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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

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

La clau del que està passant a Santa Bàrbara és ben 
senzilla: sentit comú i no estirar més el braç que 
la màniga.

Molts de vostès es pregunten com és que amb la greu 
crisi que ja fa temps que està assotant a la nostra societat 
i sobretot a les administracions públiques, el nostre 
Ajuntament, segueix fent inversió dedicada a millorar el 
nostre poble (500.000 euros al 2013), segueix mantenint 
tots els serveis que veníem prestant els darrers anys 
i, el que és més important, segueix contractant,  dins 
les nostres possibilitats, a planers durant uns mesos 
perquè surtin de la situació d’atur, que és el gran drama 
amb el qual haurien de centrar la seva atenció totes les 
administracions de l’estat.

Les premisses que hem aplicat des d’un principi per 
trobar-nos en aquesta excel·lent situació econòmica 
són clares: aplicació dels valors tramesos pels nostres 
pares i els nostres avantpassats (honestedat, sinceritat, 
lluita, constància, seny, etc.), generar amb els vostres 
diners riquesa i orgull de poble, revertir tota la riquesa 
que generem al nostre entorn més proper, confiar amb 
tècnics i estimular el treball diari per millorar com a 
societat cada dia i sobretot agrair amb el nostre treball, 
el treball de tota la nostra institució, la vostra confiança. 

Poso com a exemple, que ens ha d’enorgullir com a poble, 
la construcció de l’edifici del nou mercat municipal, 
construït en la seva totalitat per gent de Santa Bàrbara, 
al que us invito a visitar-lo, us adonareu de l’excel·lent 
qualitat dels acabats. La línia està traçada en aquest 
sentit i la seguirem, perquè entenem que aquest és el 
camí correcte (poc deute, impostos congelats i molta 
inversió). 

EL POBLE ÉS DE TOTS, EL GOS ÉS TEU, sembla una 
afirmació molt evident, a primer cop d’ull, però 
molts propietaris de mascotes canines no tenen 

del tot clar. Entenc que no fa falta justificar el motiu 
d’aquesta campanya, però per no crear dubtes, el motiu 
és “per la poca vergonya” de les persones que trauen el 
seu gos i deixen els excrements al terra o ja opten per 
deixar-lo lliurement  pel carrer deixant que el gos faci 
les seves necessitats on vulgui.

Com tots sabem, aquesta mala costum és una pràctica 
comú a la nostra població, això no vol dir que no la 
puguem canviar. 

No he pogut mai justificar els pensaments que passen 
per la ment dels propietaris en el moment que el gos 
fa les seves necessitats i no les recull. He observat que 
les reaccions del propietaris són mirar dreta i esquerra 
amb l’esperança que no ho vegi ningú, de fet fan com 
si plogués i volen intentar pensar que existeix una 
“brigada municipal canina” (que no existeix) que vetlla 
per les caques del seu gos i que aquesta brigada fictícia 
ho recollirà en menys de 10 minuts. Analitzant aquest 
comportament entenc que:

-El fet de mirar dreta i esquerra és senyal de què estàs 
fent una cosa mal feta.

-Pensar que algú ho recollirà és donar-li la responsabilitat 
a una tercera persona, quan ets TU el que has deixat 
l’excrement allí. 

Per tant, és molt fàcil treure conclusions! El motiu pel 
qual molts de llocs del nostre poble estan minats de 
caques de gos NO és degut a l’absència de policia local, 
ni dels gossos, ni del regidor de torn, ni del veí que treu 
el gos i recull el que deixa el seu gos, simplement és 
degut al veí que treu el seu gos i NO recull el que deixa 
la seva mascota. Penso que mai és tard per començar un 
bon hàbit. Sé que molta gent ja fa molt de temps que ho 
recull, els quals animo a què ho continuen fent. 

Passeu per les oficines de l’Ajuntament, on us donaran 
GRATIS un kit caní (bosses petites més carcassa), del 
qual es pretén que se’n faci ús reiteradament, entenent 
que accions com aquesta poden ser un bon principi. 
Dignifica a la teva mascota, a Santa Bàrbara i a tu mateix. 
Sigues responsable! Gràcies per la vostra col·laboració.
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Alcaldia i Urbanisme

La subvenció de la Generalitat de 
Catalunya, a través del seu pla 
d’inversions als municipis (PUI-

OSC), ha servit per realitzar una im-
portant remodelació al Parc Municipal 
de Santa Bàrbara, amb l’objectiu de re-
vitalitzar la vida social, donar-li un ús 
més cívic i adequar un espai caracte-
rístic de la població que des de la seva 
creació, l’any 1954, no havia sofert cap 
intervenció d’aquesta consideració.

També s’ha aprofitat aquesta inter-
venció urbanística per esmenar defi-
ciències de disseny, com per exemple 
les inundacions que sofria en dies de 
molta pluja.

La intervenció al parc ha estat realit-
zada per la brigada municipal de la 
construcció i industrials de la pobla-
ció, i ha estat dirigida pels serveis tèc-
nics de l’Ajuntament, conjuntament 
amb l’aparelladora local Marina Roé.

La remodelació del parc ha constat de 
quatre fases ben diferenciades: movi-
ment i aportació de terres, canalitza-
ció de l’aigua pluvial,  renovació dels 

serveis i instal·lació de mobiliari urbà; 
quatre anys enrere s’havia procedit a 
canviar tot el sistema de lluminàries 
aprofitant la renovació de l’enllume-
nat públic.

Amb la instal·lació dels últims ele-
ments al parc i el tancament de l’obra, 
es dóna per acabada la intervenció 
que ha suposat un cost total de 92.000 
euros, dels quals 55.000 euros han cor-
respost a la subvenció de la Generali-
tat de Catalunya.

El Delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Xavier Pallarès, va procedir a la 
seva inauguració, el 6 d’octubre, amb 
la programació, a càrrec de la Regido-
ria de Festes, d’una gran festa dirigida 
a joves i adolescents de Santa Bàrbara, 
que es va allargar tot el dia fins ben 
entrada la nit amb el concert d’Albert 
i la Banda dels Tretze.

Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàr-
bara, es mostra content i satisfet de 
veure ja l’aprofitament que del nou 
espai, sorgit de la intervenció, en fa 

la població de totes les edats, la qual 
cosa ha corroborat la correcta decisió 
presa per l’Ajuntament, d’intervenir 
urbanísticament en aquest parc del 
poble. 

L’Ajuntament remodela el Parc Municipal



Alcaldia i Urbanisme

Sense precedents en els temps re-
cents al municipi, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara acaba la cons-

trucció d’una important obra realitza-
da exclusivament per i per a la gent 
del poble.

La contractació de personal a l’atur i 
en dificultats per a la inserció laboral 
degut a la greu crisi que assota la nostra 
societat, ha servit per a la execució 
en aproximadament 17 mesos, d’un 
edifici al bell mig del poble que compta 
amb tres plantes d’aproximadament 
110 metres quadrats per planta.

Tanmateix, hi han intervingut en la 
construcció de l’edifici, industrials 
de Santa Bàrbara que han donat 
també toc de qualitat en l’execució 
i la col·laboració dels serveis tècnics 
municipals.

L’edifici situat entre el carrer Aire 
i Rota de l’Alto ha ocupat un antic 
pati propietat de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, que va ser enderrocat 
el mes de maig de 2012. La redacció 
del projecte, subvencionada per la 
Diputació de Tarragona i redactat 
per l’arquitecta Elena Rosales, prové 
de l’adaptació d’una permuta (Delta 
Dream i posteriorment Picuan SL) que 
havia realitzat l’Ajuntament l’any 
2006 i 2008 i que finalment no es va 
materialitzar. Finalment, l’Ajuntament 
va decidir rescatar el terreny l’any 2009 
i aprofitar el projecte que el va dedicar 
en planta baixa a la construcció del 
nou mercat.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
havia pactat tres anys enrere, amb 
el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, el seu 
compromís de construir un nou 
mercat davant la impossibilitat de 
rehabilitar l’actual per l’alt cost a 
l’adaptació de les noves normatives de 
concurrència pública i activitats, amb 
aquest pacte s’evitava el tancament 
immediat de les instal·lacions. Ara, 
tres anys després, amb la supervisió 
del mateix Departament de Salut, obre 
portes el nou mercat amb un total 
de cinc parades d’aproximadament 
cinc metres cadascuna (peix, carn 
i embotit, pesca salada i fruita i 
verdura), amb un extens espai també 
de lavabos i adaptat totalment a les 

noves normatives d‘accessibilitat.

El nou mercat s’ha pagat amb fons 
propis de l’Ajuntament, corresponents 
a les anualitats 2012 i 2013 i ha 
ascendit a un total aproximat de 
350.000 euros. Hi ha previst també, 
que en les dos plantes superiors, es 
realitzi el trasllat provisional de les 
oficines de l’Ajuntament i també de 
les instal·lacions de La Plana Ràdio, 
mentre s’executa la rehabilitació de la 
Casa de la Vila a la plaça Cid i Cid.

El Delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Xavier Pallarès, va procedir a la seva 
inauguració, coincidint també amb la 
inauguració de la remodelació del Parc 
Municipal.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi 
Boronat, dóna les gràcies a tots els 
professionals, membres de la brigada 
i tècnics que han fet possible que 
aquesta important obra per al poble 

sigui feta exclusivament per gent del i 
per al poble.  

Nou Mercat Municipal per a Santa Bàrbara
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Benestar Social, Joventut i Salut

Signat el conveni de col·laboració de prestació de Serveis 
de Salut Pública
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 

i l’Agència de Salut Pública de 
la Generalitat de Catalunya han 

signat un conveni, de durada fins a 
l’any 2016, en què l’ens local encarrega 
a l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya la prestació dels serveis mínims de 
competència municipal que marca la 
normativa vigent.
Les intervencions en protecció de la 
salut es fonamenten en l’avaluació, 
gestió i comunicació dels riscos sanita-
ris, i se centren en dues grans àrees: la 
salut alimentària i la salut ambiental. 
Són serveis destinats a garantir que els 
productes alimentaris siguin innocus i 
que els agents físics, químics i biolò-
gics presents al medi no afectin desfa-
vorablement la salut de les persones.
Així, sense que suposi cap contrapres-
tació econòmica per a l’Ajuntament 
planer, l’Agència de la Salut Pública de 
Catalunya serà l’òrgan encarregat de 
la prestació dels serveis de la Cartera 
de serveis de salut pública, que, segons 
el conveni signat, es divideixen en cinc 
grans eixos:
-Gestió del risc per a la salut deriva-
da de la contaminació del medi, que 
engloba el control de les instal·lacions 

amb risc de transmissió de la legionel-
losi.
-Gestió del risc per a la salut derivada 
de les aigües de consum públic: con-
trol de la qualitat de l’aigua de consum 
humà.
-Gestió del risc per a la salut en els 
establiments públics i els indrets ha-
bitats: inspecció sanitària de piscines 
d’ús públic, pla de lluita de plagues en 
centres educatius, control de condici-
ons higienicosanitàries…
-Gestió del risc per a la salut derivada 
dels productes alimentaris: autoritza-
ció sanitària d’establiments de menjar 
preparat, carns, frescos i derivats, con-
trol sanitari de menjadors i restaura-
ció col·lectiva…
-Educació sanitària en l’àmbit de la 
protecció de la salut alimentària i del 
medi ambient.

La signatura d’aquest conveni posa de 
manifest que la salut pública de les 
persones és un objectiu de primer or-
dre d’ambdues administracions; alho-
ra que es presenta com una eina per a 
l’aprofitament dels recursos humans i 
materials evitant duplicitats i malba-
ratament de recursos públics, ja que 
l’Agència de la Salut Pública de Catalu-

nya posa a disposició de l’administra-
ció local recursos tècnics i personals 
dels quals en aquests moments no dis-
posa, i que són indispensables per a la 
realització de les accions d’assessora-
ment, suport tecnicojurídic i inspecció 
que l’administració local està obligada 
a prestar segons la normativa vigent. 

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



Benestar Social, Joventut i Salut

421 persones participen a la VIII Cursa Enigmàtica

Un total de 421 persones, distri-
buïdes en 50 grups van partici-
par a la VIII Cursa Enigmàtica 

que la Regidoria de Joventut va orga-
nitzar en el marc de les Festes Majors 
de Santa Bàrbara, concretament el dia 
15 de juliol. Sota el títol EL MISTERI-
ÓS ROBATORI, a les 24.30 hores, es 
donava inici a la cursa enigmàtica en 
la qual hi col·laboraven 61 joves entre 
membres del Grup Joventut, membres 
del consistori planer i altres joves col-
laboradors.
Aquest any, la cursa estava basada en 
un còmic, concretament en “Les aven-
tures de Tintín i les joies de la Castafi-
ore” i el desenvolupament de la cursa 
era el mateix que el que succeeix al 
còmic, és a dir, un misteriós robatori 
d’una maragda de la senyora Casta-
fiore és investigat pels germans Du-
pond i Dupont, els quals després de 
descartar al campament gitano, tot i 
que al principi pensaven que eren els 
gitanos els causant del robatori, van 
assenyalar com a sospitosos al ma-
jordom Nèstor, a la senyora Irma i al 
professor Tornasol. Els participants a 
la cursa, vestits de detectius, investiga-
dors o policies havien d’anar buscant 
on es trobaven els sospitosos i ajudar 
als germans Dupond a resoldre el ro-
batori. Una primera sorpresa que es 
van trobar els participants va ser que 
un cop van arribar al campament gita-
no, gairebé a l’inici de la cursa, es van 
haver d’aparellar els grups de dos en 
dos, formant d’aquesta manera un sol 
grup que havia d’anar realitzant qua-
tre primeres proves, unes proves que 
aquest any es combinaven amb una 
representació que els joves del Grup 
Joventut s’havien estat preparant. Per 
tant, primerament visualitzaven la re-
presentació que els germans Dupond 
feien interrogant als tres sospitosos, 
Néstor, Irma i Tornasol i també a una 
gitana que es trobaven pel recorregut 
i després realitzaven la prova que se’ls 
demanava. Si la prova era correcta, els 
participants aconseguien una pista 
per continuar la cursa. Va ser un gran 
encert fer tres circuits paral·lels, ja que 
d’aquesta manera els grups no van 
haver d’esperar tant a què arribés el 
seu torn, tot i que, també els germans 
Dupond els havien entregat una carta 
amb unes instruccions i unes tasques 
que havien de realitzar mentre s’espe-
raven a les proves. A aquestes quatre 
proves s’afegia una cinquena que era 

visitar el mercat que estava ubicat 
davant l’Ajuntament. Allí els partici-
pants, als quals se’ls havia entregat un 
bitllet de 5 euros, havien d’adquirir un 
trencaclosques que se’ls demanaria si 
arribaven al final, tot i que ells no ho 
sabien i molts grups solament adquiri-
en roba que també hi havia a la para-
deta que tenien els gitanos.
Després d’aquestes proves inicials i si 
els grups havien estat hàbils per saber 
on dirigir-se, arribava el moment de 
tornar a desfer els grups i ja es que-
daven en el seu estat natural, o sigui, 
tal i com s’havien inscrit. El punt era 
l’Hotel Diego i allí després d’entregar 
el cub de Rubik, que malauradament 
cap grup el va fer bé, i realitzar unes 
postures de ioga aconseguien una lle-
tra de coordenada. Seguidament, amb 
una pista no tan bona perquè no ha-
vien realitzat bé el cub de Rubik, els 
participants feien cap al centre Cul-
tural, lloc on descobrien que cap dels 
sospitosos havia estat el culpable, sinó 
que qui realment havien estat les cul-
pables del robatori eren unes garses 
que estaven prop, ja que a les garses 
els atrauen les coses brillants i se les 
emporten als seus nius. Finalment, els 
grups que havien estat més ràpids, au-
daços i perspicaços arribaven al balcó 
de l’Ajuntament on hi havia penjats 
sis nius. Allí se’ls demanava el tren-
caclosques i, tot i que alguns grups 
no el portaven i van haver de tornar 
al mercat dels gitanos a adquirir-lo, 
cap grup el portava fet, cosa que va 
fer molt emocionant el final perquè 
els grups estaven allí, gairebé tocant el 
premi, però amb les mans tremoloses 
per si acabarien fent el trencaclosques 

abans que els altres. La sort entrava en 
joc i podia passar, cosa que va ser així, 
que els tres primers grups en descobrir 
l’enigma no fossin els guanyadors, ja 
que havien d’escollir un niu entre els 
sis i solament hi havia tres maragdes, 
una a cada  niu. Un cop resolt l’enigma 
del robatori, la senyora Castafiore va 
agrair a tots haver pogut recuperar les 
seus preuades joies.
Un cop més va ser un èxit tant d’or-
ganització com de participació, ja que 
tot i que no es va superar el nombre de 
grups inscrits, l’any passat van ser 52, 
si que es va superar el nombre de par-
ticipants, ja que l’any passat van ser 
410. Montse Rodríguez, regidora de Jo-
ventut, estava molt satisfeta per molts 
motius, però entre ells destacava com 
van gaudir tots els participants a l’ac-
tivitat i el gran paper que havien fet els 
col·laboradors i membres del Grup Jo-
ventut i agraïa al restaurant Com tu, a 
l’Horel Diego i al restaurant la Llar que 
es van oferir per participar i deixar que 
es realitzés una prova al seu local. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

A Saifores, colònies d’estiu
Un total de 29 xiquets i xiquetes 

i 4 monitors i monitores 
van participar aquest any 

a les colònies d’estiu que el Grup 
Joventut de la Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
organitza des de fa setze anys i que 
sempre es duu a terme en territori 
català. 
Aquest any, el grup es va desplaçar 
al municipi de Saifores a la comarca 
del Baix Penedès, a la casa de colònies 
Cal Mata, del 29 de juliol al 3 d’agost. 
Seguint amb la línia del passat any, les 
colònies anaven destinades a xiquets 
i xiquetes des de 1r de primària fins a 
1r d’ESO.
En motiu de l’entorn on es troba 
situada la casa de colònies, el centre 
d’interès escollit fou “Els exploradors 
de la natura”. A través de la història 
confeccionada, els menors anaven 
descobrint la trama a través dels 
diferents personatges que anaven 
sortint. La trama es desenvolupava 
a través de l’explorador Jaques, que 
havia reunit a quatre exploradors, 
cadascun d’ells amb uns coneixements 
molt específics sobre fruites, 
peixos, verdures i insectes. Ell els va 
encomanar una missió que consistia 
en paralitzar un volcà anomenat 
Stromboli, que estava a punt de fer 
erupció, perquè no destruís la natura. 
Les activitats que es van dur a terme 
van ser de caire variat comptant 
amb gimcanes, activitats plàstiques, 

excursions, descoberta de l’entorn, 
búsqueda, el misteri de Jaques, piscina, 
confecció dels distintius (diferents 
instruments), el barret d’explorador, 
el caça papallones, el joc dels cubs, 
la vetllada dels exploradors amb els 
nomenaments als exploradors/es, 
gimnàstica, dinàmiques, etc. A més a 
més, els xiquets i xiquetes van poder 
gaudir d’una activitat d’aventura al 
Diver Parc Lúdic de Coma-ruga, on a 
través del circuit d’aventura de ponts i 
tirolines per dalt dels arbres van gaudir 
d’una jornada molt divertida.
Des del Grup Joventut, amb aquesta 
activitat, es pretenen establir vincles 
de relació, de cooperació i convivència 
entre els menors, entre aquests i els 

monitors i monitores i entre aquests i 
la resta de personal que està implicat 
en la realització de les mateixes. És a 
partir del treball al voltant d’un centre 
d’interès concret que les colònies 
esdevenen una eina educativa en el 
lleure.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut, 
apunta la bona participació i motivació 
que varen tenir els participants en les 
diferents activitats i amb l’estada en 
general. A més a més, felicita i valora 
positivament la tasca realitzada 
per l’equip de monitors i monitores, 
ja que sense la seva implicació, 
responsabilitat i professionalitat no 
haguera estat possible. 

Un any més a finals de setembre 
s’inicien les classes de català per 
a adults. Són classes adreçades 

a totes aquelles persones interessades 
en aprendre o perfeccionar en llengua 
catalana. Els darrers anys ha canviat 
el perfil de l’alumnat. Ha passat de 
ser pràcticament en la seva totalitat 
persones estrangeres a ser persones 
autòctones, la majoria d’elles planeres 
de naixement. 
Es treballa tenint en compte el nivell 
de l’alumnat, sempre que pel número 
de persones sigui possible realitzar un 
grup. Per poder tirar endavant un grup 
ha d’haver un mínim de 10 persones 

inscrites al curs. Com tots els anys 
es paga un import inicial i es té dret 
a assistir a les classes durant tot el 
curs. El curs 2013-2014 s’iniciarà amb 
diferents nivells i grups, concretament 
amb tres grups diferenciats, a l’espera 
de noves incorporacions que sempre 
s’amplia al començar els cursos.
La regidora responsable del servei, 
Montse Rodríguez, considera molt 
important que les classes de català 
tinguin continuïtat i, que la gent sigui 
de la nacionalitat que sigui, estigui 
interessada amb el seu aprenentatge; 
sempre valorant la iniciativa i l’interès 
de l’alumnat. 

El català es reinicia amb la tardor
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Benestar Social, Joventut i Salut

Cap de setmana lúdic
El Grup Joventut, degut a 

l’acceptació que va tenir l’any 
anterior el cap de setmana lúdic, 

vam decidir mantenir-lo.
El cap de setmana es va dur a terme 
a Saifores, a la casa de colònies Cal 
Mata, on ja feia alguns dies que els 
petits del poble ja estaven duent a 
terme les colònies d’estiu. L’estada dels 
més grans va començar l’1 d’agost i va 
acabar el 3 del mateix mes. Un total de 
20 adolescents van participar-hi guiats 
per 2 monitores.
El dijous la tarda, els pares van baixar 
fins a l’estació de tren de l’Aldea als 
participants, on van agafar el primer 
tren fins a l’estació de Sant Vicenç de 
Calders i, des d’aquesta, van agafar un 
segon tren fins al Vendrell. Els joves, la 
primera nit, van ser els encarregats de 
donar ensurts als nens de les colònies, 
ja que realitzaven l’activitat tan 
nombrada com és el terror. 
El divendres al matí, van realitzar 
l’activitat estrella que va ser al karting 
de Coma-ruga, va ser una molt bona 
experiència que als adolescents els 
va encantar. Per la tarda van fer 
la part més dura de ser monitors, 
la preparació. Els joves van haver 

d’inventar i preparar una activitat 
que es duria a terme el dia següent on 
els participants serien els més petits. 
Finalment, van anar d’excursió fins al 
poble. I per acabar el dia, els joves van 
poder gaudir d’una festa de disfresses, 
on va ser premiada la originalitat dels 
adolescents, tot això ho vam amenitzar 
amb un còctel sense alcohol per a tots 
els participants.
El dissabte, els joves van dur a terme 
l’activitat que havien preparat el dia 
anterior i, a poc a poc, van entendre un 

poc més el significat i la feina que dóna 
preparar activitats i que surtin bé.

Tant la regidora de Joventut, Montse 
Rodríguez, com les monitores que 
vam participar amb ells, es mostren 
contentes del funcionament de 
l’activitat i tot i ser un grup més 
nombrós va haver-hi molt bona relació 
entre tots. I verificant que els petits 
canvis que s’han realitzat han donat 
els seus fruits per fer una estada com 
la que hi va haver. 

El Centre de Dia rep nou finançament, que 
permetrà la seva posada en funcionament
Si l’any passat celebràvem que 

finalment el projecte de Centre 
de Dia rebia finançament de la 

Generalitat de Catalunya, aquest any 
tornem a festejar que el Departament 
de Benestar i Família ha tingut en 
compte el projecte planer en la 
programació dels ajuts d’obra social 
previstos en el conveni signat amb les 
caixes catalanes, entre elles amb la 
Caixa de Pensions de Barcelona. 

Aquest cop, l’Obra Social La Caixa 
participarà del projecte amb 
l’aportació de 90.000 euros més, que 
permetran la finalització del projecte, 
l’equipament per a tots els serveis i, 
per tant, la seva posada en marxa.

Seguint la programació plantejada a 
partir de la subvenció de l’any passat, 

es preveu acabar les obres al llarg de 
l’any 2013 i posar en marxa el servei a 
principis de l’any 2014.

De moment el nou equipament 
acollirà, a la planta baixa un Centre 
de Dia per a la gent més gran del 
municipi, que a hores d’ara es veu 
obligada a buscar el servei en altres 
municipis; i a la planta primera el 
servei de Centre Obert per a infants i 
adolescents, les classes de català per a 
adults i les dependències dels Serveis 
Bàsics d’Atenció Social Primària. Tots 
ells serveis que venen oferint-se des 
de fa molts anys al municipi, però que 
mai havien pogut comptar amb un 
espai propi, pensat i ideat totalment a 
les seves necessitats específiques.

Un cop més, l’Ajuntament planer 
agraeix la implicació del Departament 
de Benestar i Família i de l’Obra Social 
La Caixa en aquest projecte durant 
tants anys esperat. 
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DATA 27/06/13 26/08/13 09/09/13
LLOC Dipòsit Dipòsit Dipòsit

CONCEPTE LÍMIT RD140/03
Paràmetres 

micobiològics
Recompte Escherichia Coli 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0
Índex de Langelier 0,4

Calci 70
Magnesi 24
Potassi 0,62

Duresa total 274
Tac 196

Antimoni 5 1
Arsènic 10 1
Benzè 1 0,25

Benzo(a)piré 0,01 0,003
Bor 1 0,1

Cadmi 5 0,5
Cianuro 50 10
Cobre 2 0,02
Cromo 50 5

Dicloroetà 3 0,75
Fluorur 1,5 0,09

HPA Hidrocarburs Policiclics 
aromàtics

0,1 0,05

Benzo(b)fluorantè 0,01
Benzo(k)fluorantè 0,01
benzo(g,h,i)perilè 0,01
Indè(1,2,3,c,d)pirè 0,01

Mercuri 1 0,2
Níquel 20 2
Nitrat 50 31

Nitrits (Dipòsit) 0,1 0,01
TOTAL de plaguicides 0,5 0,5

Plaguicides INDIVIDUALS 0,1
Alfa-HCH 0,1 0,02
Beta-HCH 0,1 0,025

Gamma-HCH (lindà) 0,1 0,025
Heptachlor 0,03 0,01

Aldrín 0,03 0,01
Heptachlor epoxidé 0,03 0,01

Endosulfan I 0,1 0,02
Dieldrín 0,03 0,01
Endrin 0,1 0,01

Endosulfan II 0,1 0,02
P,P-DDD 0,1 0,01

Metolaclor 0,1 0,01
O,P-DDT 0,1 0,01
P,P-DDT 0,1 0,01

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA 27/06/13 26/08/13 09/09/13
LLOC Dipòsit Dipòsit Dipòsit

Disolfoton 0,1 0,05
Hexaclorobenzè 0,1 0,01
Metil-paration 0,1 0,025

Alaclor 0,1 0,01
Paration 0,1 0,025

Clorpirifos 0,1 0,01
Simazinà 0,1 0,025 0,025
Atrazina 0,1 0,01 0,01

Desitilatrazina 0,1 0,05 0,05
Terbutilazina 0,1 0,025 0,025

Cianazina 0,1 0,025 0,025
Sebutilazina 0,1 0,025 0,025

Propazina 0,1 0,01 0,01
Prometryn 0,1 0,02 0,02
Terbutryn 0,1 0,01 0,01

Desisipropilatrazina 0,1 0,07
Plom 25 2,5
Seleni 10 2

SUMA de Trihalometa nos (THMs) 100 9
Bromodiclormetà 2

Bromoformo 3
Cloroform 2

Dibromoclormetà 2
Tricloroeteno + Tetracloroeteno 10 2

Tricloretè 1
Tetracloretè 1

Paràmetres 
indicadors

Temperatura in-situ 18,2

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit) 100 1 1
Recompte bactèries Coliformes 0 0 0

Alumini 200 20
Amoni 0,5 0,05 0,05
T.O.C 2

Clor lliure In-situ 1 0,65 0,46
Clor combinat in-situ 2 0,1 0,1

Clorur 250 13
Color 15 5 5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 484 492
Ferro 200 39

Manganès 50 5
Olor (a 25ºC) 3 2 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7,7 7,6
Sabor (a 25ºC) 3 2 1

Sodi 200 6,4
Sulfats 250 40

Terbolesa (Dipòsit) 1 0,23 0,2



Cultura i Ensenyament

Amb l’inici del nou curs escolar, 
l’Escola Jaume Balmes de San-
ta Bàrbara s’ha estrenat amb 

una ampliació molt esperada que ha-
via estat reivindicada, durant molt de 
temps, per tots els agents implicats: 
Ajuntament, claustre i famílies.
Després d’aconseguir el compromís 
en ferm, per part del Departament, 
de fer aquesta ampliació per al 
centre, finalment s’han pogut veure 
els resultats d’aquesta necessitat 
d’ampliació dels espais de l’escola, 
ja que el que inicialment eren 
aules especialitzades: biblioteca, 
informàtica, música, plàstica, ... ja fa 
molt temps que van deixar de ser-ho, 
per passar a ser aules ordinàries degut 
a l’augment d’alumnat en els darrers 
temps. 
L’obra ha consistit en l’ampliació 
amb 5 aules més, equipades amb 
lavabos interiors, ocupant una 

superfície aproximada d’uns 350 m2 
i d’unes obres de reforma, millora i 
acondicionament de l’edifici actual 
per tal de donar cabuda a un menjador 
escolar, la instal·lació d’un ascensor i 
la redistribució d’algunes de les aules 
existents a la planta baixa de l’edifici. 
Això ha significat que un centenar 
d’alumnes hagin estrenat noves aules 
i l’APA de l’Escola un nou menjador 
escolar, a més dels alumnes que 
utilitzaran les aules especialitzades.
A més a més, l’Ajuntament, amb el 
personal de la brigada, ha construït una 
tanca al nou pati i l’ha acondicionat 
amb noves fonts, la plantació d’arbres 
que el faran més atractiu i acollidor, 
a més de l’ombra que faran, i també 
contribueix al manteniment anual de 
la nostra escola.
Aquesta obra ha estat cofinançada 
entre el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i el 

propi Ajuntament del poble, per això, 
el regidor d’Ensenyament, Alfred 
Blanch, vol agrair públicament la 
bona predisposició i el compliment de 
compromisos per part del Departament 
d’Ensenyament, ja que en èpoques de 
bonança econòmica no es va poder 
aconseguir aquesta ampliació i, ara, 
amb època de forta crisi econòmica; 
s’han fet mans i mànigues per fer 
realitat la reivindicació de tot un poble 
des de feia anys. 

Santa Bàrbara estrena noves aules a l’Escola

Bibliocursa 2013
Un cop acabat l’estiu, la bibliote-

ca comença la seva activitat i, 
un any mes, la bibliocursa és la 

protagonista, una activitat que es rea-
litza, el darrer trimestre de cada any, a 
la biblioteca José Escudé de Santa Bàr-
bara, des de fa 15 anys. El divendres 
20 de setembre va començar aquesta 
activitat que s’allargarà fins al 20 de 
desembre. Durant aquest període els 
participants hauran de superar aques-
ta cursa lectora. 
Com cada any, la bibliocursa té una 
part essencial que continua sent la 
mateixa que el primer any i consisteix 
en què cada participant té una fitxa de 
concursant amb 20 números que ha 
d’omplir obligatòriament per tal de su-
perar-la. Els números porten un dibuix 
a la seva casella que els participants 
han de mirar a les normes per saber 
que significa i després fer el que els 
indiquen. A la majoria de caselles s’ha 
d’agafar un llibre i després de llegir-lo, 
aquesta és la part essencial de la qual 
parlem, omplir una fitxa que conté 
preguntes sobre el llibre llegit. Però a 
banda, també hi ha novetats que s’in-
trodueixen cada any i que la majoria 

de vegades se sumen d’un any a l’altre, 
així tenim caselles a les quals els parti-
cipants han de preguntar al taulell de 
préstec quin llibre han d’agafar i quina 
activitat han de fer, llegir un llibre que 
porti al llom un gomet de color roig, 
sigui quina sigui la seva edat, llegir 
un llibre que porti al llom un gomet 
de color blau, sigui quina sigui la seva 
edat, llegir un llibre, dels seleccionats 
per a la bibliocursa, juntament amb 
una altra persona (pare, mare, germà, 
monitor/a, company/a, etc.), cercar la 
revista Caracola i dir qui són i que fan 
els personatges, o emportar-se un DVD 
a casa i omplir la fitxa que se’ls dóna 
quan l’agafen en préstec. Finalment, 
cada vegada que retornen una fitxa 
omplerta se’ls dóna una enganxina per 
posar-la a la seva fitxa de concursant.
Aquest any, la novetat és que a la case-
lla 15 els participants hauran de fer-se 
una fotografia amb un llibre, tot una 
sorpresa de la qual sabran la seva uti-
litat a partir de quan s’hagi acabat el 
termini, el 20 de desembre, i s’esculli 
un dia per entregar els diplomes i ob-
sequis a tots els lectors que hagin su-
perat amb èxit la bibliocursa.

Aquesta és una activitat dirigida a 
tots els usuaris de la biblioteca ja que 
l’únic requisit és que cadascú esculli 
els llibres en relació a la seva edat. Tot 
i així, els més menuts són els més par-
ticipatius i els que gaudeixen de l’acti-
vitat. Per apuntar-se solament s’ha de 
demanar la fitxa a la biblioteca.
Aquesta és una de les activitats d’ani-
mació i foment a la lectura que s’or-
ganitza des de la biblioteca José Escu-
dé de Santa Bàrbara amb la finalitat 
primera de posar en contacte el llibre 
amb els infants, però sobretot per fo-
mentar l’hàbit de la lectura, sobretot 
als més menuts, tal i com apuntava el 
regidor de Cultura Alfred Blanch. 
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Cultura i Ensenyament

La tardor de l’any passat va néixer 
el projecte “Cultutardor” amb la 
finalitat de dinamitzar els mesos 

d’octubre i novembre culturalment, 
amb una nova iniciativa de la Regido-
ria de Cultura i amb la col·laboració 
de la de Regidoria de Fires i Festes de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Arran 
del seu èxit, aquest any s’ha organit-
zat una nova edició d’aquestes jorna-
des culturals de tardor que es duran a 
terme durant 4 dissabtes consecutius 
dels mesos d’octubre i novembre, es-
sent el primer el dia 26 d’octubre.
El primer dels dissabtes, 26 d’octubre, 
serà la presentació de les jornades, 
combinant ball, música i relats breus. 
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
farà la presentació de les mateixes 
mentre es gaudirà amb actuacions del 
grup de ball Quick Dance i la música 
i els relats de Jesús M. Tibau i David 
Espinós.
La segona de les sessions serà el 
2 de novembre i prendrà part la 
restauració, amb la jornada tècnica del 
gintònic i cocteleria, a càrrec d’Òscar 
Garcia i Dani Jove i la presentació de 
les jornades gastronòmiques. A més a 
més, després de la presentació hi ha 

l’actuació de Men As Atrua, un divertit 
i original show que amb tres monòlegs 
totalment diferents es mostren tres 
maneres de viure la vida. 
El dissabte 9 de novembre, podrem 
gaudir de l’espectacle “Ampolino, lo 
cabaret de la plana II”, ja que després 
de l’èxit que va tenir el cabaret l’any 
passat, aquest any es farà una nova 
representació on el ball, la cançó 
i l’humor són els seus principals 
components.
El darrer dels dissabtes de les jornades, 
16 de novembre, tindrem al nostre 
poble un El grup de música d’autor 
i d’arrel tradicional de les Terres de 
l’Ebre, com és el grup Riu en So.
Cal dir també que, a excepció del 
primer dia, els altres tres són amb 
compra d’entrada, que podrà ser de 
forma anticipada o al mateix moment, 
al preu de 5 euros. Respectant  
l’aforament màxim de la sala gran del 
centre cultural. La jornada tècnica del 
gintònic i cocteleria és limitarà a un 
màxim de 30 persones i tindrà un preu 
de 9 euros que inclourà l’actuació Men 
As Atrua
També durant totes les jornades, al 
Centre cultural hi haurà l’exposició 

“Xeic! Paraules de l’Ebre”, organitzada 
pel CNL de les Terres de l’Ebre, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
el Consell Comarcal del Montsià, 
l’Oficina Jove del Montsià i la Xarxa 
Montsià Jove.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
espera tenir una bona acollida amb 
els quatre dissabtes dels que consta 
el cicle de Cultutardor; ja que s’ha fet 
una aposta de qualitat per en aquestes 
jornades de tardor que amplia tot el 
ventall cultural del que ja disposa 
Santa Bàrbara. 

II edició de Cultutardor

Esports i Medi Ambient

Com si d’una brisa d’estiu es 
tractés, ha estat el transcurs 
d’aquest estiu a les Piscines 

Municipals. En primer lloc voldria 
agrair a totes les persones que van 
visitar les piscines i animar-les a què 
ho tornin a fer l’any que ve. També 
vull destacar i agrair públicament 
l’eficiència i eficàcia del personal: ta-
quilleres, socorristes, manteniment, 
monitors... Cal destacar que afortu-
nadament no ha succeït cap acci-
dent remarcable aqueta temporada, 
una temporada en què s’ha estrenat 
i gaudit l’arranjament i asfaltat del 
pàrquing, el qual ha significat que 

al passar els vehicles no elevessin 
pols, ja que era molt molest per a les 
persones que estaven prenent el Sol. 
Una altre millora ha estat la recep-
ció als vestuaris, amb el muntatge 
d’unes carpes que dignifiquen l’en-
trada a les piscines. Ambdues millo-
res han estat molt ben acceptades 
pels usuaris, millorant el confort de 
les mateixes. 
Si parlem de dinamització, hem de 
saber que aqueta temporada per les 
piscines han passat tres campus, 
de 30 a 50 nens per campus, dos de 
futbol i un de tenis, el casal d’estiu, 

activitats aquàtiques dirigides, 
cursets de natació, etc. És important 
saber que el nombre de persones 
que han passat per les piscines ha 
estat un èxit, ja que només s’ha 
experimentat un 3% menys que l’any 
anterior. Cal tenir en compte que ha 
estat el tercer any consecutiu que 
hi ha les mateixes tarifes. Tots els 
anys, moltes persones em fan elogi 
de les piscines i de les instal·lacions 
en general, fent referencia a la zona 
de pícnic, més les piscines, més la 
còmoda pràctica d’esports. Gràcies a 
tothom i fins l’any que ve! 

Balanç de temporada de les Piscines Municipals
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La climatologia va fer que el con-
curs de talents de les Terres de 
l’Ebre Ets del Milloret posés el 

punt i final a les Festes Majors 2013 de 
Santa Bàrbara, després que el dime-
cres 17 de juliol, dia en què s’havia de 
realitzar la final del concurs, la pluja 
fes acte de presència obligant a l’orga-
nització a traslladar l’esdeveniment al 
diumenge 21 de juliol.
ETS DEL MILLORET, amb aquestes 
paraules es va proclamar guanyadors 
del concurs a Quick Dance, en una 
gala molt emocionant, retransmesa 
per l’Ebre TV, on van mostrar les seves 
actuacions d’una manera brillant els 9 
finalistes: Èrica Gisbert, Èric Coronado 
i Joana Aguiló, Jas Dansa, Sara Roé, 
Lídia Isierte, Ainoha Limbos, Andrej 
Hlinka, Júlia Tomàs i Quick Dance.
Quick Dance es va endur el primer 
premi consistent en 500 €, Andrej 
Hlinka va aconseguir la segona posició 
i 300 € i Lídia Isierte la tercera posició 
i 200 €. 

El jurat format per Jaume Borja, 
Jordi Galo, Diana Mar, Joan Subirats i 
Jaume Vidal va comentar que tots els 
participants havien estat a l’alçada 
d’una final i havien mostrat el millor 
d’ells mateixos, superant el nivell 
mostrat a les semifinals i també que els 
havia estat molt difícil escollir als tres 
guanyadors, ja que cadascú ho havia 

fet molt bé dins les seves disciplines.
La regidora de Festes, Judit Lleixà, 
estava molt contenta de com es va 
desenvolupar tot i perquè el públic 
assistent va gaudir de l’espectacle. 
Per això està encoratjada a organitzar 
el concurs en una propera edició, tot 
i que ja apunta que hi haurà canvis 
significatius. 

Fi de Festes Majors amb “ETS DEL MILLORET”

13



Festes i Fires

Festes Majors de Santa Bàrbara
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11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya
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Finalitza el programa de col·laboració social
El 21 de juny va finalitzar el 

programa de col·laboració 
social, un programa impulsat 

pel Servei d’Ocupació de Catalunya en 
col·laboració amb entitats locals, amb 
l’objectiu de contractar persones en 
situació d’atur que rebin prestació per 
realitzar diferents tasques planificades. 
En aquest cas, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara va contractar per a la 
realització del pla de rehabilitació del 
Mercat Municipal.

Ja fa molts anys que l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara col·labora amb el SOC 
per tal de contractar persones en 
situació d’atur dins del programa de 
col·laboració social. Aquest es basa 
en la remuneració per part de la part 
contractant de la diferència entre la 
base reguladora i la quantitat que es 
percep per prestació d’atur. A més, en 
aquest darrer pla, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya ha subvencionat a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb 
més de sis mil euros per finançar les 
despeses originades de la contractació 
dels tres treballadors. 

Per a la Regidoria de Promoció 
Econòmica, aquest tipus de 
programes són molt importants per 

tal de descongestionar mínimament 
persones en situació d’atur. A més, 
cal tenir present que l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, un cop acabat el 
període de col·laboració, contracta 
exclusivament aquestes persones 
durant un període posterior, a fi de crear 

llocs de treball i millorar, mínimament 
la situació dels contractats. 

Finalment, cal destacar el paper de 
les persones contractades en la seva 
aportació laboral a la construcció del 
Mercat Municipal, el qual ja presenta 
un aspecte més positiu.  

Inici de les pràctiques del programa SUMA’T

A finals del mes de juny es 
van iniciar les pràctiques del 
mòdul d’activitats auxiliars 

de l’agricultura en el marc del 
Programa Suma’t, finançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu, gestionat pel Consell 
Comarcal del Montsià i amb el suport 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Aquest és un programa innovador 
que combina la realització d’accions 
d’orientació, de formació i d’adquisició 
d’experiència professional en 
empreses amb l’objectiu de millorar 
la qualificació professional de les 
persones joves desocupades i facilitar 
la seva inserció laboral a les empreses.

Els principals objectius del Programa 
Suma’t són augmentar l’ocupabilitat 
de les persones joves que busquen 
feina, estimular la formació i 

l’aprenentatge de les persones que 
han abandonat el sistema educatiu 
prematurament i acompanyar i 
estimular el desenvolupament de les 
competències bàsiques i tècniques 
necessàries per a la seva inserció 
laboral. Per aquest any 2013 s’han 
realitzat diferents orientacions 
laborals, destacant activitats agrícoles, 
restauració, administració i serveis 
personals. 

En el marc de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
alumnes del nostre municipi han 
participat en el marc del programa i, 
concretament el d’activitats agrícoles 
ja estan per la part de pràctiques que 
aportarà una relació doble: fomentar 
les pràctiques laborals amb millores 
substancials per al nostre poble. 
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Exposició “Les Terres de l‘Ebre: de la Iberització a la 
Romanització”
L’Ajuntament de Santa Bàrbara i 

el Museu de les Terres de l’Ebre 
van organitzar l’exposició tem-

poral “Les Terres de l’Ebre: de la Iberit-
zació a la Romanització”, que es va po-
der visitar del 12 de juliol al 18 d’agost 
al Museu de la Vida a la Plana de Santa 
Bàrbara.

Aquesta exposició arqueològica estava 
dedicada a la protohistòria i món antic 
de les Terres de l’Ebre. Formalment 
presentava els continguts en la clàssica 
divisió cronològica per períodes i ens 
mostrava el testimoni dels principals 
jaciments de cada període. 

En l’exposició podíem veure exposats 
diferents materials arqueològics 
procedents de jaciments propers. Del 
municipi podíem veure materials de 
la necròpolis paleoibèrica de Mianes 
com un conjunt d’urna i aixovar, 
diferents tipologies d’urnes i materials 
d’ornament i armes procedents dels 

aixovars. Del proper jaciment romà 
del Mas de Sant Pau (Masdenverge) es 
mostraven vaixella de cuina i de taula 
d’importació així com ornaments 
personals i materials per a l’activitat 
tèxtil. 

En els plafons es parlava a la 
protohistòria dels assentaments 
de Sant Jaume-Mas d’en Serra i 
la Moleta del Remei (Alcanar), La 
Ferradura (Ulldecona), les importants 
necròpolis paleoibèriques i ibèriques 
de Mianes (Santa Bàrbara), Mas de 
Mussol (l’Aldea), L’Oriola i la Carrova 
(Amposta) i els singulars jaciments 
del Bordissal (Camarles), Sant Miquel 
(Vinebre), el Castellet de Banyoles 
(Tivissa), entre d’altres.

Per a l’època antiga es donaven a 
conèixer algunes de les darreres 
novetats arqueològiques en relació 
al món romà de les Terres de l’Ebre. 
Destacant els materials i les restes 

estructurals dels edificis fructuaris 
de la vil·la de la Carrova (Amposta), 
els materials de la vil·la del Mas de 
Sant Pau (Masdenverge), les gerres de 
les ofrenes fundacionals de la vil·la 
de Casa Blanca (Bitem-Tortosa), les 
restes estructurals localitzades a la 
vil·la del Cementiri (Alcanar) o d’altres 
elements com la via romana de la Terra 
Alta,  els forns de l’Aumedina (Tivissa) 
o les restes de Les Sorts (Ginestar). 

Cursos formatius al Punt Tic Santa Bàrbara
Com ja es ve fent durant els úl-

tims anys, el mes de setembre, 
el Punt TIC Santa Bàrbara inicia 

les seves activitats formatives. 

El Punt TIC Santa Bàrbara ofereix 
cursos de formació i alfabetització 
digital, un dels objectius principals 
del nostre punt TIC és oferir un espai 
a la ciutadania on poder fer ús de les 
noves tecnologies i on poder iniciar-se 
en el món de les TIC, és per això que 
al llarg de l’any organitzem cursos de 
formació i cursos d’iniciació per a tots 
els col·lectius i per a totes les edats. 

Alguns dels cursos programats per 
aquests mesos són:

Cursos de la TINETaula, la TINETaula 
és una activitat formativa organitzada 
per l’Àrea de Coneixement i Qualitat de  
la Diputació de Tarragona. L’objectiu 
principal és facilitar als ciutadans 
dels municipis de la demarcació de 
Tarragona la formació imprescindible 
per poder treure profit de la Societat de 
la Informació, apropar-los a Internet i a 
les noves tecnologies, així com facilitar 

la difusió i el coneixement de les bones 
pràctiques a Internet. 

També s’han iniciat les activitats 
formatives de tot l’any, la formació 
continua per a dones, les activitats 
extraescolars, els cursos per a les 
associacions de dones planeres i  
AFAMMER.

El regidor de Noves Tecnologies, 
Antonio Ollés, es mostra molt satisfet 

de la bona acollida i de la bona 
integració de planeres i planers amb 
l’ús de les TIC, així mateix afirma que 
des del  Punt TIC de la nostra població 
es continuarà treballant per poder 
oferir formació i activitats relacionades 
amb les noves tecnologies i seguir sent 
una població pionera en la nostra 
zona oferint aquest tipus de serveis i 
formació. 
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INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA

El tercer trimestre acostuma a 
ser el de menys activitat des de 
l’Àrea de Promoció Econòmica. És 

un període que es realitzen activitats 
d’actualització o fets més puntuals i/o 
extraordinaris que puguin sorgir. 

En aquest cas, el principal fet que 
s’està treballant actualment des de 
l’Àrea és per a la coordinació amb 
el Consell Comarcal del Montsià de 
dos projectes que tiraran endavant 
en els propers mesos: per una banda 
la realització dels projectes Mixt 
Treball i Formació i de Col·laboració 
Social, per la contractació temporal 
de treballadors/es per a la realització 
de projectes laborals concrets. I per 
l’altra, en el marc del projecte Treball 
a les 7 comarques- Montsià Actiu, 
s’està treballant profundament per a 
la realització de cursos formatius en el 
període 2013-2014.

Durant aquest període s’ha treballat 
per la millora integral de l’apartat 
de Promoció Econòmica a la web del 
municipi wwww.santabarbara.cat/
promocioeconomica. Actualment, 
aquest apartat té un aspecte més 
dinàmic i consultiu, organitzat per 
diferents apartats: actualitat (ajuts, 
formació, finançament, notícies 
d’interès,...), formació, ocupació, 
comerç i empresa, assessorament, 
consulta de dades,... per tal que la 
població tingui una major disponibilitat 
a l’hora de realitzar qualsevol consulta, 
així com de contactar amb la nostra 
àrea. 

Finalment, destacar que s’ha treballat 
també en la recerca d’ajuts per 
diferents projectes, en els quals 
destaca la sol·licitud de subvencions 
per la festivitat de Sant Gregori en 
el marc d’ajuts a la cultura popular 

i tradicional catalanes vinculades 
al Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, on 
l’assessorament i orientació contínua 
a emprenedors/es dins del programa 
d’emprenedoria Inicia, per a la creació 
d’empreses. 

Resum Àrea de Promoció Econòmica



Fitxa
Província: Pangasinán
Població (2000) = 46.076 hab.
Alcalde = Carlito S. Zaplan

Santa Bàrbara a

Tolong (Filipines)

Santa Bàrbara (Bayan ng Santa 
Barbara) és un municipi filipí de 
primera categoria, situat a l’illa de 
Luzón. Forma part de la província 
de Pangasinán situada a la Regió 
Administrativa de Ilocos, també 
anomenada Regió I.

Geografia
Municipi situat al nord de la província 
que forma part de l’Àrea Metropolitana 
de Dagupan. Limita al nord amb 
els municipis de Mangaldán i de 
Mapandán, al sud amb el de Malasiqui, 

a l’est amb el de Urdaneta i a l’oest 
amb el de Calasiao.
El municipi de Santa Bàrbara es 
divideix, als efectes administratius, en 
29 barangays o barris.

Història
La conquesta per part dels espanyols 
d’aquesta zona es va iniciar a partir de 
l’expedició manada per Juan de Goiti al 
1571. Un any més tard, Juan de Salcedo 
desembarca al golf de Lingayen prop de 
la desembocadura del riu Agno. Santa 
Bàrbara de Tolong va ser fundada el 30 

d’octubre de 1741.
L’església parroquial catòlica va ser 
construïda al 1716 sota l’advocació de 
la Sagrada Família.

Situació Socioeconòmica 
Tradicionalment l’ocupació principal 
dels natius era l’agricultura, 
fonamentada especialment en el 
cultiu de l’arròs, però també el blat 
de moro, les llenties i altres llegums, i 
fins i tot la canya de sucre. L’anglès i el 
tagal són àmpliament parlats al ser les 
llengües vehiculars a l’escola.
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2013

• Aquest mes de setembre s’ha abonat un 3 % més del valor de 
la collita d’olives. 

• El 16 d’octubre es cobraran anticipacions del 50 %  de la PAC 
2013.  

• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. 
Gràfica evolució. 

Amb la col·laboració del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya
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RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2013

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el 
dia 4 de juliol de 2013. En la que, entre d’altres, es van adop-
tar els acords següents:
Aprovar l’expedient de contractació pel procediment 
negociat sense publicitat dels serveis per la realització de 
les obres d’arranjament dels defectes existents en l’obra 
“Rehabilitació de la Masada de Martí”.
Aprovar l’expedient de contractació pel procediment 
negociat sense publicitat dels serveis per la realització de 
les obres d’arranjament dels defectes existents en l’obra 
“Centre de Dia Municipal”.
Aprovar la contractació del subministrament del formigó 
necessari per a la realització de la pavimentació amb 
pavistamp i altres per a l’obra “Arranjament del Parc 
Municipal”, amb la mercantil FORSEN, SL.
Aprovar la contractació del subministrament dels bancs 
i de les boles de l’obra “Arranjament del Parc Municipal, 
amb el Sr. Òscar Marco Pons.
Aprovar la contractació del servei d’ambulància per a la 
realització de la bicicletada infantil que es celebrarà dins 
els actes de les Festes Majors 2013.
Aprovar inicialment el projecte bàsic i  executiu per a 
la realització de les obres “Enderroc i construcció de 
Magatzem al carrer Sant Jordi, 37”, redactat pel despatx 
d’Arquitectura mesquearquitectura, SCP
Aprovar els premis per a les properes Festes Majors 2013.
Aprovar el Conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió 
de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.
Aprovar la memòria redactada per la Regidoria de Cultura 
per a l’organització  de la Festivitat de “Sant Gregori 
i Petició tradicional de les Pubilles”, per un import de  
2.2143,71 €
Acordar la participació del Consistori en l’homenatge a 
l’alcalde Gabriel Cid i Cid.
Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a amb el 
Sr. Guillermo Gaya Andrés  i aquest Ajuntament, per tal de 
donar difusió cultural dels seus continguts.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el 
dia 18 de juliol de 2013. En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de 
Tarragona, per import de 8.000,00 €, en concepte de protecció 
de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges 
i piscines.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de 
Tarragona, per import de 3.000,00 €, en concepte de protecció 
de la salut pública per a gestió, manteniment i funcionament 
en equipaments municipals.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de 
Tarragona, per import de 7.074,40 €, en concepte de 
protecció de la salut pública per la millora de la qualitat 
de l’aigua de consum humà.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de 
Tarragona, per import de 4.874,11 €, en concepte de 
protecció de la salut pública per la millora de la qualitat 
de l’aigua de consum humà.
Nomenar com a funcionari d’aquest Ajuntament, per tal de 
cobrir una Plaça de Vigilant, el Sr. Joaquín Arasa Caballé.

Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la 
instal·lació del sistema d’aire condicionat 2a fase del Centre 
de Dia Municipal, a la mercantil Instal·lacions Sebastián, 
SL.
Aprovar la contractació de les obres necessàries per 
a la realització dels treballs consistents en pintar les 
dependències de l’edifici del mercat municipal amb el Sr. 
Adrián Cuadrat Curto.
Aprovar contracte serveis per la redacció projecte 
rehabilitació edifici C/ Ametller,16-18 i projecte d´ordenació 
de la zona verda situada entre els carrers Terra Alta, Àngel 
Guimerà, Baix Ebre, Plaça Catalunya i Avgd. d’Europa.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el 
dia 8 d’agost de 2013. En la que, entre d’altres, es van adop-
tar els acords següents:
Aprovar el pressupost presentat per Excavacions 
Balagué,S.L.,per a portar a terme  l´enderroc de l´edifici C/ 
Sant Jordi, 37
  
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local 
el dia 22 d’agost de 2013. En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar l’execució de l’obra “Enderroc i construcció de 
magatzem al carrer Sant Jordi, 37”, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 33.419,43 €, directament pels 
serveis d’aquest Ajuntament de Santa Bàrbara.
Aprovar la formalització  d’un contracte de col·laboració 
amb la mercantil Vallés Moreno, CB, consistent en el 
subministrament del ferro necessari per a la realització 
de les obres “enderroc i construcció de magatzem al carrer 
Santa Jordi, 37”, 
La Sra. Secretària informa que un cop signat el Conveni 
de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu en el marc de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de 
setembre, Programa Joves per l’ocupació, dos joves de la 
nostra població han començat les pràctiques.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el 
dia 5 de setembre de 2013. En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar el projecte “Reinicia’t” presentat per un import de 
56.753,95 €.
Acollir-nos a la Resolució BSF/1814/2013, de 13 d’agost, del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya.
Aprovar la contractació del subministrament de pavifluid 
terra i pissarra i resina per a l’estampat del pavistamp de 
les obres “Arranjament del Cementiri Municipal”, amb la 
mercantil Cia Española de Hormigones Estampados, SL.
Aprovar la contractació del subministrament de material 
divers per a la realització de les obres “Arranjament de la 
plaça de l’antic dipòsit d’aigua”, per un import de 1.696,12 
€ IVA inclòs, amb la mercantil TQ Tecnol, SA.
Aprovar la contractació del subministrament dels 
materials necessaris per a la insonorització de la planta 
segona de les obres del Mercat Municipal, per un import de 
4.797,99 € IVA inclòs, amb la mercantil Acústica Integral, 
SL.
Aprovar l’esborrany de Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la Fundació Privada 
Montsià. 
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una 
subvenció dins regir la convocatòria del procediment per a la 
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concessió de subvencions a escoles de música de titularitat 
municipal de les comarques del Camp de Tarragona i Terres 
de l’Ebre pel curs 2012-2013, per un import de 7.420,00 €.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el 
dia 19 de setembre de 2013. En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Aprovar la contractació del subministrament dels additius 
per a l’estampat del pavistamp de les obres “Arranjament 
de la plaça de l’antic dipòsit d’aigua”, per un import 
de 1964,79 € IVA inclòs, Cia Española de Hormigones 
Estampados, SL.

RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL TERCER TRIMES-
TRE DEL 2013

Sessió ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 29 
d’agost de 2013. En el desenvolupament de la qual es van 
adoptar els següents acords:
Donar compte dels informes sobre el compliment dels 
terminis de pagament de les obligacions atenent allò que 
disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponents al 1r. 
i 2n. trimestre de 2013.
Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del 
pressupost 2013 al 2n. trimestre.
Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de 
la corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2012 i 
formulat per la secretària.
Aprovar una moció a favor del manteniment dels serveis 
socials de proximitat en mans dels municipis (i dels 
Consells Comarcals).
Aprovar una Moció en defensa dels mitjans de comunicació 
locals públics.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2013

JOSÉ MATEO PAVON URBINA ...................................................... 03/05/2013

Cesar Enrique Pavón Díaz i Yessica Walesca Urbina Cerrato

IAN LUCAS TABARELLI FERNÁNDEZ ......................................... 28/06/2013

Esteban Javier Tabarelli i Gemma Rosana Fernández Ferré

MARC BORONAT CAMPO............................................................. 05/07/2013

Joan Jordi Boronat Ferré i Maria del Valle Campo Forner-Peraire

FERRAN BERTOMEU MARTÍ ........................................................ 11/07/2013

Sergio Bertomeu Llambrich i Laia Martí Lleixà

AIDAN RIVAS RAMOS .................................................................. 14/07/2013

Juan Rivas Navarro i Maria Teresa Ramos Arcas

MARIAM AMLOU .......................................................................... 01/08/2013

Mohamed Amlou i Farida Bouchaqor

AKRAM ZIMOUT ........................................................................... 08/08/2013

Redouan Zimout Chouaibi i Btisame Reklaoui

YASMIN ANOUAL ZAGHDOUDI .................................................. 09/08/2013

Mohamed Anoual El Ghaddioui i Hakima Zaghdoudi

VLAD LEONARD VARGA .............................................................. 12/08/2013

Constantin Cosmin Varga i Cristina Madalina Gheorghe

XAVI GISBERT PLA ........................................................................ 28/08/2013

Xavier Gisbert Domènech i Marta Pla Pujol

EMMA MARÍN RALDA .................................................................. 29/08/2013

Fernando Marín Gila i Núria Ralda Lluís

SIRA KONARE ............................................................................... 04/09/2013

Tiefolo Dit Mohamed Konare i Nana Coulibaly

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2013

JOAN SUBIRATS MARTÍ
ELISABET ESPUNY RALLO ........................................................... 10/08/2013

JUAN VICENTE BOSCH ALBESA
INMACULADA VALLÉS ARASA .................................................... 31/08/2013

JAUME ALBERT BERTOMEU
TELMA ESPERANZA BIELSA ARASA ........................................... 22/09/2013

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2013

JOSÉ MARIA SALES CLUA ............................................................ 02/07/2013

JOSEFA AIXALÀ CHAVARRIA ....................................................... 29/07/2013

CINTA CID FERRÉ ......................................................................... 06/08/2013

FRANCISCO JAVIER CURTO BONANCIA ..................................... 21/09/2013

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 actua-
litzades 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 propi-

etat 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’immo-

ble).
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

Estimats planers i planeres,

Em dic Ana Maria Pla Caballé, vaig 
néixer a Santa Bàrbara fa 57 anys, un 
24 de novembre de l’any 1956, al car-
rer Coronel Cebollinos,12, que avui 
dia s’anomena carrer Sant Jordi.

Sóc filla de Rafael Pla Marcoval cone-
gut com “Rafel de conills” i de Josefa 
Caballé Ferré “Pepeta la varista”. Tinc 
un germà més gran, l’Ernesto Pla, ca-
sat amb l’ampostina Dani Pujol, ells 
van tenir tres fills, l’Ernest, la Marta 
i l’Àngela.

Al carrer Sant Jordi vaig viure fins els 
17 anys, després ens vam traslladar 
a la plaça Cid i Cid, on ara està ubi-
cada la Sabateria Pas a Pas. 

Als quatre anys vaig començar a 
anar a l’escola, situada al mateix lloc 
on està ubicada actualment, i amb 
les mestres de la meva època com 
“Doña Rosita”, “Doña Pepita”, ”Doña 
Esperança”, ” Doña Carme”, etc.

Aquí a l’escola vaig estar fins els 14 
anys, edat en què s’acabava l’esco-
larització obligatòria i també l’edat 
on havies de decidir si començar a 
treballar o seguir estudiant.

Al finalitzar aquest últim curs, vaig 
decidir incorporar-me al món labo-
ral, i al mateix setembre vaig iniciar 
la meua vida laboral a la fàbrica de 

botons TOAR, situada abans d’arri-
bar a l’Estació, a la plaça del Lledo-
ner, on vaig estar fins als 22 anys. 
Entre  aquests anys, la fàbrica va 
canviar de lloc i es va traslladar a a 
la carretera d’Amposta.

A l’antiga TOAR, que abans estava 
distribuïda en diversos edificis, a un 
d’ells, van construir la discoteca del 
poble, anomenada Iris. Aquest fet va 
fer canviar la situació de la joventut 
planera, ja que no s’havia de despla-
çar per al seu moment d’oci, donat 
que, anteriorment, tots els joves ana-
ven a Amposta a la Lira o a la Fila.

Aquí a la Iris és on vaig conèixer a 
Sisco, el que actualment, i des de fa 
ja 35 anys, és el meu home.

Em vaig casar el dia 12 de novem-
bre de 1978 i, per aquest motiu, vaig 
marxar a viure a Amposta, poble del 
meu marit. Allí he viscut i visc fins al 
moment. Hem tingut tres fills, Raúl, 
Anna i Josep, que ara ja tenen 33, 31 
i 25 anys respectivament i recent-
ment hem tingut una néta, la Nora.

Tot i que vaig marxar molt jove fora 
del poble, estic cada punt visitant la 
meva família, a més, els millors anys 
de la meva vida com a adolescent 
i jove els vaig passar aquí a Santa 
Bàrbara, al meu poble, avui dia total-
ment canviat i millorat, però puc dir 
que vaig ser plenament feliç amb les 
mancances que hi havia en aquells 
temps, ja que no hi passaven gairebé 
cotxes, solament carros i bicicletes. 

Recordo que ens passàvem la major 
part del nostre temps lliure al carrer, 
ja que no teníem videoconsoles, te-
levisions o simplement locals d’oci.

També recordo amb melancolia les 
meves visites al quiosc de Paca i des-
prés al de Lourdes, els meus gelats al 
de Gaya, els “bocates” al del Manet, 
les botiguetes més veïnals, etc.

Per acabar, només puc dir que em 
sento molt orgullosa de la meva ar-
rel planera i de la meva gent. Visca 
Santa Bàrbara!!!

Entrevista a la planera absent…

Ana Maria Pla Caballé
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Ha començat un nou curs, amb tot 
el que això comporta: horaris nous, 
llibres, materials, etc. Aquest any, tenim 
unes quantes novetats, la primera el 
nom de l’Associació, que com podeu 
veure ja som AMPA, després de molt de 
temps, per fi es va sol·licitar el canvi al 
Departament i ja ens ho han aprovat.

Una de les més importants, és el nou 
menjador. A partir d’aquest curs, tots 
els xiquets/es ja poden gaudir del 
servei de menjador sense haver de 
sortir de les instal·lacions del centre. A 
la planta baixa de l’edifici es troba el 
nou menjador, amb molt d’espai i tot 
el necessari, i el més important, dins 
de l’edifici. Fins ara, només els calia 
creuar el carrer, però els dies de mal 
temps, amb vent, pluja… es feia més 
complicat, ara ja no caldrà. Pel que fa 
al menjar, l’encarregat serà el càtering 
de “La Llar”, igual que el passat curs, ja 
que va anar molt bé.

Una altra novetat ha estat el canvi en el 
funcionament de la venda dels llibres, 
que es va fer tot al setembre, d’aquesta 
manera es va poder fer una comanda 
més real i evitar tenir (tots els que no 
es recollien) un munt de material tot 
l’estiu a l’escola. Podem afirmar que va 
ser un èxit, ja que amb només dos dies 
es van repartir gairebé tots. D’altra 
banda, gràcies al pagament fraccionat 
que es va implantar durant el curs 
passat, la majoria de pares que s’hi van 
acollir, ja tenien gairebé el total dels 
llibres pagats, i d’aquesta manera no 
suposa un desemborsament tan gran 
i de cop per a les famílies. Aquest curs 
es mantindrà el mateix procediment 
de pagament, tots els que hi esteu 
interessats us hi podeu acollir.

Pel que fa a les activitats extraescolars 
per aquest proper curs, també hi han 
novetats, algunes ja les sabem, com la 
possibilitat de poder fer la iniciació a la 
música, i d’altres que encara hi estem 
treballant per veure si les podrem dur 
a terme durant aquest curs. Queda de 
la següent manera: 

Acollida matinal: Tots els dies de 8.30 
a 9.00 h.

Multimèdia: Tots els dies, pel matí de 
12 a 13 h i per la tarda de 17 a 19 h.

Iniciació a la música: Un dia a la 
setmana (alumnes fins P4-P5)

Taller de teatre: Un dia a la setmana 
(alumnes a partir de 1r)

Taller d’informàtica: Un o dos dies a la 
setmana (alumnes a partir de 1r)

Taller d’anglès: Un dia a la setmana

Futbol sala: Un dia a la setmana 
(alumnes a partir de 1r)

Des de l’AMPA ens estem esforçant 
i mirant totes les possibilitats, per 

poder mantenir els mateixos preus 
dels anys anteriors. De moment ho 
estem aconseguint, i aquest curs que 
comença no es pujaran els preus, ni 
de la quota, ni de les activitats, ni del 
servei del menjador, ja que la nostra 
feina es poder arribar a tothom, o 
almenys això intentem.

BON CURS 2013-2014

AMPA JAUME BALMES
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Una Diada que ja ha canviat el nostre futur
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA SANTA BÀRBARA

Des de Santa Bàrbara per la 
Independència, l’ens territorial de 
l’Assemblea Nacional Catalana 
al nostre poble, us volem dir molt 
emfàticament: Gràcies, moltes gràcies!

Gràcies perquè entre tots hem fet que 
la Via Catalana per la Independència 
fóra un èxit d’assistència, un exemple 
de civisme i de col·laboració, una gran 
festa cultural i, sobretot, un exemple 
de democràcia participativa. I això, 
amigues i amics, no s’aconsegueix 
cada dia!

Perquè si a la Diada de l’any passat 
els catalans li vam dir al Món que 
existíem, aquesta vegada li hem 
mostrat les nostres credencials; 
hem fet palès que som un País unit i 
disposat a treballar per defensar la 
nostra llibertat, la llibertat d’existir 
en pau -com qualsevol altre país- i de 
decidir democràticament com volem 
que sigui aquesta existència!

I ha funcionat; els diaris de tot el Món 
han sentit la nostra veu i han entès 
que demanem el mateix que la resta 
de pobles oprimits van demanar abans 
i continuaran demanant després. Ho 
han entès, si més no, la gran majoria 
de països, que n’han fet un seguiment 
acurat. Entre aquesta majoria, però, 
no s’hi compta l’Estat Espanyol. Tant 
des dels diaris de Madrid com des del 
govern de l’estat s’ha minimitzat la 
nostra veu dient que “tampoc no érem 

tants i que la majoria es va quedar a 
casa”.

Però es tracta d’una afirmació fal·laç; 
mai no hi ha hagut una manifestació 
tan multitudinària com aquesta en un 
territori de les dimensions del nostre; 
mai a la vida! I això que no era fàcil, 
era un projecte de mesos, en què la 
gent s’apuntava on calia per completar 
el projecte i es vestia d’acord amb 
la consigna; en què s’havia de 
preocupar de cercar transport públic 
(en espais on és gairebé inexistent) 
perquè no hi hauria espai per als 
cotxes particulars... i tants altres 
condicionants que es van haver de 
superar: els maltractaments verbals 
a què ens van sotmetre, les coaccions, 
les mentides, les amenaces... actituds 
indignes d’un estat que vol passar per 
democràtic i demostra que no ha entès 
gens què vol dir “democràcia”

I tot i així la vam fer, i vam tenir el goig 
de veure que som un clam majoritari 
i transversal, i serè, i racional. La vam 
fer i vam comprovar que tenim la 
força del nombre i en democràcia la 
força del nombre -quan s’expressa 
pacíficament- dóna la raó! 

I és per això que diem que ja ha canviat 
el nostre futur, perquè aquesta la 
Diada hem après a mirar el Món amb 
confiança, sense por, sense complexos, 
i un poble que té aquesta mirada és 
invencible! 

Ara és el moment que els nostres 
representants polítics treballin per 
portar a terme la tasca que els hem 
encomanat i hi confiem, sabem 
que treballaran de valent, però no 
ho tindran fàcil. Per això nosaltres, 
aquesta societat civil madura i forta 
en què ens hem convertit, els hem 
d’empènyer més que mai: haurem 
de referendar constantment el crit 
que vam fer la Diada i ho haurem 
de fer amb total convicció, perquè ja 
sabem que empraran totes les armes 
que podran contra el nostre dret 
inalienable i universal, però aquestes 
armes només són metafòriques, 
perquè el fet de ser ciutadans europeus 
ens manté a resguard del “soroll de 
sabres” que tan sovint al llarg de la 
història hem hagut de patir. Potser 
encara patirem tota mena de joc brut 
però la nostra resposta ha de ser la 
mateixa de la Diada: serenor, confiança 
i empenta. Serenor per no respondre 
a cap provocació, confiança en la 
força d’un poble que exigeix justícia, i 
empenta per continuar lluitant fins a 
la victòria, fins a tenir un estat propi 
en què puguem viure dignament amb 
els recursos que nosaltres generem, en 
què la nostra llengua i la nostra cultura 
no es menystinguin mai més i en què 
les màximes institucions estiguin al 
nostre servei; no contra nosaltres!

VISCA CATALUNYA
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A la meua última crònica els 
explicava el meu dilema, ja que 
estàvem justament a la meitat 
de la taula de classificació del 
Campionat de Bitlles de les 
Terres de l’Ebre, o sigui en novè 
lloc, tenint 8 equips pel davant 
i 8 equips pel darrera. El dilema 
era si érem els últims dels equips 
bons o els primers dels equips... 
no tan bons. Afortunadament el 
dilema s’ha solucionat, ja que 
el Club de Bitlles Santa Bàrbara 
va aconseguir finalitzar el 
Campionat en 5è lloc, cosa que 
no és per llançar les campanes 
al vol, però tampoc està gens 
malament.

La classificació final va ser: 1r 
la Galera (felicitats campions), 
2n la Cava A, 3r Vinaròs A, 4t les 
Cases i 5è Santa Bàrbara, més 
enrere van quedar els altres 12 
equips.

Pugen a primera divisió la Cava 
B, Godall B i Vinaròs C. Baixen 

a segona divisió Amposta B, 
Deltebre B i Els Valentins.

Als tornejos de Festes Majors 
Agustí Barberà va quedar en 
1r lloc individual a Vinaròs 
i Freginals. A les Festes 
Majors de Santa Bàrbara 
Òscar Panisello va quedar 
3r a la classificació general 
i 1r classificat local, Tomàs 
Farnós va quedar 2n com 
a jugador local i el Club de 
Bitlles Santa Bàrbara va 
quedar 3r classificat per 
equips.

Actualment, ja hem 
començat el Campionat 2013-
2014 i hem jugat un partit 
i l’hem perdut. Malament 
comencem! Ja veurem com 
acabem.

Rogelio Roé

CLUB DE BITLLES SANTA BÀRBARA

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

HOTEL  RESTAURANT

Nit de la Castanyada, 
sopar amb ball
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Comencem una nova temporada 
amb la màxima il·lusió i energies 
renovades després d’una temporada, 
l’anterior, que fou molt positiva tant 
a nivell de resultats com també 
econòmic. En aquest sentit, el club va 
finalitzar la temporada amb benefici 
després d’haver ajustat el pressupost 
i realitzar diferents actuacions per 
tal de finançar el màxim possible les 
despeses del club.

Aquest any la tresoreria del club ha 
mantingut els preus de la temporada 
2012-2013: quotes de socis/es, 
inscripcions futbol base, publicitat,... 
tot i que novament s’ha ajustat el 
pressupost amb una reducció d’un 
5% respecte l’any anterior. El fet 
d’haver acabat l’any amb benefici ha 
portat a un ajustament menor. 

A nivell esportiu, s’han incorporat 

tres noves categories al club: Juvenil, 
Infantil i Patufets, la categoria més 
petita del club amb jugadors/es de 4 
i 5 anys que serà un dels atractius 
d’aquesta temporada. A més, la 
categoria juvenil ha permès reduir 
els fitxatges del Primer Equip ja que 
es podrà alimentar l’equip en cas de 
tenir baixes. Aquests fitxatges, a més, 
han estat pràcticament tots jugadors 
formats a la nostra cantera, un fet 
que permet continuar amb l’objectiu 
marcat per la junta directiva l’any 
anterior: disposar d’una plantilla 
amb un alt percentatge de jugadors 
nascuts al poble o formats a la 
nostra cantera. Actualment estem 
per damunt del 80%. 

Aquesta serà una temporada difícil. 
Els ajustaments pressupostaris, 
l’alta competitivitat, la dificultat de 

fer equips per la falta de jugadors/
es,... comporta una tasca exhaustiva 
per part de tots els membres del 
club. Però també estem segurs, des 
de la junta directiva, que tirarem 
endavant. L’objectiu continua sent el 
mateix: enganxar al nostre poble, des 
dels més petits fins als més veterans 
al futbol de nou. Sentir novament 
el seu alè al nostre estadi en cada 
partit. Fer-los veure que més enllà 
de la situació econòmica actual, hi 
ha una necessitat social de gaudir de 
l’esport més popular. El Santa és de 
tots i totes, i necessitarem el vostre 
suport, un any més, per assolir els 
nostres objectius.

Us esperem un any més. Ens 
divertirem.

Visca el Santa!

CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA

No hi ha excuses. Fes-te soci/a!Ctra. de La Galera, s/n • 43570 Santa Bàrbara • Tel. reserves 977 719 017
diego@hoteldiego.com  •  www.hotelrestaurantdiego.com
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CLUB PATÍ SANTA BÀRBARA

Aquesta classificació és el producte 
del primer i segon lloc aconseguits 
en la competició de nivell C per a 
patinadors/es d’ entre 10 i 11 anys, en 
el darrer Trofeu d’Iniciació celebrat 
dissabte, 28 de setembre, a Alcover.

En aquesta tercera edició del Trofeu 
d’Iniciació de Patinatge Artístic, el Club 
de Patinatge Artístic Santa Bàrbara 
va participar amb un total de quatre 
patinadores i un patinador.

Aquest club va finalitzar la jornada 
de dissabte amb uns bons resultats, ja 
que va aconseguir un primer i segon 
premi en la modalitat C de la prova 
en la qual competeixen els i les atletes 
d’entre 10 i 11 anys.

Concretament varen ser la Mihaela 
Daniela Vlîgea i l’Izan Arribas els dos 
patinadors que assoliren pòdium amb 
el primer i segon lloc respectivament. 
Aquesta darrera classificació és la que 
els va col·locar en el lloc classificatori 
per al Campionat de la Tardor que se 
celebrarà a Cambrils el cap de setmana 
de l’1 de novembre.

Cal destacar també, d’aquest 
campionat, el 4t lloc assolit, també 
en la modalitat C de 10 i 11 anys, per 
Diana Val Martí.  

Tant la junta del CP Santa Bàrbara, 
com el seu entrenador han valorat 
positivament els resultats obtinguts, 
com una millora important en 
referència al primer torneig en el 
qual van participar a Amposta. Tots 
els patinadors i patinadores varen 
millorar les seves classificacions.

D’altra banda, Isabel Marti, presidenta 
del Club Patí Santa Bàrbara va agrair 
l’esforç de tots els patinadors i 
patinadores i dels pares i mares, sense 
els quals no seria possible aconseguir 
aquesta segona fita. Martí va finalitzar 
destacant el nivell aconseguit per la 
resta de clubs participants.

Altres esdeveniments del mes de 
setembre

El Club Patí Santa Bàrbara va ser 
convidat pel Club Patí Roquetes a 
participar en la segona edició del 
Trofeu Ciutat de Roquetes.

Aquest segon Trofeu es va celebrar el 

cap de setmana del 21 de setembre 
i va comptar amb la participació 
de 170 patinadors i patinadores de 
la territorial de Tarragona i d’altres 
territorials d’arreu de la Federació 
Catalana de Patinatge.

En aquesta ocasió el CP Santa Bàrbara 
va portar a aquesta competició un total 
de 8 patinadores i un patinador. Cal 
destacar que en aquest esdeveniment 
s’estrenaven les més petites del club, 
de 4 a 6 anys, en els nivells Mini i nivell 
E i també la parella de nivell C formada 
per Leire Ferraz i Izan Arribas.

Dos dels patinadors de nivell C varen 
competir en aquesta ocasió en un 
nivell superior, el B, de cara a la prova 

de canvi de nivell que tindran el 
proper mes de novembre. Els resultats 
assolits, per grups d’edat, varen ser 
molt satisfactoris per al club.

El Club Patí Santa Bàrbara acaba la temporada assolint dues classificacions per al campio-
nat de la tardor de la provincial Tarragonina de la Federació Catalana de Patinatge Artístic
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Durant aquests mesos d’estiu, 
l’associació no ha estat parada, com ja 
us comentàvem en el passat magazín 
s’ha participat en diversos actes de les 
Festes Majors: L’ofrena a Sant Isidre on 
tots els anys participen un bon grapat 
de sòcies amb els seus néts i nétes, la 
mostra de cuina que aquest any es va 
dedicar a fer “Truites Variades”, cal dir 
que va ser tot un èxit de participació 
i de varietat, amb truites de totes 
les classes i originals presentacions. 
Després es van poder degustar al dinar 
de germanor que tots els anys es fa a 
la plaça del local associatiu, per acabar 
la festa es van lliurar els trofeus a totes 
les participants i guanyadores del XX 
campionat de guinyot femení.  

Al mes d’agost es va descansar, però 
al mes de setembre ja vam participar 
als actes organitzats per l’Ajuntament 

en motiu de la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya, el dia 10 
de setembre, portant la senyera 
gegant per tot el carrer Major fins 
a la plaça de l’alcalde Cid i Cid i 
que posteriorment es va hissar a la 
façana de l’Ajuntament, i el dia 11 
de setembre en les ofrenes florals al 
monument del 175è aniversari i al del 
general Moragues.

També al mes de setembre, el divendres 
dia 27, una bona representació de 
dones de la nostra associació, gairebé 
una cinquantena, van assistir a la 
XXII Trobada Comarcal de Dones 
del Montsià que aquest any ha estat 
organitzada per l’Associació de Dones 
de Godall. L’acte fou presidit per la 
coordinadora territorial de l’Institut 
Català de les Dones a les Terres 
de l’Ebre, Sra. Carme Valls i per la 

presidenta del Consell Consultiu de 
les Dones del Consell Comarcal del 
Montsià, Sra. Núria Balagué. 

A la Trobada es van realitzar tot 
un seguit d’activitats: esmorzar, 
missa, ofrenes, balls típics, visita 
d’exposicions, parlaments, dinar, 
lliurament d’obsequis i animadíssim 
ball en música en directe. Ens ho 
vam passar força bé. Animeu-vos a 
participar-hi l’any que ve, la trobada 
tindrà lloc al municipi de La Galera.

Ara que ja som a inicis del mes 
d’octubre, l’associació comença la 
seva dinàmica habitual amb cuina 
el primer dissabte de cada mes, 
caminades el primer diumenge, 
classes de gimnàstica-aeròbic, ioga i 
pilates durant tot el curs,  i de forma 
esporàdica organitza viatges i altres 
activitats vàries.

Us esperem!
La Junta

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Festes Majors, diada de catalunya i trobada comarcal de dones del Montsià

31



Entitats Planeres

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
A l’anterior magazín me vaig deixar de 
comentar que una de les nostres atletes 
va aconseguir un reconeixement 
esportiu per part de la Federació 
Catalana de Twirling i dels jutges. Al 
Campionat de Catalunya celebrat a 
Blanes (maig 2013), l’atleta Gemma 
Alegre Pons va rebre un diploma com 
a la més destacada del nostre club 
per la seva trajectòria esportiva, i que 
després de molts anys competint, 
aquest any i per motius d’estudis, 
deixa el club, moltes felicitats Gemma 
i endavant.
Tots els estius, la Federació Catalana 
de Twirling participa al campionat 
d’Europa i del Món, aquest any i per 
motius pressupostaris no es va poder 
competir.
Aquest any l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, i dintre de les 
jornades esportives, ha instaurat el 
“Reconeixement Esportiu Planer”, 
destinat a tots/totes els/les atletes de 
diferents clubs esportius del poble que 
han aconseguit premis. El nostre club 
va presentar a les atletes Meritxell Roig 
i Irina Albesa com a candidates pel seu 
tercer lloc al Campionat de Catalunya 
en la seva categoria. El dia 11 de 
juliol van rebre la distinció esportiva 
per part de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament. Des d’aquest magazín, 
el Club, la Junta actual i anteriors 
volem fer un agraïment especial a 
aquestes 2 noies, pels seus èxits 
aconseguits durant aquest grapat 
d’anys que han representat al club 
i al nostre poble. També després de 
moltes temporades i competicions ja 
deixen l’activitat definitivament.
El Club, com tots els anys, celebra el 
final de temporada amb una exhibició 
de totes les actuacions que s’han 
fet durant l’any als campionats que 
hem participat. L’acte va tenir lloc 
el dia 22 de juny a les 7 de la tarda 
al Pavelló Poliesportiu Municipal i 
dintre de la celebració de les Jornades 
Esportives. Les actuacions van ser 
molt espectaculars i el nombrós 
públic que va venir va correspondre 
amb aplaudiments. Vam comptar 
amb l’assistència del President de 
la Federació Sr. Rubén Pueyo i de les 
autoritats municipals, als quals els hi 
vam fer entrega d’una sèrie d’obsequis. 
Com a final de festa, tota la família que 

formem el Twirling vam poder gaudir 
a la Pista Poliesportiva d’un sopar 
familiar. Agraïm a l’Ajuntament i al 
seu personal, les facilitats que ens van 
donar per disposar de les instal·lacions 
esportives.
Les nostres xiquetes van participar en 
la majoria d’actes de les Festes Majors 
(canvi de pubilles, dia del pregó de 
festes, ofrena de fruits en honor a Sant 
Isidre i l’últim dia a la desfilada amb 
les pubilles i les carrosses). A l’igual 
que l’any passat, el primer diumenge 
del canvi de pubilles, a l’acabar l’acte 
va haver una exhibició de Twirling 
per a tot el poble a la mateixa pista. 
També les atletes i les mares ens 
van demanar a la Junta de fer una 
carrossa. Aquest any amb més temps 
i amb la ajuda decorativa i creativa de 
la nostra monitora i dels pares i mares 
vam fer una carrossa molt bonica. 
L’últim dia de festes, després de fer la 
primera desfilada, totes les noies van 
poder pujar a la carreta i participar 
a la batalla de confeti i xalar molt, 
van portar una nova vestimenta per 
desfilar i que anava a conjunt amb el 
temari de la carrossa. 
Aquest any, també vam fer un bingo 
a la mitja part del ball del primer 
dissabte de les Festes Majors. Des 
d’aquest magazín volem donar les 
gràcies a tota la gent que va col·laborar 
comprant cartons. Tots ens ho vam 
passar molt bé i més la gent que els 
van tocar els premis en metàl·lic que 
vam donar.
Les xiquetes han tingut un premi 
aquest estiu per haver participat a tots 
els actes de les Festes Majors, igual 
que l’any passat, les vam obsequiar 
amb un final de festa d’aigua. Es va 
fer el dissabte 31 d’agost per la tarda, 

van passar la tarda a les piscines 
municipals  i en acabar un berenar-
sopar per a totes elles i per als 
pares acompanyants. Volem donar 
les gràcies a la col·laboració de la 
Regidoria d’Esports.
Seguint amb les activitats que 
organitza el nostre Ajuntament, el club 
va participar en la Diada Nacional de 
l’11 de setembre, el dimarts per la nit, 
les xiquetes van pujar desfilant des de 
la plaça de l’Estació fins a la Plaça Cid i 
Cid, acompanyats tots de la Senyera de 
Catalunya, on la Junta va col·laborar 
amb la portada i posterior hissament 
de la bandera a l’Ajuntament. El 
dimecres una representació de la 
Junta i de les xiquetes va participar en 
les dos ofrenes florals als monuments 
de la població i posterior cant de 
l’himne dels Segadors a la plaça Major. 
La novetat d’aquest any és que el 
nostre club va participar en un acte 
que passarà a la història del país, la 
cadena humana “Via Catalana cap a la 
Independència”. Vam estar al tram 39 
(N-340 Amposta) amb tot el poble de 
Santa Bàrbara. Va ser una gran festa 
plena de civisme i de molt de color de 
senyeres.
Com tots els anys, animem a totes les 
xiquetes/xiquets que es vulguin iniciar 
en aquest món del twirling, que poden 
passar totes les tardes (de dilluns a 
divendres), pel Pavelló Municipal i 
preguntar per Judit Lleixà (la nostra 
monitora), i els hi donarà tota la 
informació que vulguin saber.
I per últim, comunicar a tot el poble 
que, com tots els anys i a partir del 
mes d’octubre, ja disposarem de la 
loteria, esperem la vostra col·laboració 
i que hi hagi sort per a tots.
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La Unió Musical Jaume Balmes i 
l’Escola de Música Els Flarets, en 
aquest número del magazín, us farem 
un repàs de les diferents activitats que  
s’han dut a terme durant els mesos 
d’estiu.

Començant amb la participació dels 
diferents actes de les festes majors del 
municipi: pregó de festes, ofrena de 
flors i fruits, concert a l’homenatge de 
la vellesa i, per acabar, les carrosses, on 
aquest any, i per primer cop, es va fer 
una batucada, tant els músics com els 
espectadors s’ho van passar molt bé, ja 
que era una cosa diferent a l’habitual.

També hem realitzat diferents 
actuacions arreu del territori proper, 
vam participa de les Festes Majors de 
les Cases d’Alcanar. El passat 15 d’agost 
ens vam desplaçar fins a la població 
veïna d’Amposta, on a l’auditori de la 
Lira Ampostina es va dur a terme un 
gran concert amb les dues bandes.

Com ja va sent habitual, el passat 10 
de setembre, a Santa Bàrbara, es van 
celebrar diferents actes en motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya, la 
qual cosa la nostra banda també hi 
va ser partícip, al final de l’acte es va 
interpretar l’obra els Segadors.

Acabant el setembre, concretament 
el passat 28 de setembre, es va dur a 
terme la 32a Trobada de Bandes de 
Catalunya, al municipi del Perelló i 
que va agrupar més de 30 formacions 
musicals d’arreu del país i més de 
1.000 músics. Com a cloenda de la 
trobada, les diferents bandes juntes 
van interpretar una obra de música.

L’Escola de Música Municipal Els 
Flarets va començar el nou curs escolar 
2013-2014, si algú està interessat 
en aprendre música pot passar per 
l’escola a apuntar-se.

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES 
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS

Coincidint amb el centenari de 
l’enterrament de l’insigne alcalde Cid 
i Cid, el capvespre del 9 de juliol es va 
fer al cementeri municipal un acte 
d’homenatge, organitzat pel Centre 
d’Estudis Planers, i amb la participació 
oficial l’Ajuntament. Davant del nínxol 
72, on està enterrat, es va explicar una 
contextualització històrica, es van 
llegir fragments de les actes municipal 
on es recull el que va passar aquells 
dies de juliol de 1913 i el sentiment del 
poble cap al seu alcalde i es van fer uns 
breus parlaments i una ofrena floral. 
L’acte va concloure amb la proposta 
de posar unes plaques informatives, 
tant a l’edifici que ocupa la masada 
on va nàixer Gabriel Cid com davant la 
tomba on és enterrat.
Gabriel Cid nasqué a la masada 
de Pata, coneguda més tard com a 
“masada de la Rúbia”, que seria també 
el seu domicili habitual. Fou batejat 
a la parròquia de Santa Bàrbara el 
27 de setembre de 1868. L’1 de gener 
de 1904 fou elegit alcalde de la vila. 

Com a actuacions més destacades, 
impulsà la prolongació del carrer 
Major fins a l’estació de ferrocarril, 
l’edificació d’una casa de la vila 
digna i d’un immoble annex destinat 
principalment a jutjat i telègraf, la 
construcció d’un gran grup escolar i 
la instal·lació de la llum elèctrica pels 
carrers del poble. Quan el sorprengué 
la mort tenia embastats projectes 
com la construcció d’un escorxador 
o la conversió de les escoles en 
graduades. Destacà pel bon tracte, 
poder de convicció i modèstia, per 
posar l’objectiu del bé comú per sobre 
de plantejaments partidistes, per ser 
aglutinador de voluntats i d’esforços 
col·lectius, per la rectitud i l’honradesa 
(fins al punt que es pagava els viatges 
oficials de la seua pròpia butxaca), 
etc. El 7 de juliol de 1913 morí a 
Barcelona, i el dia següent les seues 
despulles foren traslladades en tren 
al poble. El 9 de juliol de 1913 s’oficià 
un multitudinari enterrament. Per 
perpetuar la seua memòria, en els dies 

posteriors, l’Ajuntament acordà posar 
el nom de “plaça de l’Alcalde Cid i Cid” 
a la plaça de l’Església i encarregar 
un retrat noblement emmarcat que 
“figure siempre más en el salón de 
sesiones” de la casa consistorial.

Acte d’homenatge a l’Alcalde Gabriel Cid

Les NOSTRES MARQUES:

C/Genar Bartrolí s/n · Tel.  977 718 138 – FAX  977 719 683    
43570  SANTA BÀRBARA

www.tallersvidiella.com · info@tallersvidiella.com

allers VIDIELLA
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Dins de les nostres festes majors, i 
com ja és habitual els darrers anys, 
membres del Grup Teatral Planer i de la 
Coral va presentar un espectacle fresc 
i variat, amb una bona combinació 
d’escenificacions de cançons i de 
repesentacions còmiques curtes, que 
s’anaven intercalant. L’espectacle, que 
portava el nom de “Tots som show 5” 
(ja que és la cinquena vegada que es fa 
aquest format per festes) i va resultar 
molt equilibrat i satisfactori per a la 
gent que va omplir la sala durant les 
dos nits de representació. Les obres 
curtes que es van representar van 
ser: “Conflicte hospitalari” i “Perico 
culé”, originals de Josep Lluís Ferré, 
“Les netejadores del local”, creació 

dels propis actors i actrius, i “Parlant 
no s’entén la gent”, adaptació lliure 
del grup. La part musical, sempre 
amb coreografies i escenificacions 
creades pels actors i actrius, va estar 
formada per: “Eres diferente”, un mix 
de “Grease”, “Cayetana, la duquesa”, 
“Amor de hombre”, “Juntos”, “Gigi, 
l’amoroso”, “Tápame, tápame, tápame”, 
“Si piensas, si quieres”, fragments de la 
sarsuela “El huésped del sevillano” i “El 
cant de la senyera”.

Van actuar: Alejandro Orellana,  Àngel 
Torres, Carme Cid, Celedonio Díaz, 
Gemma Alegre, Glòria Muria, Idoia 
Martínez, Imma Arasa, Joana Lázaro, 

Josep Lluís Ferré, Lourdes González, 
Manel Fernández, Marga Queral, Maria 
J. Castells, Maria J. Maigí, Mercedes 
Ferré, Mercedes Marín, Miguel Ferré, 
Montse Martí, Òscar Aixendri, Pilar 
Monforte, Ramon Rodríguez, Roger 
Franquet i Víctor Monforte. La 
presentació de les diferents parts de 
l’espectacle va anar a càrrec de Màrius 
Pont. Els nombrosos decorats van 
ser obra de Gerard Barberà i Ramon 
Rodríguez. Van fer tasques de suport 
a la representació: Rosa Bonet, Iolanda 
Bonet, J. Miguel Fornell, Nuri Caballé i 
Vicky Jiménez, a més d’altres persones 
que van col·laborar en tasques 
complementàries.

GRUP TEATRAL PLANER

TOTS SOM SHOW 5
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Completa la graella, utilitzant els números 
de l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap 
número, a cap línia, columna o bloc.

ZONA DE JOCS

Sudoku
Enigmes

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

3

4 2 7 9

8 6 4

6 8

2 3 5 8 4 6 7

7 9 4

8 3 2

6 4 2 7

5 3 7

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 23

ENIGMES
L’accident en el vol
No es celebraran funerals perquè són 
supervivents.
El temps i les espelmes
Encenem una de les espelmes pels 
dos extrems simultàniament i la se-
gona espelma únicament per un d’ells. 
Una vegada es consumeix totalment 
l’espelma encesa per tots dos extrems 
hauran transcorregut 30 minuts. En 
aquest moment s’haurà consumit la 
meitat de la segona espelma, per la 
qual cosa si l’encenem per l’altre ex-
trem ens permetrà mesurar 15 minuts.

Sudoku

Solucions

7 8 3 2 4 6 9 1 5

4 9 6 1 3 5 7 2 8

2 1 5 7 8 9 4 6 3

3 2 9 4 6 1 8 5 7

5 6 8 9 7 2 3 4 1

1 4 7 8 5 3 6 9 2

9 5 4 3 1 8 2 7 6

6 3 2 5 9 7 1 8 4

8 7 1 6 2 4 5 3 9

Qui i què?
Imatge 1: CAP Santa Bàrbara
Imatge 2: Joaquín Rodríguez, 
Pepito Reverter, Paco Casadó, 
Genaro Giné

El penjat
Un home apareix penjat en una habitació totalment 
aïllada, sense finestres. Per elevar-se no ha pogut 
utilitzar cap element del seu entorn ja que no n’hi ha. 
Als seus peus, només un bassal d’aigua. Com ha 
aconseguit suïcidar-se?
L’ós caminant
Un ós camina 10Km. Cap al sud, 10Km cap al nord, 
tornant al punt d’origen. De quin color és l’ós?
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Biblioteca José Escudé Albesa

QUÈ S’HA FET?
Bibliopiscina
Hem passat l’estiu a la bibliopiscina, 
acompanyats de llibres, revistes 
i activitats per als banyistes de 
les piscines municipals de Santa 
Bàrbara. Dairen Batiste i Mercè 
Ralda han gaudit oferint tot tipus de 
documents als usuaris estivals.

Club de lectura
Després que a finals del mes de juny 
el Club de Lectura aturés la seva  
activitat durant els mesos d’estiu, 
el 24 de setembre va reprendre la 
seva activitat, en aquest cas, els 
seus membres van conversar sobre 
el seu darrer llibre llegit: El Pont 
dels Jueus de Martí Gironell. A partir 
del mes de setembre, el Club de 
Lectura continuarà realitzant les 
seves trobades mensuals els darrers 
dimarts de mes a les 18.30 hores.

QUÈ FAREM?
Bibliocursa
Del 20 de setembre i fins al 20 de 
desembre la biblioteca José Escudé 
de Santa Bàrbara realitza l’activitat 
Bibliocursa 2013. Durant aquests 
tres mesos els participants hauran 
d’aconseguir les 20 enganxines 
per superar aquesta cursa lectora 
que aquest any presenta algunes 
novetats per fer-la més atractiva 

i engrescadora. Per participar 
solament has d’anar a la biblioteca i 
demanar la fitxa per participar.

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

Club de lectura
Les trobades del Club de Lectura 
seran els dimarts 29 d’octubre, 26 
de novembre i 17 de desembre, a les 
18.30 hores. Animeu-vos a assistir si 
encara no formeu part d’aquest club 
tan interessant. 

Exposició
Una nova exposició de la Setmana 
del Llibre Infantil i Juvenil estarà 
a la biblioteca durant el mes de 
desembre, per tal de què una 
selecció de llibres infantils i juvenils 
s’exposen acompanyats d’uns 
plafons explicatius referents a la 
temàtica dels llibres. 

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

I AIXÒ QUÈ ÉS?

L’any 2013 és el centenari del 
naixement de Salvador Espriu. Per 
tal d’honorar la seva memòria i 
difondre’n l’obra i el llegat, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya 
acorda designar el 2013 com a “Any 
Espriu”. 
A la biblioteca hem creat un centre 
d’interès amb documents de 
Salvador Espriu.
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Centre Obert l’Oliveta

El dia 6 de setembre es va realitzar la 
festa final del Casal d’Estiu Ballagym 
2013. El Casal va atendre a 76 nens 
i nenes dirigits per un total de 9 
monitors, que han estat els encarregats 
de programar activitats al voltant d’un 
centre d’interès, que aquest any ha 
estat Els oficis.

Els infants van poder gaudir de 
diferents activitats sempre tenint en 
compte les seves edats. Es va treballar 
en grups i van realitzar acrosport, 
psicomotricitat, ball, jocs tradicionals, 
cuina, sortides, manualitats, 
experiments, piscina, etc

La festa final va comptar amb gairebé 
tots els nens i nenes inscrits al llarg de 
les 6 setmanes que es va realitzar el 
casal. Durant el dia van poder gaudir 
d’una gimcana, jocs d’aigua, etc. Van 
dinar a la plaça Espanya que, com tots 
els anys, les mestresses de casa el van 
fer per a tots els participants.

Per concloure només ens queda agrair 
a tots els establiments que han fet 
possible que els infants poguessin 
conèixer diferents oficis que tenim al 
nostre poble. Igualment, agrair a tots 
els pares i mares la confiança que ens 
estan donant any rere any.

També amb la clausura del casal 
d’estiu s’inicia el curs al Centre Obert 
l’Oliveta. Aquest any, després d’haver 
fet les inscripcions, tenim un total 
de 45 inscrits, com no podem donar 
cabuda a tots els nens hem hagut 
d’obrir una llista d’espera.

Aquest curs, treballarem diferents 
tallers com ara: celebracions especials, 
els meus amics el meu jardí, reforç 
escolar, dinàmiques, coeducació i 
taller de biblioteca.

L’horari del centre continua sent el 
mateix de tots els anys, de 17 a 19.30 h 
tenint en compte el calendari escolar.



Infocentre

VIII Concurs d’Imatge Digital “La Primavera Planera”
1r PREMI Alina Caballé Arín

Agustí 
Martí
Cartes

Angel 
Losada 
López

2n PREMI Georgina Estapé Ferré 3r PREMI Maribel Fernández Miralles

Angela 
Cruz 
Sandonis

Bàrbara
Cid
Bosch

Carlos 
Panisello 
Tomàs

Carmen 
Sandonis 
Saura

Cristian
Gil
Barberà

David
Cid
Caballè

Guillermo 
Gaya
Andrès

Isabel 
Castell 
Anoll

Jana
Baluchova

Jimi 
Jimenez 
Collazos

Joana 
Lazaro 
Panisello

Josefa 
Moreno 
Villena

Juan
Sanchez
Gimeno

Lourdes
Subirats
Pla

Míriam 
Fernández 
Martínez

Ma Carmen 
Farnòs 
Loscos

Ma Cinta 
Martí
Roda

Ma Luisa 
Arasa 
Tomàs

Ma Teresa 
Guerra 
Magro

Marc 
Lleixà 
Gaya

Maria 
Martínez 
Tella

Maribel 
Caballé 
Arín

Mercè
Martí
Llorens

Mercè
Panisello
Ripollès

Núria
Fernández
Miralles

Núria
Gaya
Sol

Pepita 
Aixendri 
Pla

Sara
Roé
Cid

Sergi 
Romero 
Espuny

Vanesa
Cruz
Sandonis
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La Plana Ràdio

Els canvis en l‘estructura dels 
informatius i l‘adhesió efectiva a la 
Xarxa de Comunicació Local, alguns 
dels seus trets més destacats. (J.Roig).
Com tot els anys i gairebé 
coincidint amb l‘inici de la tardor, 
la Plana Ràdio deixa enrere la 
seua programació d‘estiu per 
donar inici a la de la temporada 
següent, en aquest cas 2013-2014. 
Aquest “inici de curs” radiofònic 
permet de nou la incorporació de la 
trentena de col·laboradors que durant 
el període estival deixen d‘encarregar-
se dels continguts que ens presenten 
habitualment i que a partir d‘ara 
tornen a la graella de programació. 
Una programació continuada de 24 
hores que iniciem al directe a partir 
de les 7 del matí amb un breu repàs de 
titulars amb  les notícies territorials 
del dia i una selecció musical fins les 
8 del matí.

Aquí sí que hi ha canvis respecte a 
anys anteriors, ja que a partir d‘ara 
a aquesta hora es fa la primera 
connexió informativa general amb 

la xarxa de Comunicació Local de 
la que la Plana Ràdio en forma part 
des d’abans de l‘estiu, però que fins 
ara no s’havia materialitzat amb 
una participació formal, tant en allò 
referent a l‘emissió d‘alguns dels seus 
continguts, com (i això és important) 
en l‘aportació de continguts de la 
nostra emissora a la mateixa Xarxa, 
cosa que ha de permetre que alguns 
d‘aquests continguts informatius, 
tant locals com supralocals tinguin 
una projecció a nivell de tot 
Catalunya.

A les 8.30 h iniciem el nostre propi 
informatiu local i territorial amb 
“l’Actualitat Ebrenca”, fins a les 9 del 
matí, quan comença el ja tradicional 
magazine “El Nostre Matí” amb els 
continguts i col·laboradors habituals. 
L’informatiu es repeteix a les 13 i 19h.

A banda de les connexions horàries 
amb el butlletins informatius de la 
Xarxa, a les 14 h també es connectarà 
per emetre Notícies amb Xarxa fins 
les 15 h

Per la tarda tindrem els continguts 
habituals de cada temporada 
amb la participació dels diferents 
col·laboradors, tot i que alguns 
canviaran l’hora d‘emissió dels seus 
programes, com per exemple els que 
s‘emetien a les 15 h, els dimarts i 
divendres, que seran substituïts pels 
programes d’intercanvi “Formula.
cat“ produït a Ràdio Canet i “Estira 
la llengua” una producció de Ràdio 
Andorra, del que hi participa també 
La Plana Ràdio pel seu interès 
cultural i informatiu.

La Plana Ràdio enceta la programació per a la temporada 2013/14



Llar d’Infants Les Beceroles

Activitats
EXCURSIÓ A LA GRANJA ESCOLA 
“MAS JOAN” DE PENYÍSCOLA
El dia 14 de juny nens/es i pares/ma-
res vam anar d’excursió a la gran-
ja “Mas d’en Joan”. Allí vam poder 
veure diferents animals de granja i 
donar-los menjar, els nens/es van 
fer pa i vam fer una passejada amb 
carro. Ens va fer molt bon dia i vam 
poder gaudir tots d’un dia diferent.

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

FESTIVAL DE FI DE CURS
Per finalitzar el curs 2012-2013, a la 
Llar vam celebrar el festival de fi de 
curs on nens/es van fer una actuació 
per a tots els seus familiars. Els més 
petits de la casa (P0) van fer la cançó 
de jack el pirata; els de P1 ens van 
fer una actuació molt divertida de 
l’estiu; i els més grans ens van fer un 
musical d’ABBA.
Per acabar, les educadores van do-
nar els àlbums a cada un dels seus 
alumnes.
Volem agrair als pares i mares la 
seva participació durant tot el curs 
i el detall que van tenir amb nosal-
tres. Moltíssimes gràcies!!!!!!!!!!!!

COMENCEM UN NOU CURS
La Llar d’Infants Les Beceroles ha 
obert les seves portes el dia 1 de se-
tembre per iniciar el curs 2013-2014.
L’horari de la Llar és pel matí de 
8.30 h fins les 13.15 h i per la tarda 
de 14.15 h fins les 18 h. L’entrada pel 
matí és fins les 10 h i la sortida a par-
tir de les 12 h, i per la tarda l’entrada 
és fins les 16 h i la sortida a partir de 
les 17 h.
Les educadores, un cop més, co-
mencem el curs amb moltes ganes 
i il·lusió, acollint als nous infants i, 
com no, als que ja estaven amb no-
saltres el curs passat.

Relació de les educadores:

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

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup Joventut, durant el 3r 
trimestre, han estat:
Dintre el marc de les Festes Majors, el dia 15 de juliol es 
va dur a terme la tradicional cursa enigmàtica, aquest 
any la vuitena edició, sota el títol “El misteriós robatori”. 
Un total de 421 persones, distribuïdes en 50 grups hi van 
participar. A les 24.30 h es donava l’inici a la cursa, a la 
qual hi col·laboraven un total de 61 joves. 
La cursa es desenvolupava a través d’un còmic, 
concretament “Les aventures de Tintín i les joies de la 
Castafiore”, i la trama era la mateixa que succeeix al 
còmic.

Des de fa setze anys s’organitzen colònies d’estiu, 
enguany un total de 29 xiquets/es i 4 monitors/es es van 
desplaçar fins a Saifores, a la casa de colònies Cal Mata, 
del 29 de juliol al 3 d’agost.
El centre d’interès escollit fou els exploradors de la natura, 
a través de la història confeccionada els menors anaven 
descobrint la trama a través dels diferents personatges 
que anaven sortint, els quals els van encomanar una 
missió que havien de complir, la qual era, que hi havia 
un volcà anomenat Stromboli, que estava a punt d’entrar 
en erupció i l’havien de paralitzar, perquè no destruís la 
natura.

Degut a la gran acceptació que va tenir el passat any vam 
seguir en la mateixa dinàmica, els joves de 14, 15 i 16 anys 
van realitzar el cap de setmana lúdic. Es va dur a terme a 
la població de Saifores, a la mateixa casa de colònies que 
estaven els més petits de la població. L’estada va ser de l’1 
al 3 d’agost on un total de 20 adolescents van participar-
hi, guiats per dos monitores. Una de les activitats estrella 
va ser el Karting de Coma-ruga, la qual va ser una bona 
experiència per als adolescents. Van confeccionar una 
activitat lúdica per als participants de les colònies, que 
els mateixos van desenvolupar in situ.

Recordeu quants grups van participar a la vuitena cursa 
enigmàtica “El misteriós robatori”?
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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Punt d’Informació Juvenil Planer

Entra en vigor la nova normativa que 
modifica la formació dels monitors i 
directors d’educació en el lleure
Actualitza els continguts dels 
cursos, aposta per l’avaluació per 
competències i els equipara a la 
formació reglada
L’1 d’octubre de 2013, va entra en 
vigor l’Ordre que regula el contingut 
i la metodologia dels cursos de 
monitor/a i de director/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i 
juvenil, que substitueix l’existent de 
l’any 1985. No obstant, els carnets de 
monitor/a i director/a expedits fins 
ara continuaran sent vàlids.
Aquesta normativa afecta el 
contingut dels cursos de monitor/a 
i director/a d’educació en el lleure 
perquè els modernitza i en renova 
la metodologia pedagògica, que se 
centra en la formació i l’avaluació 
per competències. Així mateix, 
s’equiparen aquests cursos a 

la certificació i a la qualificació 
professional ‘Dinamització 
d’activitats de lleure educatiu infantil 
i juvenil’ (monitor/a) i a la certificació 
i a la qualificació professional de 
‘Direcció i coordinació d’activitats 
de lleure educatiu infantil i juvenil’ 
(director/a).
Pel que fa als cursos per a monitor/a, 
s’augmenten de 275 a 310 hores de 
formació, que es distribueixen en 150 
de teòriques i 160 de pràctiques. El 
contingut inclou els temes següents: 
activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil, processos grupals i 
educatius en el lleure infantil i juvenil 
i tècniques i recursos d’animació en 
activitats de lleure.
I en el cas de cursos per a director/a, 
el nombre d’hores passa de 370 
a 410 (290 de teòriques i 120 de 
pràctiques). El contingut inclou els 
temes següents: processos grupals 
i educatius en el lleure infantil 

i juvenil; tècniques i recursos 
d’animació en activitats de lleure; 
planificació, organització, gestió i 
avaluació de projectes educatius 
en el lleure infantil i juvenil, i 
coordinació i dinamització de l’equip 
de monitors i monitores.
La Direcció General de Joventut ha 
editat una guia, que s’adreça a les 30 
escoles d’educació en el lleure que té 
reconegudes, per facilitar l’adaptació 
als nous continguts i metodologies.

Parlem de…

Aguaita! 
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Casualitats de la vida , o no, la realitat 
és que el portaveu del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, Francesc 
Homs, va fer un recorregut pel 
nostre poble visitant alguns llocs 
i equipaments i va fer una parada 
gastronòmica al restaurant Com tu.

Dani Jove

Francesc Homs 
i Molist al
Com Tu

Ho va dir-ho un polític ja fa anys “Ja som aquí”
a l’entorn de les piscines

per gaudir de les seves aigües fresques,
del seu ambient festiu i alegre.

Mentre ens remullem
parlarem d’aquest món tan desgavellat

que el destí ens ha donat.

Vull dir a la gent planera
que tenim unes piscines
del milloret del Montsià

i les seves rodalies.

Les fans de sempre

Maria Rosa Pons Caire

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA
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Opinió dels Partits Polítics

VIA CATALANA
Un altre onze de setembre per 
recordar a les retines del poble 

de Catalunya, un altre onze de 
mobilització massiva, un altre onze de crit a 
la nostra llibertat, un altre onze on infants, 
joves, grans, famílies, homes i dones 
ompliren el país de dalt a baix d’estels de 
llibertat, un altre onze demanant el dret 
com a poble a poder decidir el nostre futur, 
un altre onze, malgrat les provocacions, de 
convivència, germanor i pau, un altre onze 
de reivindicació de les nostres llibertats 
com a poble, un altre onze per denunciar 
l’ofec que pateixen la nostra cultura, la 
nostra llengua, la nostra economia o les 
nostres institucions, un altre onze per 
demanar què volem ser, un altre onze 
per retre homenatge a la nostra història 
col·lectiva, un altre onze per cridar “escolta 
espanya”, un altre onze per fer-nos sentir 
al món, un altre onze... i en vindran més, 
i no ens cansarem i seguirem demanant 
quelcom tan essencial en democràcia com 
el dret a decidir el nostre futur, volem votar 
cap a on ens volem dirigir com a poble... no 
tingueu cap dubte, que si mai aconseguim 
ésser estat propi, ens ajudarà a millorar 
la nostra economia i conseqüentment 
la nostra sanitat, la nostra educació, els 
nostres serveis socials, el nostre medi 
ambient etc. i ens convertirem en un dels 
països capdavanters a Europa.
Molts planers ens vam agrupar al tram 39 
de la via catalana, ambient de germanor, 
música catalana de fons, predomini del 
groc amb moltes estelades, crits i cants 
de llibertat, una gran pancarta groga 
que anunciava orgullosa la presència de 
Santa Bàrbara i un crit unànime: in-inde-
independen-cia. 
Aquest onze de setembre el poble de 
Catalunya hem demostrat una vegada 
més al món les nostres ànsies de llibertat, 
la nostra voluntat col·lectiva de ser i la 
via catalana va ser la demostració cívica, 
convivencial i pacífica d’unió a través 
d’una cadena humana, d’allò que fa anys 
que reivindiquem.
Malgrat que aquest és un tema cabdal, 
seguim treballant en el dia a dia pels 
planers, i aquest magazín que té a les mans 
és una bona mostra amb les seves notícies 
respecte a nous projectes del dia a dia de 
Santa Bàrbara i el nostre Ajuntament.   
Visca Santa Bàrbara i visca Catalunya.

Aquest setembre ha començat 
amb molta il·lusió i preocupa-
ció dins de la política local.
Amb preocupació perquè des 

de Madrid, com sempre amb el desconei-
xement de la realitat Catalana
i municipal, volen torpedinar alguns dels 
serveis bàsics i important que donem al 
nostre poble com són els serveis de llar 
d’infant i de ràdio, aquests serveis volen 
ser eliminats de les competències dels 
ajuntaments mitjançant una llei, Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, aquesta llei, ab 
l’excusa de l’estalvi i la racionalització de 
l’administració pública vol eliminar uns 
serveis que estan oferint els ajuntaments. 
UP, conjuntament amb la majoriad del 
ple de l’ajuntament va aprovar unes re-
solucions que s’oposaven a l’aprovació 
d’aquesta llei i es recolzava la creació de 
una llei de suport del regim local de Cata-
lunya.
I amb molta il·lusió ja que en aquests da-
rrer mes centenars de planers i planeres 
han fet història, una riuada de gent plane-
ra han omplert el tram 39 de la via cata-
lana, l’assemblea local de “Santa Bàrbara 
per la Independència” va tenir l’encert, i 
la valentia, de reservar una tram de la via 
Catalana el darrer 11 de setembre, encert 
perquè s’entreveia, com l’any anterior en 
la manifestació de Barcelona 2012, que 
seria un èxit i faríem història i el poble 
havia d’estar, com va estar l’any anterior; 
i valenta perquè s’havien de buscar 500 
persones per participar i omplir el tram, el 
repte era important ja que, a l’estiu, entre 
que la gent està de vacances, hi ha molts 
de planers que estiuegen fora del poble i 
a la gent li costa començar a recuperar el 
ritme, era tot un repte per a les persones 
organitzadores buscar a 500 persones que 
participessen al tram 39 de la via, algunes, 
els més convençuts ja s’havien apuntat a 
altres trams, altres no ho tenien clar, però 
el resultat final va ser tot un èxit. Vam ser 
més de 400 planers i planeres que van es-
tar al tram, a més de moltes altres a uns 
altres trams, més de 500 planers i planers 
van posar el seu gra d’arena a la via cata-
lana.
Felicitem a la gent de l’ANC per la feina feta, 
i els encoratgem a continuar demanant un 
precepte tant universal i democràtic com 
és que es deixe votar a la gent, i allò que re-
sulte sigue respectat; i, per altra banda, cri-
tiquem al govern central d’Espanya ja que 
des de la llunyania, vol aplicar retallades 
als ajuntaments i no retalla als seus, com 
per exemple el ministeri de Cultura en que 
té transferides les competència a gairebé 
totes les Comunitats autònomes, en canvi 
té un pressupost milionari, per mantenir el 
seu “status quo”.
Són dos maneres de fer les coses una, la 
catalana, amb alegria, il·lusió i festa; l’altra 
l’espanyola, amb imposicions, retallades i 
males cares.
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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



el poble és de tots

Passa a recollir el teu 
kit cani per l’Ajuntament

El gos és teu

Ajuntamnet de Santa Bárbara
Regidoria Medi Ambient

gratis


