a l’estiu la gent davant les portes de casa seva “prenent
la fresca”, ajuntant-se per parlar, per
comentar, en una època en què el
temps potser no anava tan de pressa
com ara. També en aquella època la
criança dels fills era molt més compartida que ara. Quan la meva mare
havia de fer alguna cosa o estava

malalta, sempre estaven la tia Maria,
la tia Cinteta o la tia Velleta que ens
acollien, que ens feien el dinar i ens
tenien a casa seva. Aquest ajut es
troba molt a faltar quan estàs lluny
del poble i ets tu qui et trobes en la
posició de criar els fills (tot i que als
iaios i al tiet Carlos els ha tocat fer
més d’un viatge a Tarragona per donar un cop de mà, no és el mateix
que tenir-los al costat).
Ja de més gran, a l’època en què anava a l’institut i quan ja havia començat a estudiar a Tarragona, recordo
amb molt afecte els estius fent classes de repàs als xiquets del poble. Al
menjador de casa dels meus pares,
ajuntant 5 o 6 xiquets cada hora, hi
havia un trànsit constant tot el dia.
Tot i que de vegades em desesperava
una mica, quan mirava els ulls nets
d’aquells xiquets i veia que havien
entès alguna cosa, i que jo els havia
ajudat a entendre-ho, això m’omplia
de satisfacció. Aquelles classes de
repàs als calorosos estius de Santa
Bàrbara em van ajudar a adonar-me
que m’agradava ensenyar, tot i que
amb els anys finalment m’he dedicat no a l’ensenyament dels més
menuts sinó dels grans.
Una altra experiència de la que tinc
molts bons records és la que vaig
viure un altre estiu, l’any 1989, treballant servint copes al desaparegut
Lokal, bar musical de Santa Bàrbara, que crec que tota la gent de la
meva generació recordem i segura29

L’entrevista
ment enyorem. En aquell lloc hi vam
passar molt bones estones, amb la
bona música que Lluís, el propietari, ens posava, i que després difícilment hem trobat a cap altre lloc. La
barra d’un bar també és un lloc on
es poden aprendre moltes coses, sobre les persones i la vida. Em ve a la
memòria una nit de Festes de Santa
Bàrbara en què va venir Loquillo a
fer un concert i l’afluència de públic
va desbordar totes les previsions. Recordo el Lokal ple de gom a gom de
gent de tot arreu que venia al concert. Va ser un èxit total.
I també durant els anys d’adolescència va ser bonica per a mi l’experiència de poder participar a la
revista “Vent de Dalt”. Era una revista municipal que es va fer durant la
dècada dels 80. Avui dia hi ha molts
mitjans a través dels quals la gent
es pot comunicar, exposar les seves
idees, connectar-se amb persones de
l’altra part del món. Però penseu que
en aquella època internet no existia.
“Vent de Dalt” va ser un mitjà que
va permetre a una colla de joves explicar la realitat que vivíem, tractar
temes de l’actualitat del moment,
denunciar. En definitiva, trobar un
espai en el qual expressar-se.
Visió del poble
El poble que jo recordo, com haureu
vist pel que he dit a dalt, és molt diferent del poble d’ara. És clar que hi
ha moltes coses que han millorat.
Només cal veure com ha crescut
Santa Bàrbara, les cases que s’hi han
fet, les instal·lacions esportives, les
fantàstiques piscines municipals, el
CAP, tots els serveis que ara hi ha i
abans no existien. En aquest sentit
fa goig veure com el poble no es queda enrere i progressa. Però també és
cert que hi ha coses que s’han perdut, com l’estació de tren. Recordo
com els estudiants del poble agafàvem un tren que sortia els dilluns a
les 6 del matí de Santa Bàrbara per
anar a Tarragona o a Barcelona. Avui
dia això ja no és possible i crec que
és una llàstima. Tampoc no tenim ja
cine. Però el pitjor de tot, per mi, és
el tancament d’indústries que havien donat feina a famílies senceres
de planers i planeres durant anys,
com la fàbrica de botons o d’altres.
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Això no passa només a Santa Bàrbara sinó que és fruit de la mala època
que estem vivint. Però crec que és
preocupant que l’economia del poble es fonamenti en una gran part
només en l’agricultura, sector que ja
sabem que és difícil i dur. En aquest
sentit crec que és molt important
trobar alternatives, atreure empreses, fer accions perquè la gent jove
que desitja quedar-se al poble pugui
tenir un futur.
Contacte amb el poble
Venim molt sovint al poble, més o
menys cada quinze dies. Aquí els
meus fills tenen als seus iaios i tiet.
Encara que el poble és molt diferent
del de la meva infantesa, m’agrada
portar-los aquí, que coneguin el lloc
on jo m’he criat. Quan venim no només estem a Santa Bàrbara. Tenim
una caseta, que era dels meus iaios,
a Sant Carles de la Ràpita, al costat
de la platja. És un lloc que m’estimo molt, i al que intento anar cada
vegada que vinc. I a Amposta estan
els altres iaios, els pares del Xavi.
Així que quan venim anem tombant per tots aquests llocs, veient a
la família i si hi ha temps a algun
amic. M’agradaria que els meus fills
poguessin trobar part de les seves
arrels en aquesta terra, que arribin
a estimar-la. És per això que quan
venim aprofitem per recórrer amb
els nens els voltants de Santa Bàrba-

ra, amb els camps plens d’aquestes
oliveres centenàries. Aquests arbres
que són testimonis muts de les vides
i l’esforç de pagesos d’aquests i d’altres temps en què la vida al camp
era molt dura, quan ni tan sols existien les màquines per recollir olives.
També ens agrada molt anar al Delta, amb les seves platges impressionants, al barranc de la Galera, a
veure el riu a Tortosa o Amposta, als
Ports. I gaudir de tot aquest paisatge
tan nostre, de les Terres de l’Ebre.
Retorn al poble
Em sento afortunada per haver crescut a un poble. Crec que la infantesa
a un poble et dóna moltes coses que
difícilment poden tenir els nens que
creixen a una ciutat. Però també és
cert que la ciutat et dóna coses que
no pots trobar al poble. Avui dia puc
gaudir tant del poble com de la ciutat. I intento aprofitar el que em pot
donar cadascun dels dos llocs. Ara
per ara, el meu lloc està on Xavi i jo
tenim la feina i on els nostres fills
tenen la seva vida. Això sí, sempre
venint al poble quan m’és possible.
I sempre amb un trosset de cor posat en aquesta terra on he crescut i
que forma part de la meva vida, de
mi mateixa. Des d’aquí, i per acabar,
els meus millors desitjos per a totes
les planeres i planers i dir-vos que ja
sabeu on sóc pel que us faci falta.

Entitats Planeres
APA JAUME BALMES
Un cop acabat el curs, és moment
de mirar enrere i fer balanç de les
activitats realitzades durant l’any. En
general estem molt contents, ja que
totes les activitats que s’han posat
en marxa aquest curs (informàtica,
anglès i teatre) s’han resolt molt
satisfactòriament, la prova és que
per al proper continuarem amb les
mateixes, a més de les que ja portem
fent des de fa més temps.
La principal novetat que hem
implantat aquest curs ha estat el
pagament fraccionat dels llibres. Tots
els pares que han volgut, han tingut
l’opció de fer un pagament fixe cada
trimestre i d’aquesta manera s’han
trobat a final de curs amb gairebé tots
els llibres pagats. La situació de crisis
econòmica en la qual estem fa que
s’hagin de buscar alternatives perquè
tots els pares puguin pagar els llibres
als seus fills, i veient l’acollida que ha
tingut, pensem que ha estat tot un èxit.
Pel que fa a les activitats organitzades
des de l’APA Jaume Balmes, es
continua amb la política de donar
servei als pares, tant els dies de lliure
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disposició del col·legi, com intentar
cobrir el màxim d’horari possible fora
del lectiu, per poder conciliar així la
vida familiar amb la laboral.
El passat 20 d’abril, dins dels actes
de les jornades culturals, es van fer
diversos tallers de pintar terrissa i
altres manualitats, i per amenitzar
la festa, els xiquets van poder gaudir
saltant de valent als inflables. Per a
la diada de Sant Jordi, tots els nens i
nenes de multimèdia es van disfressar
de princeses, cavallers i dracs i van
representar la llegenda de Sant Jordi.
S’ho van passar d’allò més bé i tots
els familiars que van voler, van poder
veure quines figures tenen a casa!
El 9 de juny per la tarda, tots els xiquets
que durant el curs van participar del
taller de teatre, van representar l’obra
“Un mar de peixos”, al centre cultural.
L’experiència va ser molt positiva i ells
s’ho van passar molt bé, el proper curs
es tornarà a posar en marxa aquest
taller, així que ja ho sabeu, tots els que
us agrada el món del teatre, no deixeu
de provar-ho.

Per celebrar el final de curs, el dia 16 de
juny es va fer el tradicional “Dinar de
germanor”, on més de 220 persones ens
vam reunir al poliesportiu per poder
gaudir d’un dia amb els nostres fills i
els familiars dels seus companys de
classe. A partir de les 11 h del matí, van
començar les activitats, jocs, inflables,
música, taller de pintures, sortejos, etc.
Des d’aquí volem aprofitar per agrair
la presència de tota aquesta gent,
i animar a tots els pares que no van
poder assistir, a fer-ho el proper curs,
ja que és una festa molt especial, on
els nens i nenes s’ho passen molt bé i
els grans tenim la possibilitat de parlar
tranquil·lament amb la resta de pares
que sempre et trobes de correguda a la
porta del col·legi.
Una vegada més, agrair la gran
acceptació entre tots els pares i mares
que formeu part d’aquesta associació
i esperem que el proper curs puguem
superar encara més les vostres
expectatives. BONES VACANCES A
TOTS!!!

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA
Concurs de redacció “El aprendiz de viajero”
Un any més, l’Associació Aragonesa
Planera hem volgut participar de l’activitat cultural de Santa Bàrbara amb
la convocatòria d’un concurs de redacció per als alumnes de l’IES Les Planes.
La temàtica escollida per aquest concurs de redacció versava sobre els viatges que el viatger nascut a Alcañiz,
José Luís Pueyo, ha realitzat per diversos països del món.
Es dóna la circumstància que el passat
dia 10 de juny, dins del programa de

les XXII Jornades Culturals, vam poder
gaudir de la presència d’aquest singular viatger que va venir a Santa Bàrbara a donar una xerrada amb exposició
de fotografies dels seus viatges.
Malauradament, enguany la participació ha estat molt baixa, ja que tan
sols l’alumna de 4t d’ESO Andrea Tena
ha presentat el seu treball de redacció
i pel qual ha estat premiada amb un
premi de 60€ bescanviable en material
escolar i informàtic.

CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
De masada a masada, el joc de l’oca dels orígens de Santa Bàrbara
Màrius Pont Fandos (Centre d’Estudis
Planers)
“De masada a masada, i tiro una
altra vegada”. Així es juga al nou joc
sobre els orígens de Santa Bàrbara,
que reproduïx el tauler del conegut
Joc de l’Oca, però amb unes caselles
que fan referència a la nostra història
i a la nostra vida tradicional i on, de
manera específica, les oques han
sigut substituïdes per masades de les
nostres planes.
A partir de la idea, concebuda a
l’interior del Centre d’Estudis Planers,
l’obra ha estat possible gràcies a la
col·laboració entre el propi Centre
d’Estudis Planers, l’IES Les Planes i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Des del Centre d’Estudis Planers
vam plantejar les línies generals del
joc i vam fer un llistat de masades,
de temes i d’objectes que podien
aparèixer als dibuixos, i fins i tot vam
fer una xerrada informativa a l’IES i
els vam facilitar una bona quantitat
de fotografies. A partir d’aquí va entrar
en joc la creativitat dels nois i noies, la
selecció d’allò que més gràcia els feia
dibuixar i fins i tot l’aportació de nous
elements que, en principi, no s’havien
plantejat inicialment. El resultat són
les 63 caselles dibuixades per Pau
Bertomeu Tomàs, Cristina Corbalán
Sacristán, Tiare Fabuel Girona, Lara
Ferrando Balagué, Blai Gil Carles, Joana
Lázaro Panisello, Idoia Martínez Simón,
Laura Mestre Ventura, Cinta Múria
Subirats, Míriam Prades Lucía, Sara
Roé Cid i Carles Soler Solà, alumnes de

4t d’ESO de l’IES Les Planes de Santa
Bàrbara, degudament dirigits per la
professora Susanna Castell Martí.
“De masada a masada” no és un
simple joc de taula: els dibuixos de les
diferents caselles ens apropen d’una
manera didàctica i lúdica als orígens de
la població de Santa Bàrbara. Així, a les
63 caselles del tauler hi ha representats
molts dels elements més significatius
de la nostra societat agrícola
tradicional i de l’època fundacional
del poble. Molts d’estos elements
formen veritables grups temàtics,
que s’afegixen al de les masades. Les
primeres caselles giren al voltant dels
inicis de la colonització: anar i vindre,
rompre la terra, barraques, cereals,
vinya, animals feréstecs, etc. També
apareixen caselles sobre la cacera,
tan important per a l’aportació de
proteïnes quan la gent era al camp.
D’una forma seqüenciada, a través
d’onze caselles, es pot anar seguint
tot el procés de l’oli, des del camp al
molí i als diferents usos domèstics.
Les últimes caselles representen el
procés de la independència municipal.
I a la casella 63 apareixen l’edifici
de la casa del delme o deume, que va
acollir l’Ajuntament (fins que es va
enderrocar per a fer l’actual) i cases
agrupades formant un incipient nucli
urbà. El tauler de joc es complementa
amb les explicacions sobre cada
una de les caselles, sobre les normes
del joc i sobre els fets històrics que
contextualitzen el contingut dels
dibuixos.

La presentació oficial del joc es va fer
el dia 8 de maig al Museu de la Vida a la
Plana, acte que va culminar amb una
partida en un tauler gegant participada
per totes les persones assistents. El
mateix tauler gegant, posat al terra de
la plaça de l’Alcalde Cid i Cid, va servir
el matí del diumenge dia 12 perquè
tots els xiquets i xiquetes tinguessen
l’oportunitat de jugar-hi, dirigits per
membres del Centre d’Estudis Planers.

El tauler de joc és molt vistós.

Alguns dels autors dels dibuixos, i la seua
professora, durant l’acte de presentació del joc.
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Entitats Planeres
Celebració del centenari de
l’arribada de la llum
Màrius Pont Fandos (Centre d’Estudis
Planers)
Ara fa cent anys, segons conten, van
avisar que “la llum” arribaria a la
plaça, i la gent la va anar a “esperar”.
Efectivament, el dia 21 de març de
1913 va arribar la llum elèctrica
a Santa Bàrbara: aquell dia es va
il·luminar per primera vegada la plaça
principal del nostre poble, gràcies a la
centraleta que l’empresa Mangrané
havia instal·lat a la part del darrere
de l’església. Pocs dies després es van
il·luminar alguns altres carrers i els
particulars que van voler es van poder
abonar i tenir-ne a casa.
Igual com van fer cent anys enrere
els nostres avantpassats, el dia 9 de
maig, diada de Sant Gregori, vam anar
a la plaça a “esperar” l’arribada de la
llum elèctrica. La plaça es va omplir
de gom a gom i vam fer un sopar
popular il·luminat només amb llums
tradicionals de flama, que va acabar
amb la “festa de l’arribada de la llum”.
Durant la part final del sopar es va
fer una performance en què la gent va
participar fent diferents accions i una
metxa va cremar pel carrer Major
fins la plaça, moment en què es van
encendre tots els llums elèctrics. L’acte
va acabar amb la cantada de “Les jotes
de l’arribada de la llum”, creades
per Màrius Pont expressament per a
l’ocasió.
Les jotes de l’arribada de la llum

Dixeu’s estar de punyetes:
il·luminarem la nit.
A l’empresa Mangrané
lo poble ha d’estar agraït,
i al sinyor Gabriel de Pata,
a l’alcalde Cid i Cid.
Que bé vorem les escoles,
acabades d’estrenar,
i esta casa de la vila,
que per tots se fa envejar,
i també la nova iglésia
i el seu bonic campanar
I és que el nostre poble és jove,
però ràpid va avançant.
Igual com los nostres iaios
lo van voler lliure i gran,
segur que si anem units
ja no mos aturaran.

Cal posar-hi enginy!

Cantada de “Les jotes de l’arribada de la llum”.

Ja mos ha arribat la llum,
podrem traure els cremallers,
perquè d’ara en endavant
no serviran per a res,
ja que posarem bombilles
per les places i els carrers.
Jo també en posaré a casa,
que en la flama del cresol
no en veiem tres dalt d’un burro,
pareix que estiguem de dol.
En tres bombilles de quinze
farem més claror que un sol.
Ep, para un mica el carro,
que vas massa accelerat.
D’estos invents que mos porten
no en sabem lo resultat;
i un llumener en bon oli
no et dixarà mai penjat.
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Sopar a la plaça il·luminat només amb llums tradicionals.

Entitats Planeres
Viatge al passat planer

El VIATGE AL PASSAT PLANER, una
activitat que es va iniciar el maig de
2012, ha proposat enguany un itinerari
dramatitzat sobre els orígens de Santa
Bàrbara, amb set escenes, que suposen
un gran retaule de com era la vida
en estes Planes durant el segle que
va des que van aparèixer els primers
colonitzadors fins l’any 1839, quan la
devoció popular va trobar en l’aigua

de sant Gregori el remei per véncer
les plagues que estaven matant les
oliveres i duent la població a la misèria.
Al llarg del recorregut que es va fer
l’11 de maig a partir de les 10 de la
nit, les més de quatre-centes persones
assistents van poder contemplar
set escenes, amb la corresponent
introducció històrica a càrrec d’un
personatge-narrador:
“Espedregant
i plantant”, “L’Hostal dels Frares”,
“Construint la masada”, “Primer
casament a l’ermita de santa Bàrbara”,
“Oco en los llops!”, “La guerra dels

francesos” i “La negreta i l’aigua de
sant Gregori”.
La trentena d’actors i actrius havien
creat
prèviament
les
escenes
representades. El gran espectacle que
es va viure va ser possible gràcies a
la participació de Centre d’Estudis
Planers, Grup Teatral Planer, Coral
Santa Bàrbara, Penya Amics dels
Cavalls, Dones Planeres, Artistes
Planers, Grup de Balls Tradicionals i
Grup Musical Joventut (més de setantacinc persones en total), i el suport de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

Primer casament a l’ermita de santa
Bàrbara.

La gent que anava a plegar i feia nit a les
casetes s’havia de protegir dels llops.

Bona part del grup participant en
l’escenificació del “Viatge al passat planer”.

Màrius Pont Fandos (Centre d’Estudis
Planers)

Entitats Planeres
Club de Futbol Santa Bàrbara
Un cop finalitzada la temporada, és hora
de fer balanç i sense més preàmbuls
es pot parlar d’una temporada molt
positiva, tenint present les dificultats
econòmiques actuals i el fet que
aquesta temporada era la primera de
la nova junta directiva encapçalada
pel president Lucas Roig.
A nivell esportiu, el primer equip ha
finalitzat la temporada en setena
posició, un resultat més que òptim
tenint present una primera volta amb
molts dubtes i un final de temporada on,
un cop aconseguida la permanència,
l’equip va reduir notablement el
ritme amb la tranquil·litat d’haver
aconseguit l’objectiu; s’ha aconseguit
la permanència amb un equip jove i
pràcticament del poble, on el 75% de
la plantilla són jugadors formats al
nostre club. A més, l’equip va obtenir
dos premis individuals: el de màxim
golejador per Carlos Gilabert (31 gols)
i el del gol més ràpid del campionat
(Ferran Rodríguez). El balanç final és
més que positiu.
L’equip femení també ha fet una gran
campanya, finalitzant en cinquena
posició. Aquest mes de juny, a més,
disputarà
el
prestigiós
torneig
internacional femení de Lunas et
Bousquet d’Orb, al sud de França i per
al mes de setembre organitzaran el II
Torneig de futbol 7 femení de Santa
Bàrbara.
En futbol base però, han arribat els
millors resultats. El Cadet, essent un
equip totalment nou i amb un nombre
reduït de plantilla, va aconseguir el 4t
lloc en el campionat de lliga, fet que li
va permetre disputar i guanyar la Copa
Primavera Terres de l’Ebre. Magnífic el
paper de l’equip aleví de 2n any, amb
la consecució del títol de lliga i el
posterior ascens a 2a divisió aleví, amb
un rècord de gols (més de 300) i sense
perdre un punt; paral·lelament, va
disputar la prestigiosa Danone Nations
Cup, on va arribar a jugar la segona
fase a Saragossa i quedar molt prop de
la fase final. L’aleví de 1r any també ha
aconseguit bons resultats, quedant en
una meritòria setena posició del seu
grup. Els més petits del club, benjamí
i prebenjamí, van realitzar també un
bon campionat. Els primers, tercers del
seu grup, van quedar a un pas de jugar
la fase final i, només la loteria dels
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penals ho va impedir; el prebenjamí
també va jugar la fase pel campionat,
al quedar quart del seu grup.
A nivell esportiu, també cal destacar
altres aspectes vinculats al club. El
primer ha estat com no, la celebració
del VI Torneig de Futbol Base Vila de
Santa Bàrbara, amb un dels cartells
més prestigiosos dels darrers anys i
que ha estat novament un gran èxit.
Paral·lelament, també destacar que
aquest mes de juny el club organitzarà
el 1r campus d’estiu de futbol, amb
una
quarantena
d’inscripcions.
També destacar la convocatòria de 4
jugadors/es de diferents categories
a les convocatòries de la selecció
catalana a les Terres de l’Ebre, un fet
quasi inèdit en els darrers anys al
nostre club, l’organització de la festa
de fi de temporada de la categoria
femení F7 Terres de l’Ebre o el suport
a la Diada de l’Esport Comarcal 2013 al
mes de maig.
En el balanç econòmic, han sortit els
números. Amb la situació econòmica
global, la nova junta directiva va haver
de reduir un 15% de despeses respecte
l’any anterior, fet que suposava un
major esforç per al club, a banda
que es van reduir també les quotes
d’inscripció del futbol base i es van
mantenir els preus dels abonaments
de socis/es. Tot i això, es tanca la
temporada amb un balanç positiu en

els comptes del club, gràcies en part
a les moltes actuacions paral·leles
que s’han realitzat per equilibrar
el pressupost, com la Festa Revival
(preparant ja la del 2013), Festa Bye
Bye Summer, Fi d’any 2012, les barres
dels correbous i del torneig de futbol
de 2012, la realització de la desfilada
de moda, nova campanya de captació
de socis/es, sortejos i premis, etc.
Ha suposat un gran esforç que ha
trobat la seva recompensa amb
l’equilibri pressupostari per continuar
endavant. Aquests resultats seran
presentats de forma més concreta a la
propera assemblea general que tindrà
lloc el proper mes de setembre.
I no ens aturem aquí. De cara a la
propera temporada, la junta directiva
espera continuar amb la bona línia
de treball d’aquest any i, perquè no,
millorar-ne els resultats tant esportius
com econòmics. Sabem però que no
serà possible sense el suport de tots
vosaltres, socis i sòcies, aficionats i
aficionades, pares, mares i familiars,
comerços, empreses i col·laboradors,
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i, en general, de tot
el poble de Santa Bàrbara. A tots i totes
moltes gràcies per estar sempre allí.
Ens retrobem la propera temporada.
No hi falteu.
Visca el Santa!

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Ha arribat l’hora de fer balanç, després
de deu mesos de plena activitat, el
passat dia 14 de juny, l’associació
Dones Planeres va celebrar, com a
cloenda del curs, l’assemblea general
anual de sòcies i, a continuació, va
tenir lloc l’habitual sopar de fi de curs,
on gairebé 90 sòcies van compartir
taula i un animadíssim ball que va
durar fins a la matinada.
Però aquesta celebració de fi de curs no
significa que l’associació s’hagi aturat,
perquè durant aquestes Festes Majors
també s’ha participat en diversos
actes: l’ofrena de Sant Isidre del primer
diumenge, la mostra de cuina aquest

any dedicada a fer “Truites variades”
i que es van degustar posteriorment
al dinar de germanor i, per acabar la
tarda, es van lliurar els trofeus a les
participants i guanyadores del XX
campionat de guinyot femení.

bones Festes Majors en companyia de
familiars i amics i que aprofiteu aquest
estiu per descansar i agafar forces per
l’entrada del nou curs, per al qual
ja estem treballant i buscant noves
activitats.

També cal dir que l’associació durant
aquestes festes va tenir el seu moment
de protagonisme en la projecció del
recull d’imatges que tots els anys
realitzen Guillermo Gaya i Josep
Gorres i que aquest any van dedicar
als “20 Anys de l’Associació Dones
Planeres”. Gràcies!

De moment ja us podem fer un petit
avançament, el divendres dia 27 de
setembre, a la població de Godall,
tindrà lloc la XXII Trobada de Dones
del Montsià.

Desitgem que haguéssiu passat unes

La Junta

Us convidem a participar-hi.
Bon estiu i fins al setembre.
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Començarem dient que finalment
es van poder celebrar eleccions
a la presidència de la Federació
Esportiva Catalana de Twirling a la
seu oficial de Tortosa, i va guanyar la
candidatura presentada per Rubén
Pueyo per 10 contra 9 vots respecte a
l’altra candidatura encapçalada per
Sara Abat. Les eleccions van estar
precedides per la polèmica (com
sempre), i van ser revisades per la Sra.
Cinta Espuny, representant Territorial
de l’Esport de les Terres de l’Ebre.
Hem de dir que a aquesta nova junta
hi ha una important representació de
membres pertanyents a equips de les
nostres terres: Angi Monpel (Twirling
Tortosa), Laura López (Ulldecona),
Salomé Marin (Deltebre), Cristina
Castillo (Amposta), Anna Sánchez
(Alcanar) i Olga Tomás (Santa Bàrbara).
El primer campionat que s’ha celebrat,
després del de Santa Bàrbara, va
ser els dies 6 i 7 d’abril a Ulldecona
(Final Territorial Catalunya Sud),
amb la participació dels següents
equips: Alcanar, Amposta, Deltebre,
l’Alcalaten, Santa Bàrbara, Tortosa i
Ulldecona. El nostre poble portava una
important representació, i els resultats
van ser els següents: Categoria
Juvenil Femení, competien 9 atletes
i Judith Colom va quedar la 5a (no
es va classificar per al Campionat de
Catalunya per molt poc). Categoria
Júnior Femení, de 8 atletes, Paula
Baila va quedar la 5a. Categoria Sènior
Femení, Gemma Alegre va quedar
en 4a posició. Parelles Categoria
Juvenil, de 5 parelles, Mireia Arasa i
Núria Brau van quedar en 3a posició.
Parelles Categoria Júnior, de 6 parelles,
Paula Baila i Zaira Cruz van quedar
les terceres, i Judith Colom i Montse
Ollés les cinquenes. Parelles Categoria
Sènior, Irina Albesa i Meritxell Roig van
quedar en primer lloc. Equips Categoria
Infantil, de 6 equips que participaven,
la nostra població portava 3 equips,
en 4a lloc va quedar Santa Bàrbara
“A” (Sara, Judith Jové, Noelia, 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,
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de 5 equips, el nostre va quedar en 3è
lloc (Gema Alegre, Cinta Muria, Àngels
Gimeno, Montse Ollés, Núria Brau i
Mireia Arasa).
El següent campionat que era la
final, el Campionat de Catalunya
i Catalunya Base, es va celebrar a
Blanes els dies 25 i 26 de maig, en un
magnífic i fantàstic Multi/Pavellons,
però molt apartat de la població i
amb una organització molt justeta,
des del club creiem que aquest any
cap població ens ha superat en nivell
d’organització del primer campionat
que vam fer a Santa Bàrbara. Els clubs
participants van ser Alcanar, Amposta,
Deltebre, l’Alcalaten, Maçanet de la
Selva, Santa Bàrbara, Tortosa, Triangle
de Sants, Ulldecona, Valls Vilobí i Costa
Brava. Ens vam desplaçar 2 dies, vam
omplir un autocar i ens van allotjar a
Lloret on ens ho vam passar molt bé la
família del Twirling.
Vam participar a les següents
categories amb uns resultats bastants
discrets: el dissabte Paula Baila a la
categoria Júnior Femení (participaven
10 atletes), resultat normal, igualment
com Gemma Alegre a la categoria
Sènior Femení (participaven 8 atletes).
Els resultats del diumenge van ser:
Parelles Categoria Juvenil, Mireia Arasa
i Núria Brau d’entre 9 participants van
quedat en 5a posició i van obtenir
medalla. Parelles categoria Júnior,
Paula Baila i Zaira Cruz van quedar en
6a posició. Parelles Categoria Sènior,
van participar 7 parelles i Meritxell
Roig i Irina Albesa van quedar terceres
de Catalunya i van obtenir una copa.
Equips Categoria Infantil, de vuit
equips que participaven Santa Bàrbara
va classificar-ne dos per a la final,
però no van obtenir cap premi. Equip
Categoria Júnior, participaven un total
de 8 equips, el diumenge pel matí es
va fer la semifinal, passaven 6 equips
i van quedar el sisè, i per la tarda
a la final van fer una actuació mes
meritòria i van quedar finalment en 5a
posició i medalla.
I per últim per a cloure la temporada, els
dies 8 i 9 de juny, es va celebrar la Copa
Catalana a Tortosa, el nostre club feia
uns quants anys que no participava.
Degut a la crisi, van assistir solament
6 clubs, és una competició que van

sumant els punts de cada exercici que
presenta cada club, com més atletes
presentes més oportunitats tens de
sumar punts i guanyar. L’any passat va
guanyar la Copa el Club d’Ulldecona
i aquest any també ha guanyat una
altra vegada seguit de ben a prop
del Club de Tortosa, Santa Bàrbara
va quedar en 5a posició i va rebre
un trofeu per les seves actuacions i
exercicis presentats. Es va presentar
un nou equip de les nostres terres com
a invitat, la Granadella de Camarles.
Aprofitem per adjuntar fotos dels tres
campionats en què hem participat.
Ja estem a l’estiu, i des d’aquestes
pàgines desitgem a tota la gent que
passi unes bones Festes Majors i
puguem gaudir de tots els actes.

Entitats Planeres
UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
QDD (QUEDADA) 2013
El dia 1 de maig (festa del treball), el
nostre club, juntament amb els nostres
veïns i amics ampostins Montbike
organitzàrem una QDD, que com ja
va essent habitual en aquestes dates
hi participen força bikers d’un i altre
club a més d’altres que s’afegeixen a la
festa, enguany érem una seixantena i
teníem l’al·licient d’un nou recorregut
per les cotes baixes de la Serra del
Montsià, (ha estat el primer any que
no hem tocat la Serreta de Godall). La
urbanització de Favaret va ser el punt
de trobada, i sobre les 8.30 h del matí
iniciàvem l’aventura enfilant el camí de
Tapa cap a l’Ermita de la Mare de Déu
del Montsià, on remuntem la sendera
que ens porta fins a les antenes dels
repetidors de TV. I si la pujada no ha
estat prou dura, planegem una mica
per refer-nos per la sendera del Pla de
Llosa i baixem fins al camí d’Amposta
–Freginals i cap a la sendera que puja
al Montsianell. Una vintena de minuts
empenyent i carregant la bici al coll
fins arribar al cim per poder gaudir
de la sendera que ens porta directe
a les Set Piques. Un cop acabat tot el
descens i agrupats, agafem direcció
Freginals fins al barranc de les Fenoses,
on un corriol ens porta a la part alta de
la sendera de Quicolis i, un cop dalt de
la gran Bassa de reg, baixem per una
ràpida sendera que ens porta a la Font
de la Miseta i d’aquí per la sendera de
les Set Piques, on tenim una estona de
relaxament i un petit avituallament.
Amb una mica més d’energia, anem
cap amunt pel pujador del Pla de la
Llosa, que ens porta dalt el Coll Llarg
i baixem la sendera guapa i baixadors
impressionants que ens porta al
barranc, i d’allí a la finca de Miralles,
on remuntem pel mig del tarongerar
fins a la sendera del Mas de Carrasca,
que desemboca al camí d’AmpostaFreginals i tornem cap a les antenes
repetidores per poder fer la sendera de
l’Ermita, ara de baixada, l’última abans
de dirigir-nos cap als apartaments
rurals Can Sisco, on el Jon, la Fani, el
Ramon i l’Adam ens han preparat una
rostida a base de baldanes d’arròs i
xistorres, que amb la beguda fresqueta
feren que ens xucléssim els dits.
Cal agrair al nostre soci, Josep Barberà,
el gran esforç que ha fet en netejar

tornada vam poder travessar la bonica
i humida zona de la Foia. L´únic
inconvenient d´aquestes sortides és
l´horari, ja que tots ens quedem amb
ganes de més, però és clar, no es pot
arribar a casa a tal i quina hora, sinó...
MARXA NOCTURNA PER LA VIA
VERDA

i recuperar senderes totalment
perdudes, els amants de la natura
podrem gaudir-les a partir d’ara.
També agrair a tots els bikers la seva
companyia i per deixar-nos ensenyarlos uns quants raconets d’aquest
Montsià i les vistes de la Plana i el
Delta. Suposem i esperem que us ho
haguéssiu passat tan bé com nosaltres,
i ara fins la propera.
SORTIDA NOCTURNA BTT
Divendres 14 de juny ens trobem els
bikers més atrevits de la UCSB amb
els companys del Club BTT Montbike
d´Amposta al pavelló per fer una
sortida nocturna pels senders més
propers de casa. Sortim molt animats
després de veure com els amics del
gimnàs ja estaven suant dalt de
les bicis de spinning, aproximantnos encara de dia per la plana fins
al barranc de Lledó. Arribem fins a
Mianes per un nou tram arranjat per
l´incansable company Ximo , on ja de
nit, entrem a les senderes conegudes
per tots del barranc fondo fins el Mas
de Sant Pau a Masdenverge. Tot i algun
incident en forma de caiguda sense
conseqüències d´algun company, molt
animats, passem pel bonic bosquet
de Batzoles. Continuarem camí de
Freginals, comentant les sensacions
d´aquesta sortida tan diferent i amb
moltes ganes d´arribar a la Serreta.
Allí, cadascú, segons les seves forces,
habilitats i ganes d´arriscar fa el
que pot. Al final de la sendera ens
esperava l´avituallament, on els
aproximadament vint companys que
érem vam fer la conya de rigor tot
reposant forces i pensant en repetir
l´experiència tan aviat es pugui. De

Un any més el nostre club i dintre de
les Jornades Esportives de la nostra
Vila ha organitzat aquest acte esportiu
per als amants de la lluna plena i la
bicicleta. Enguany, i malgrat haver fet
la corresponent publicitat, no hi hagut
massa participació de la gent del poble,
la veritat és que el recorregut d’uns 22
quilòmetres des de Xerta fins a Bot,
són amb pendent, encara que suau,
sempre cal pedalar per avançar i al
final per a la gent que no va gaire amb
bicicleta es fa una mica pesat i pocs
són els que repeteixen d’un any per a
l’altre, suposem que recorden el mal
de cul. Cal dir però, que el divendres
22 de juny la participació global va
ser de 40 persones comptant amb una
vintena de Montbikes d’Amposta. El
recorregut va ser perfecte, hi hagué
algun incident mecànic i muscular
dintre la normalitat. La temperatura
era boníssima, encara que a l’arribar
una mica suats a Bot i la baixada
dràstica del termòmetre vàrem patir
una mica de fred quan estàvem en
plena digestió de tot el “bé de Déu”
que ens varen preparar: pizza, coca
de maçana, fruits secs, meló de tot
l’any, meló de moro, cireres, patates
xip i beguda. Un deu per a les dones
i homes que varen preparar-lo. Si la
pujada va ser en ritme però tranquil·la,
la baixada va estar ràpida i campi qui
pugui, però tothom va arribar a Xerta
sa i estalvi. Volem agrair especialment
a les persones que es varen fer càrrec
de la logística i l’àpat el seu ajut
desinteressat, als bikers, per la seva
participació, a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara per estar sempre al nostre
costat i en aquest cas al seu regidor
Èric Bel que juntament amb la seva
novia Irina va fer el recorregut amb
nosaltres. I res més i fins la propera.
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
En aquest trimestre, tant la Unió
Musical Jaume Balmes com també
l’Escola Municipal de Música Germans
Arasa Els Flarets han participat de
les activitats organitzades dintre les
Jornades Culturals, que durant els
mesos d’abril i maig s’han dut a terme
al municipi.
Els dies, 17, 18, 19 i 20 d’abril, es van
dur a terme les diferents audicions dels
alumnes de saxo, flauta, oboè, clarinet,
vent metall i percussió. Aquestes van
tenir una gran expectació per part del
públic. Seguint amb la programació de
les Jornades Culturals, el passat 5 de
maig, es va dur a terme el concert, on
tant la banda jove de l’EMMU Germans
Arasa Els Flarets com la Banda de
la Unió Musical Jaume Balmes van
interpretar diferents obres. Com a
novetat d’alguna de les obres hi havia
l’acompanyament d’una veu solista,
en dues de les obres tocades.
Aquest any, com a clausura del curs
escolar de l’Escola de Música, el passat
22 de juny, es van realitzar les diferents
actuacions dels alumnes de música i
moviment II, d’iniciació i coral infantil,
de 1r i 2n elemental, d’oboè i piano,
de flauta travessera, de clarinet, de
saxo, de vent metall, de percussió i
els adults. Cada grup d’alumnes van
interpretar diferents peces. A l’acabar,
es va repartir per a tots els alumnes,
familiars i assistents a l’audició, uns
gelats.
Cal destacar, en aquest trimestre,
que membres de la junta de la Unió
Musical Jaume Balmes, el passat any
2012, va mantenir una reunió amb
el Departament de Presidència de la
Diputació de Tarragona, explicant el
treball que es fa des de l’Escola de
Música i la Banda, els projectes de
futur, entre altres temes i qüestions.
A través d’aquella trobada, se’ls va
informar de tot el que la Diputació
ofereix per al foment de la cultura del
territori.
La Diputació de Tarragona va oferir
el seu suport a la Unió Musical
Jaume Balmes, on li va aportar un
ajut econòmic per a la compra d’un
instrument musical. En aquest cas,
l’instrument que s’ha comprat ha estat
un instrument de percussió, per la qual
cosa, la Unió Musical Jaume Balmes,
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agraeix a la Diputació de Tarragona
aquest ajut econòmic que ha servit per
comprar material musical.
Per acabar, només ens queda desitjarvos un bon estiu a tothom i animar-vos

a participar de les noves actuacions
que hi ha previstes per aquest estiu, i
com no, d’encoratjar-vos a formar part
de l’Escola de Música el proper curs
escolar.

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.
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L’accident en el vol
Un accident d’avió fa que aquest caigui incendiat just
a la frontera entre França i Espanya.
En quin dels dos països s’hauran de celebrar els
funerals per la mort dels supervivents?
El temps i les espelmes
Tenim dues espelmes que sabem que triguen 1 hora
cadascuna a consumir-se completament, i que a més
ho fan de manera uniforme.
Com podem mesurar 15 minuts?

Solucions

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 22

ENIGMES

1. Quan el globus està desinflat
2. La filla menor es diu Helena
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Qui i què?

Imatge 1: IES Les Planes
Imatge 2: Alfred Blanch,
Manel Rios, Carlos Carbonell,
José Luís Miravet, José Luís
López, Xavi Forné, Imma
Izquierdo, Roser Llorens, Pili
Izquierdo.

PUBLICITAT NEMEA

Biblioteca José Escudé Albesa
QUÈ S’HA FET?
Exposicions
Del 12 d’abril al 12 de maig, la
biblioteca va acollir l’exposició: Fam
0. L’exposició plantejava el problema
de la fam al món a través de 5
plafons expositius on s’expliquen
les causes, el marc internacional,
els objectius del mil·lenni, les veus
dels agricultors i els projectes que
funcionen.

Teatre Infantil
Amb la col·laboració de la Central de
Biblioteques de les Terres de l’Ebre,
el dia 18 d’abril es va realitzar el
teatre infantil amb l’obra el llop feroç
de la companyia Udol Teatre.

Diada de Sant Jordi
El dia 23 d’abril, Diada de Sant Jordi,
es van realitzar lectures en veu alta
a càrrec d’alumnes de 1r i 2n de
batxillerat de l’IES les Planes, a la
plaça Cid i Cid.

A la tarda, es va realitzar un
Contacontes amb anglès The three
Billy goats story a càrrec d’Enjoy
English amb xocolatada a càrrec del
restaurant Com tu.

Club de Lectura
En motiu de la trobada mensual
del club de lectura, Pere Perellón va
venir a parlar sobre el seu llibre Los
inocentes hijos de Dios.

QUÈ FAREM?
Estiu a la Bibliopiscina
De l’1 de juliol fins al 30 d’agost,
la biblioteca es trasllada a les
piscines municipals per satisfer les
necessitats dels lectors que volen
seguir gaudint de la lectura. La
bibliopiscina, com cada estiu, posa a
disposició dels usuaris una selecció
de revistes i llibres infantils i adults
i estarà en funcionament de dilluns
a divendres de les 16 a les 19 hores.
Club de Lectura
Durant els mesos de juliol i agost
no hi haurà trobada mensual del
Club de Lectura, les trobades es
reprendran al setembre i serà el dia
24 amb el llibre El pont dels jueus de
Martí Gironell.
I AIXÒ QUÈ ÉS?

Visites
En motiu de les Jornades Culturals de
l’Escola Jaume Balmes, els alumnes
de cicle infantil i els alumnes de 5è
de primària van visitar la biblioteca
realitzant diverses activitats. El dia
25 d’abril, els alumnes de P2 de la
Llar d’infants les Beceroles també
van visitar la biblioteca.

I gairebé al mateix temps, va tenir
lloc la presentació del llibre Estrelletes
de Migcamí, a càrrec d’Àlvar Arasa.
Una presentació que va acabar amb
lectures en veu alta a càrrec dels
membres del Club de Lectura.

Aquesta imatge, que pertany al llibre
Arquitectura industrial modernista i
noucentista del Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre, de la col·lecció local
de la Biblioteca de Santa Bàrbara,
és l’edifici de l’antic Escorxador
Municipal, actualment, l’Escola de
Música Germans Arasa Els Flarets,
datat de l’any 1928.
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Centre Obert l’Oliveta
En arribar a aquestes dates ens queda
donar per acabat el curs 2012-2013 del
Centre Obert l’Oliveta. El centre ha
estat format per 34 infants amb edats
compreses entre 5 i 11 anys.

També cal destacar que ja ha començat
el Casal d’Estiu BallaGym, les dates
en què es realitza són del 25 de juny

al 2 d’agost exceptuant la setmana de
festes, i del 2 al 6 de setembre.

En aquest curs hem realitzat activitats
molt diverses, totes elles amb uns
objectius molt marcats per tal de
poder treballar correctament amb els
menors.
En aquest magazín, ens agradaria
explicar-los el dinar que vam fer per
donar clausura al centre. Va ser el
dia 21 de juny, en un dinar que les
monitores vam realitzar per a tots
els infants i que les postres les van
realitzar ells mateixos el dia abans i no
va ser una altra cosa que tiramisú.
I per finalitzar, el dia 22 vam realitzar la
ja famosa Trobada de Centres. Aquest
any, la vam realitzar a Roquetes i va
anar relacionada amb l’àmbit de la
música, on els menors van poder ballar
hip-hop, cantar coral, ballar jotes i
percussió. Per acabar una batukada.
Els nens s’ho van passar pipa i les
monitores també!

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

El Gimnàs

V 24 hores de futbol sala El Gimnàs Santa Bàrbara
Durant el cap de setmana del 8 i 9
de juny, es van celebrar les V 24 hores de Futbol Sala El Gimnàs Santa
Bàrbara, que van tenir lloc al Pavelló
Municipal d’Esports.
Aquest any van estar 16 els equips
sèniors i 8 els infantils els que van
formar part del torneig que dóna tret
a l’inici estival dels diferents campionats que se celebren al nostre territori ebrenc. Els resultats van ser els
següents:
La final que es va disputar a les

20.30 h del diumenge dia 9, davant
de més de 400 persones, la va guanyar l’equip de CREPERIA ESQUITX
de Reus amb un resultat de per 5-0,
equip format per jugadors del Camp
de Tarragona i que van oferir un gran
espectacle per a tot el públic present.
Campió: CREPERIA ESQUITX (Reus)
Subcampió: KDK (La Sénia)
Tercer: Nofre (Ulldecona)
Quart: Escobeitor Allín (Masdenver-

ge)
Millor equip local: Lo Manet
Màxim golejador: David Callarisa
(KDK) 6 gols
Destacar que en la categoria infantil
l’equip que es va emportar el títol va
ser l’equip dels Mostruos SA, equip
format per jugadors locals i alguns
jugadors de l’infantil A de la U.E. Rapitenca, i que es va imposar per un
clar 6-2 a l’equip de Barmans format
per jugadors de diferents poblacions
veïnes.

Infocentre

Activitats extraescolars a l’infocentre
Al mes de maig va finalitzar l’activitat extraescolar de informàtica que
es dur a terme a l’Infocentre en conveni en l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes. El principal objectiu d’aquesta
activitat extraescolar, és l’aprenentatge de l’ús de les noves tecnologies
per part dels alumnes i ensenyar als
nens i nenes que hi participen, a fer
un bon ús de les TIC.
Els alumnes treballen diferents continguts i aplicacions segons l’edat.
Tractament de text, full de càlcul, internet, imatge digital, edició de vídeo,
presentacions, seguretat a la xarxa,
cultura digital, sistemes operatius,
etc. Tots els continguts estan basats
en l’ACTIC. La sigla ACTIC correspon
a la denominació “acreditació de
competències en tecnologies de la
informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu, emès
per la Generalitat, de la competència
digital, entesa com la combinació de
coneixements, habilitats i actituds
en l’àmbit de les tecnologies de la
informació i la comunicació que les
persones despleguen en situacions
reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Des de fa dos anys, es treballa molt el
tema de la seguretat a la xarxa i del
bon ús que cal fer de les eines TIC.
Aquest curs, els alumnes han realitzat un vídeo on ells han estat els
protagonistes i que té com a objectiu que els infants aprenguin d’una
manera lúdica els consells que han
de seguir per evitar els perills que es
poden trobar a la xarxa.

ternet del Cos dels Mossos d’Esquadra. Tanmateix, els continguts tenen
el suport de la Xarxa Punt TIC de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, així com de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. També volem destacar un agraïment especial
a Albert i la Banda dels 13 per cedir
la seva cançó, Sabates, botons i dimonis per a l’edició del vídeo.
La valoració d’aquest projecte ha estat molt positiva. El que va començar
com un joc, i gràcies a la motivació
i il·lusió dels nens, ha acabat sent
una eina d’aprenentatge on ells són
els protagonistes. Per aquesta raó,
tot i que l’objectiu no era la seva
difusió, ens complau compartir el
resultat final del treball realitzat
pels alumnes de l’Escola Jaume
Balmes de Santa Bàrbara i ens
plantegem millorar els mitjans tècnics dels quals disposem per poder
obtenir una millor qualitat de vídeo
en propers cursos.
Des de l’Infocentre agraïm a totes les
famílies que un any més han confiat en nosaltres i desitgem un bon
estiu a tots els alumnes de l’Escola
Jaume Balmes de la nostra població, els felicitem per la bona feina
realitzada durant tot l’any i especialment pel bon treball realitzat durant la gravació i edició del vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=ilG9L1F_1w&feature=player_detailpage

ACTIVITATS INFOCENTRE
Entrega de premis del VIII Concurs
d’Imatge Digital. La Primavera Planera.
Data: dijous, 11 de juliol a les 20 hores
Lloc: Museu de la Vida a la Plana
Inscripcions als cursos d’informàtica de l’Infocentre.
Data: de l’1 al 13 de setembre
Horari: de 9 a 13 hores i de 15 a 19
hores
Lloc: Infocentre
Contacte: 977717732
santabarbara.cat

infocentre@

Els continguts dels missatges estan
basats en la campanya de seguretat
a la xarxa del CESICAT, Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, organisme de suport del Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC
aprovat pel Govern de la Generalitat
de Catalunya el 17 de març de 2009,
també van col·laborar en materials
de difusió i suport de l’activitat, l’Oficina de Relacions amb la Comunitat
i en les campanyes de seguretat d’in49

La Plana Ràdio

Glòria Espuny guanya l’edició d’Ebrelíders en la categoria de Maiors
esperit que pot ser un exemple per a
molta gent gran, com s’expressava en
molts dels comentaris que els votants van deixar al seu apartat.

La Plana Ràdio va presentar-la com
a candidata col·laboradora de l’emissora, exemple de vitalitat i dinamisme per a la gent gran. Va guanyar per
una ampla majoria, convertint-se en
la candidata més votada de totes les
categories.
(J.Roig) La competició pel reconeixement no va esser fàcil, però gràcies a
l’ampli suport aconseguit, finalment
la planera Glòria Espuny es va convertir en la guanyadora d‘aquesta
edició del premi Ebrelíders en la categoria de Maiors que és amb la qual
es vol reconèixer a la persona major
de 65 anys que hagi destacat més durant l’any per qualsevol aspecte relacionat amb les Terres de l’Ebre.
Al tancament de votacions, el darrer
dia del passat mes de maig, Glòria
aconseguia sumar un total de 7012
vots, convertint-se no solament en la
guanyadora de la seua categoria sinó
en la candidata que més vots aconseguia de les 12 que es convoquen.
Glòria Espuny és la candidata que va
presentar La Plana Ràdio en considerar que podia optar al reconeixement
pel seu esperit optimista i dinàmic
que cada dia transmet, tot i els seus
83 anys, a través de l’emissora municipal de Santa Bàrbara on hi col·
labora des de fa més de 16 anys. Un
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Els reconeixements van ser lliurats el
7 de juny a l’Ametlla de Mar i en el
seu parlament Glòria va voler agrair
a tothom el suport rebut alhora que
va aprofitar per felicitar a tots els
candidats i guanyadors: -crec que
tots som mereixedors d’aquest reconeixement, però algú havia de ser
el primer i en aquest cas heu volgut
que sigui jo, gràcies, per això jo estic contenta i agraïda- va dir, afegint
que el millor premi per a tots els que
han participat és el carinyo que els
han demostrat la gent votant-nos i
els molts comentaris afalagadors i
d’ànim deixats a les pàgines de votació. La guanyadora dels Ebrelíders
Maiors va acabar animant als organitzadors a seguir amb iniciatives
com aquesta que posen en valor el
treball desinteressat que per a la societat ebrenca fan els nominats.
Els premis Ebrelíders estan convocats per la televisió Canal 21 Ebre i el
diari Mesebre.
La Plana Ràdio estrenarà estudis
pel seu 18é aniversari
L’alcalde de Santa Bàrbara preveu
que abans de l’estiu del 2014 ja es
puguin traslladar les oficines municipals i l’emissora al nou edifici de
mercat. Al primer pis aniran ubicades les oficines de l’Ajuntament i al
segon els nous estudis de La Plana
Ràdio.
(J.Roig) El divendres 14 de juny va
tenir lloc el tradicional sopar de
final de curs amb què l’Ajuntament de Santa Bàrbara agraeix als
col·laboradors de La Plana Ràdio la
seua participació i dedicació altruista
a la programació de l‘emissora local
al final de cada temporada.
A l’hora dels parlaments, l’alcalde
de Santa Bàrbara Jordi Boronat va
voler agrair el voluntariat de l’actual plantilla de col·laboradors que

actualment supera la trentena i que
dóna diversitat a la funció pública de
la ràdio. Al mateix temps va avançar
que està previst que abans de l’estiu
del 2014 es pugui fer el trasllat de
l’emissora als nous estudis que s’estan construint al segon pis de l‘edifici
del nou mercat.
L’alcalde planer va dir que la intenció
és la de traslladar en els propers mesos, tant les oficines municipals com
la ràdio a la primera i segona planta
respectivament d’aquest edifici per
tal de poder buidar l’actual casa
consistorial, construïda fa més d’un
segle i necessitada realment d’una
rehabilitació Els nous estudis de la
Plana Ràdio tindran una superfície
de més de 100 m2 (actualment en tenen escassament 35). La distribució
serà similar a la que té ara: un locutori central i dos estudis, però inclourà una sala d’espera, una redacció,
sala de maquinari i arxiu.
Es dóna la circumstància de què la
Plana Ràdio, complirà 18 anys el proper 9 de juliol, per la qual cosa podem dir que els nous estudis seran
un bon regal per a la seua majoria
d’edat.

Llar d’Infants Les Beceroles

Activitats

FEM LA MONA!
Com tots els anys els nens/es de la
llar han elaborat la mona de pasqua
per emportar-se a casa.
EL COLOR VERD
Una vegada més, per treballar el color verd, vam fer un circuit pel patí.
Al finalitzar als nens/es els donàvem
“gusanitos”. S’ho van passar molt bé,
grans i petits.

DIADA DE SANT JORDI
A la llar vam explicar i treballar amb
els nens/es la diada de Sant Jordi i
aquest dia van anar a veure les paradetes de llibres i roses que hi havien
pel carrer Major. En motiu d’aquesta
festa, un altre dia els nens/es de P2
van anar a visitar la biblioteca i allí
els van explicar un conte i van pintar. Els ho va agradar molt!

TREBALLEM ELS ANIMALS
Els alumnes de P2 han treballat els
animals de granja, per això un dia
van visitar una masia i van poder
veure i tocar: pollets, conills, gallines, un porc i una cabra.
Un altre dia alguns nens/es van portar animals de casa i van passar tot
el matí a la llar (gossos, pericos, tortugues, peixos,...)
Per finalitzar, el pare de Joel va venir
amb el seu cavall Rayo i el carro, i els
nens/es van poder fer una volta pels
carrers del nostre poble.

FESTA PRIMAVERA
Com tots els anys i coincidint amb
les Jornades Culturals hem celebrat
la festa de la primavera on pares i
fills comparteixen les diferents activitats que es fan.
Vam realitzar diferents tallers:
-van pintar caretes amb colors
-van pintar un llapisser fet de fang
-van fer un marc de fotos amb gomets i escuradents
Els més petits/es de la llar van fer
unes maraques i van estampar la
mà a un plat de fang amb l’ajuda
dels seus pares i mares.
Mares i iaies molt templades van
preparar el berenar per a tots els
participants.

TREBALLEM ELS OFICIS
Com que els infants de P2 estan treballant els oficis han fet diferents
activitats relacionades amb aquest
centre d’interès.
• Van tenir la visita dels bombers
on un d’ells ens va ensenyar el
seu camió, ens va fer una passejada i ens va mullar una mica
amb la mànega.
• Van rebre la visita dels mossos.
També vam veure el furgó i ens
van pegar una volta. Ens ho vam
passar molt bé amb el soroll de
les sirenes i ens van donar dibuixos per pintar.

• També ens van ensenyar per dins
l’ambulància que tenim al cap.
• Un altre dia van anar a visitar el
cap i ens van ensenyar els aparells que usen els metges quan
estem malalts.
• Van anar a visitar la Cooperativa
Agrícola del Camp on els van explicar tot el procés de l’elaboració
de l’oli i els van obsequiar amb
una ampolleta d’oli.
• Un altre dia van visitar l’Escola
de Música Els Flarets, on els van

cantar cançons populars infantils i els van tocar una cançó amb
un instrument. Després van anar
a la sala de percussió i allí els van
deixar tocar els diferents instruments que tenen.
• També van anar a visitar
l’Ajuntament del nostre poble i
allí el regidor, Antonio Ollés els va
ensenyar les diferents dependències que hi ha i la feina que realitzen. Després van pujar a veure
la Plana Ràdio on el programa
d’aquell dia va estar dedicat als
nostres infants i els van deixar
parlar pel micro perquè els familiars els poguessin sentir, els ho
va agradar molt.
Els nens/es han gaudit molt en totes les activitats i donem les gràcies a tots els llocs on hem anat per
l’acollida tan especial que ens han
fet.
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup
Joventut, durant el 2n trimestre, han
estat:
Les activitats infantils que estaven
programades per aquest trimestre
han tingut un alt índex de participació,
ja que en les tres trobades mensuals
hi ha hagut una mitjà d’entre 30 i 35
participants en cadascuna. Durant
el trimestre, s’han realitzat diferents
activitats, totes elles de caire lúdic i
de manipulació, com ara l’activitat
de la primavera, al mes d’abril, les
titelles de mà. Al mes de maig, es
va fer un taller de manualitats, on
cada xiquet/a es va fer una planta.
I per finalitzar el trimestre, i com a
clausura, els participants van poder
gaudir d’un seguit de jocs d’aigua
i dinàmiques de grup, tot i que el
temps, no va acompanyar gaire.

Ens sabríeu dir quantes bengales
es van encendre en commemoració
dels 100 anys de l’arribada de la
llum a Santa Bàrbara?
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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El passat 9 de maig, dintre la
festivitat de Sant Gregori, membres
del grup Joventut, es van encarregar
de la dinamització del sopar popular
i de la celebració de l’arribada de la
llum al municipi, la qual feia 100
anys.
Durant el sopar es va fer una
dinàmica de sopar “boig”, on cada
taula tenia unes ordres que havia
d’anar complint al moment indicat.
Un cop acabat el sopar, es va fer la
simulació de l’arribada de la llum, on
a través d’un coet fet per la mateixa
gent assistent es va encendre una
metxa que va pujar pel carrer Major
i, a continuació, tots els assistents
van encendre una bengala, en
simbolisme de la llum. Per acabar la
festa, el Centre d’Estudis Planers va
fer una cantada de cobles.

El 29 de juny, dintre el marc de les
jornades esportives. El grup joventut,
va organitzar una gimcana esportiva
amb jocs tradicionals. Es van
realitzar, curses de sacs, de relleus
amb galetes, les bitlles, els patacons
i el “pisso”.
Els
participants,
mitjançant
petits grups, van anar seguint
tot el recorregut marcat amb els
diferents jocs organitzats. Tots els
participants, van gaudir practicant
els jocs tradicionals, ja que en alguns
mai hi havien jugat. Per acabar, tots
els grups junts, van realitzar el joc
del mocadoret.

Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de…

No t’aturis
La Unió Europea vol que els joves
no us atureu. Que trieu el vostre
futur. Amb aquest objectiu ha
posat en marxa un nou portal a la
xarxa per ajudar-te a trobar feina o
formació dins l’espai comunitari. A
“Nomeparo.eu” també pots cercar
els recursos disponibles si la teva
opció és l’autoocupació. Som-hi, no
t’aturis: entra-hi!
La Secretaria d’Estat per a la Unió
Europea, en col·laboració amb el
Parlament Europeu i la Comissió
Europea t’ofereix l’oportunitat de
desenvolupar-te. Com? Reunint en un
sol web tota la informació disponible
per a promoure la mobilitat europea,
és a dir, posant al teu abast tot el
ventall de programes de formació, de
treball i d’emprenedoria que estan
actualment finançats per la Unió
Europea.
Estructurada d’una forma clara i

entenedora, a http://www.nomeparo.
eu/ trobaràs informació especialment
adreçada a tu en tres àrees claus:
l’educació, la cerca de feina i els
recursos per a l’autoocupació. Si
necessites informació sobre els fons,
programes i recursos que hi ha fora
de l’Estat espanyol, no deixis de
consultar-la.
Pel que fa a l’oferta formativa, el
web t’explica els tres principals
programes amb què comptes: el
Comenius, l’Erasmus i el Leonardo
da Vinci, entre altres.
Si el que vols és trobar una feina,
el portal inclou 5 documents, per a
poder plasmar les teves qualificacions
i capacitats, que et resultaran
pràcticament indispensables en la
cerca d’un lloc de treball a Europa.
Per fer pràctiques i les primeres
feines, et proposa el programa
Yourfirst EURES job perquè treguis
tot el suc de la xarxa EURES. També

hi trobaràs tota la informació sobre
l’oferta de places, tant en el sector
públic com en el privat.
I si el que vols és emprendre, el portal
t’ofereix informació a mida, segons si
ets un directiu d’una empresa petita
o mitjana, si ets estudiant o t’acabes
de graduar, si ets investigador/a, si ets
agricultor/a, si pertanys a una ONG o
si ets funcionari/ària d’un organisme
públic. Aquest centre virtual de
recursos europeus també incorpora
una secció de notícies, amb totes
aquelles informacions que poen ser
del teu interès perquè no t’aturis i un
calendari de les fires, fòrums i salons
vinculats a l’educació i al treball, que
et poen resultar d’utilitat.

Aguaita!
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Glòria Espuny
Les pastilles, la biodramina, el
bastó, el moneder carregat de diners
perquè mai se sap el que pot passar
a la capital, els dos vestits de gala,
el ponxo, el pijama, les joies, les
sabates... tot preparat, ja podem
marxar; carreguem les maletes al
cotxe i direcció al tren “Ai mare lo
tren! ja podré pujar? m’han dit que
les escales són molt altes”. Està
nerviosa no para de xerrar durant
tot el trajecte però no es gira perquè
es mareja; arribem a l’estació,
traiem els bitllets i després de força
espera pugem al tren, amb l’ajuda
de diversos passatgers, la Glòria
suada com una mar per l’esforç i per
l’angoixa però no perd el somriure.
El trajecte de dues hores ens passa
volant i a la resta de passatgers
també, perquè la nostra conversa
és oberta a tothom, la gent ja sap
que portem una càrrega important
al vagó, que anem a la Filmoteca
de Catalunya i que el dia després,
aquesta senyora que no para, rebrà
un guardó molt important, perquè
ella és una Ebre Lider.
La baixada a Sans torna a ser
dificultosa, jo carregada amb
maletes i la resta de troupe ajudant
a la Glòria, el bastó, la bolso... quan
baixa del tren només pregunta “El
bolso, el bolso, on esta el bolso?” “El
tinc jo Glòria, va pugem a l’ascensor
i a buscar taxi”.

que no sabeu com cridar-los?” És el
Pau Forcada que viatja pel món fent
d’assessor empresarial i estava al
mateix hotel hostatjat, no podem
sortir de casa!!!
En arribar a la Filmoteca de
Catalunya, al barri del Raval, ens
trobem amb una representació de
planers/es vivint a Barcelona, algun
fins i tot un xic emocionat, que venen
a veure el documental, la Lucre
m’informa: “Sí dona que l’has de
conèixer, sabrà que sóc de la quinta
del 75?, este xic era fill del practicant
de Santa Bàrbara de malnom
xafanasos”. En entrar a la filmoteca
topem de cara amb Jordi Pujol i
Marta Ferrussola que participaven
a la projecció del Documental Exilis
i una que no és gaire atrevida ni
descarada de vegades no sap d’on li
surt lo ramalasso “Sr. Pujol, Sr Pujol
som de Santa Bàrbara com està?”
“Home, del poble de Bertomeu,
quin alcalde Bertomeu! i d’aquella
fàbrica de botons, la més important
de Catalunya, va acabar tancant
veritat?” En sabia de la seva memòria
prodigiosa i un cop més es va fer
palès, fem la foto de rigor amb les
artistes i seguim.

Em penso que tota la flota de taxistes
ja sap que aquest cap de setmana a
Barcelona s’ha projectat una peli
d’un poble que fins ara no coneixien,
Santa Bàrbara, amb una senyora
molt simpàtica que els ha explicat
a cadascun mitja vida, han parlat
de la independència, de l’aigua de
l’Ebre i fins i tot un ens preguntava
“Però vostès d’on surten?” “Som
d’una companyia de teatre li
contestava jo” perquè acabés amb
les especulacions i xerrameca

A la Filmoteca es van projectar
dos documentals, el primer, Sé
Villana, realitzat per Maria Cañas
una jove documentalista amb més
de 10 anys d’experiència i amb
films compromesos i crítics amb el
sistema, aquest presentava una dura
crítica als fanatismes andalusos, a
la construcció, a la prostitució, als
aldarulls en plena Feria de Abril i
tot fet amb una mena de collage
audiovisual amb imatges recollides
fins i tot del NODO que servien per
criticar el sistema, el treball fou molt
aplaudit i segons Zoraida, Maria
Cañas són paraules majors en el
món dels documentals alternatius.

Arribem a l’hotel, tot un luxe, ens
preparem per sortir i al fer-ho sentim
una veu amb accent familiar “Que a
Santa Bàrbara no en teniu de taxis

Arriba el moment de la projecció del
Se Fa Saber, al meu entendre segueix
sent massa lenta però la gent s’ho
passa molt be i l’aplaudeix amb
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entusiasme. “M’agrada” me comenta
la periodista Ebrenca, Sofia Cabanes
i seguidament pregunta “Què diu
la gent del poble?” “Opinions de tot
tipus, n’hi ha que els ha agradat
però d’altres ho veuen com una
exageració i amb personatges que no
són exactament reflex de la realitat
del municipi”. “És tracta d’això”
explica ella que n’entén d’alternatiu.
“Per buscar un reflex de coses que
poden passar en un altre lloc ja no
es fa un documental, s’ha de buscar
el diferent, allò friki, si em permets
l’expressió”. Per la seva banda Maria
Cañas, amb un Andalús serrano, em
comenta que el treball de la Zoraida
és extraordinari per ser novell, amb
molt de respecte envers al poble i
que fa endinsar l’espectador, que
la documentalista té futur però
sobretot que la gent s’ha quedat amb
ganes de venir al municipi a fer unes
tapetes per conèixer les Cabanes,
sentir cantar a la Glòria Múria o anar
a veure la Masada de Bretó i saludar
a Lolita i Xilín...
Acabem tard i encara no hem sopat
així que ens dirigim, encapçalades
per la directora del cicle i tertuliana
de TV3, cap a un Kebab, on sabem que
alguna cosa ens donaran. “Aquí que
puc menjar?” diu la Glòria, “Millor
unes aletes de pollastre perquè amb
el demés no t’aclariràs”. “Mareeee
com pica això!”. Després d’un bon
àpat per a unes i d’un trist refresc
per a d’altres marxem a dormir.
“Sort de la fruita que ens han regalat
a l’hotel perquè estos menjars tan
moderns a mi no m’agraden gaire”.

quedat segons en la seva categoria
d’esport col·lectiu.

El divendres es preveu també
de vertigen, tenim un altre
esdeveniment important, la Gala
Ebre Liders, en la qual la Glòria recull
el guardó a Maior i on el planer Genís
Ruiz i Ariadna Gómez, també han

Glòria i Lucrècia matinen, els
esmorzars d’hotel els encanten,
aquí no agraden? sobretot quan
la nit anterior s’han quedat a dos
veles. Un altre taxi ens porta a plaça
Catalunya, allí mentre unes van
de compres, absortes per la gran
ciutat, ella i jo ens quedem a veure
com passa la gent, que ja és tot un
espectacle, Zoraida ens ve a recollir
i marxem a dinar totes juntes en un
lloc proper que a mi particularment
m’agrada Menaix a truà. “Alitas de
pollo ni pensar-ho” ens diu la Glòria,
”Tranquil·la Glòria que aquí no seran
picants”.

Recollim les maletes i en acomiadem
de l’hotel, de l’ascensor, del luxe
amb el qual ens han acollit a
Barcelona com a artistes de cinema
i emprenem camí cap a l’Ametlla
de Mar, allí ens esperarà la gent del
poble que també acompanyarà la
Líder al reconeixement. Per finalitzar
només us dic que la Glòria va estar
tot el cap de setmana incomunicada,
recuperant-se de tant de trot, però
sobretot de tantes emocions que com
ella diu li han arribat als “taitantos”
però almenys contenta de què hagin
arribat.

Tere Giné Llaveria
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Opinió dels Partits Polítics
MEITAT DEL MANDAT 2011-2015
Hem passat l’equador del mandat 2011-2015 i cal que fem una
petita aturada per analitzar com
s’està desenvolupant el dia a dia a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i com estem gestionant el grup de CiU els vostres
diners.
Aquests durs dos primers anys de mandat
hem seguit prioritzant, per una banda, la
política d’estalvi en els pressupostos municipals, amb ajustaments de partides
pressupostàries, ajustament de consums
i manteniments generals o re-negociacions de les despeses diàries de l’Ajuntament, amb l’objectiu de suplir la caiguda
d’ingressos que hem sofert i tanmateix la
manca de subvencions d’administracions
superiors.
Tot aquest reajustament pressupostari ha
perseguit mantenir el nivell de prestació
de serveis de l’Ajuntament per tots els planers i reforçar la inversió per seguir avançant com a poble, en aquest sentit, el gran
èxit d’aquest inici de mandat fruït de la
col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament ha estat l’ampliació de l’Escola
Jaume Balmes. També ha estat important
la remodelació d’espais emblemàtics del
poble i que s’han endut part de la inversió.
En aquest sentit, destacaríem el cementiri municipal, el parc municipal, la plaça
del centenari o el nou edifici que acollirà
el mercat municipal, tot fet per empreses
i personal del poble. El complex de Centre
de Dia també ha estat una prioritat de la
inversió amb l’objectiu de què aquest segon semestre de 2013 el posem en funcionament. Hem seguit treballant pel manteniment dels camins municipals.
El dia a dia a l’Ajuntament, tot i que s’ha
caracteritzat per la dificultat econòmica,
ha significat el manteniment de serveis
que considerem importants com la Llar
d’Infants, la Ràdio, les festes, l’activitat juvenil o esportiva i cultural, també la dinamització econòmica i la preocupació per la
gent plenera que està en situació d’atur. A
més, també hem posat un especial èmfasi
en les petites coses del dia a dia, fins a 150
reparacions hem comptabilitzat en tot el
poble els últims mesos.
I tot això sense endeutar-nos, sense apujar els impostos i mantenint la caixa de
l’Ajuntament completament sanejada.
Sortíem fa uns mesos entre els 10 pobles
amb menys deute de les Terres de l’Ebre.
Tot això no seria i no serà possible sense
un personal de l’Ajuntament compromès,
treballador i responsable, sense uns planers que ens unim i col·laborem per tirar
el poble endavant i una gestió amb sentit
comú, honesta i racional. Per això, des de
Convergència i Unió a Santa Bàrbara realitzem una valoració positiva d’aquests dos
anys de mandat, tot desitjant que els dos
anys que resten podem seguir mantenint
aquest nivell. Moltes gràcies!!!
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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
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MUNICIPAL
Carn, peix, verdura, fruita, pesca salada, embotit ...

a Santa Bàrbara
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