Gener 2014 - Número 25

ENTREVISTA A IGNASI-JOAN CABALLÉ I CAIRE
PLA LOCAL DE MILLORA DE PARCS I PLACES
POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU CENTRE
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

SUMARI

Santa Bàrbara
Sortida

Amposta
Arribada

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

Editorial.........................................................................................................3
Agricultura....................................................................................................9
Benestar Social, Joventut i Salut .............................................................10
Cultura i Ensenyament ............................................................................15
Esports i Gestió del Medi .........................................................................17
Festes i Fires ..............................................................................................18
Hisenda.......................................................................................................22
TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació..................................24
Santa Bàrbara al Món ...............................................................................28
Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament ................................30
Moviment Demogràfic .............................................................................33
L’entrevista ................................................................................................34
Entitats Planeres .......................................................................................38
Zona de jocs ..............................................................................................47
Biblioteca José Escudé Albesa .................................................................48
Centre Obert l’Oliveta ..............................................................................49
Infocentre ..................................................................................................50
Llar d’Infants Les Beceroles ....................................................................51
Grup de Joventut .......................................................................................52
Punt d’Informació Juvenil Planer ...........................................................53
Participació planera...................................................................................54

Amposta

HORARI D’AUTOBUS

Alcaldia i Urbanisme...................................................................................4

Partits Polítics.............................................................................................57
Agenda .......................................................................................................58

Sortida

Arribada

13.05 h............................................ 13.20 h.
19.05 h............................................ 19.20 h.
Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA
Santa Bàrbara
Sortida

Tortosa
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
Sortida

Santa Bàrbara
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
Sortida

Barcelona
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
Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

Santa Bàrbara

Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara................ 977 717 000 / 977 717 001
Jutjat de Pau......................................................................977 719 339
Piscines i Estadi Municipal..............................................977 717 090
La Plana Ràdio..................................................................977 719 220
Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social, Centre Obert,
l’Oliveta, Aula Adults, Centre de Suport Diürn).... 977 718 816 / 977 718 479
Infocentre..........................................................................977 717 732
Centre Cultural (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer).....977 719 136
Vigilant Municipal............................................................649 381 826
Llar de Jubilats..................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu..........................................................618 552 150
Llar d’Infants “Les Beceroles”..........................................977 719 781
Escola “Jaume Balmes”.....................................................977 718 029
IES “Les Planes”.................................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara...........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua)....................................................977 717 001
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”.....977 718 358
Caixa Tarragona...............................................................977 718 066
Farmàcia...........................................................................977 718 331

Clínica Dental...................................................................977 718 601
Notari Santa Bàrbara.......................................................977 718 105
Servei de Taxi....................................................................977 718 793
Cooperativa Agrícola del Camp......................................977 718 069
Cooperativa Agrícola Sant Gregori.................................977 718 136
Correus..............................................................................977 718 043
Club de Tennis..................................................................977 108 966
Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències..........................................................112
Guàrdia Civil (Amposta)........................................ 062 / 977 237 777
Mossos d’Esquadra (Amposta).............................. 088 / 977 705 680
Policia Nacional (Tortosa)...................................... 091 / 977 449 731
Servei Català de la Salut...............................................................061
Atenció al ciutadà..........................................................................012
Protecció Civil...............................................................................1006
Bombers (Província Tarragona).....................................................091
Creu Roja...........................................................................977 222 222
Ambulàncies (Amposta)..................................................977 700 114
Ambulàncies (Tortosa).....................................................977 580 505

ANUNCIA’T AL MAGAZÍN

Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir
a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000
Els textos enviats d’opinió i participació poden sofrir modificacions o retalls per motius d’espai. La revista no es fa responsable dels comentaris o opinions en ells expressats.

Editorial

Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis Socials, Salut i Joventut

E

l Centre Municipal de Serveis Socials entra en funcionament aquest any 2014. Una fita històrica i que
recordaran tots els treballadors i treballadores de
l’àrea de Serveis Socials del nostre Ajuntament, tant pel
temps que fa que esperen l’entrada en funcionament
d’aquest nou equipament, com pels anys que porten sense un espai propi i fixe adaptat a les necessitats del servei
en sí mateix.
Però el més important de tot és que finalment totes les
persones que utilitzen aquest servei, trobaran a partir
d’ara unes instal·lacions adaptades i pensades per a les
necessitats implícites i específiques del servei que van a
utilitzar. És el cas per exemple del servei de centre de dia,
que fa ja 13 anys que està en funcionament i que utilitzava les instal·lacions de la llar de jubilats. Ara passarà a
utilitzar la planta baixa del nou edifici, i comptarà amb
espais apropiats per a la bona atenció dels nostres iaios i
iaies. El centre de suport diürn ha donat en aquets 13 anys
un molt bon servei i ara donarà un salt qualitatiu important que ja feia temps que es necessitava donar.
O del Centre Obert l’Oliveta, que en els seus 18 anys de
funcionament ha estat situat en 6 llocs diferents, començant al despatx adjacent a la biblioteca, per desplaçar-se
al saló parroquial, a les instal·lacions que ara ocupa la
llar d’infants, l’antiga “miniclínica”, altra cop el remodelat
saló parroquial i ara, tenint ja el seu lloc definitiu, les noves instal·lacions del Centre Municipal de Serveis Socials.
I finalment els serveis de formació d’adults i dels serveis
socials bàsics que, com l’anterior, han hagut d’anar modificant la seva ubicació, per adaptar-se a les circumstàncies que en cada moment ens hem anat trobant.
Personalment, com a responsable de l’àrea de Serveis Socials, és per a mi molt important haver aconseguit finalment poder veure com s’ha fet realitat un dels projectes
més importants ens els quals he pogut col·laborar. De fet,
el primer dels projectes en què vaig començar a treballar. Un recurs que ha costat molt aconseguir, però que
finalment ha comptat amb finançament suficient per portar-se a terme, gràcies sobretot a què han hagut persones
que han escoltat l’equip de govern i han entès la necessitat d’una demanda no només política, sinó que també
venia feta en nom de l’Associació de Jubilats i Pensionistes

i de la població en general. Pensem que cal agrair especialment la implicació de l’actual directora dels Serveis
Territorials del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, la
Sra. Manolita Cid, que des del primer moment va creure en el nostre projecte i en va veure la necessitat, i hi
ha posat tots els esforços que ha calgut per aconseguir
que finalment el poble de Santa Bàrbara compti amb un
equipament específic per als seus serveis socials. Aquest
finançament ha vingut donat mitjançant el conveni anual
s’estableix amb La Caixa de Pensions i mitjançant el qual
finalment hem rebut 150.000 euros en dues anualitats.
A més a més l’Obra Social La Caixa ofereix a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara la possibilitat d’establir un conveni de
col·laboració per abordar problemàtiques socials detectades al municipi. Feta la consulta a les professionals de
referència dels serveis socials bàsics, que són les encarregades de rebre la primera demanda de sol·licitud d’ajuda
per part de la ciutadania, es va decidir que el conveni serviria per disposar d’una partida pròpia per fer front a les
demandes d’ajuda en el pagament de serveis de primera
necessitat que en els últims anys ha augmentat considerablement al municipi.
Així, gràcies al conveni signat al mes de setembre, s’han
pogut destinar un total de 2.000 euros a pagar despeses de
persones que viuen al municipi referents a la compra de
medicació bàsica, pagament de despeses de subministraments com aigua i llum, pagament de quotes de lloguer...
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, a través de la Regidoria
de Serveis Socials vol agrair la iniciativa de l’entitat d’estalvis, que ha ajudat algunes famílies planeres a poder fer
front a despeses bàsiques que, de manera puntual, no haguessin pogut assumir.
I és que últimament al municipi s’estan veient diverses
mostres de solidaritat. Per una banda la gran participació
i no menys important recaptació en favor de la Marató de
TV3, i per una altra la donació de regals per a 34 infants
que una persona anònima ha fet, per segon any consecutiu, als Reis Mags d’Orient, per tal que puguin fer possible
que tots els infants del municipi tinguessin un regal la nit
de reis, i que van poder recollir en acabar la cavalcada del
passat 5 de gener de 2014.
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Continuen les obres de reforma del cementiri

P

er Tots Sants 2013 els planers van
poder seguir veient les obres de
millora que des de ja fa temps
l’Ajuntament ve realitzant al cementiri
municipal. S’ha realitzat la rehabilitació de la façana principal del cementiri
a càrrec de la brigada municipal i també han començat les obres de condicionament del cementiri nou, que s’allargaran durant el 2014.
Les obres han consistit en repicar tota
la façana, treure la pedra originària i
subjectar-la amb ciment, crear arcades
i anular finestres innecessàries, realitzar un sòcol, recuperar les arcades
pilastres de ceràmica i aplicar pintura
a totes les portes i a part de la façana
principal. També s’ha confeccionat un

rètol d’acer cortén que s’ha instal·lat a
la façana amb la llegenda “CEMENTIRI”. Amb aquesta actuació realitzada
per gent del poble en situació d’atur,
s’arranja una part clau del cementiri
que la identificarà molt peculiarment
en un futur, alhora que realça la feina
realitzada pels nostres avantpassats.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, es mostrava especialment orgullós
pels treballs realitzats en un lloc tan
emblemàtic de la població i que ens
toca de tan a prop a totes les famílies
de Santa Bàrbara. També felicita públicament a tota la gent que hi ha treballat, gràcies als quals evidentment no
s’hagués pogut portar a terme.

Poda de l’arbrat de Santa Bàrbara

L

a poda de l’arbrat de 2013 es va
caracteritzar per la reducció del
temps previst per a la seva execució i tanmateix l’aprofitament de la
llenya per a biomassa o conversió en
adobs, per la qual cosa l’Ajuntament
no va haver d’amuntonar i cremar la
rama generada.

Durant el 2013 es van seguir sanejant
arbres que presentaven malalties o que
per les seves característiques podien
causar danys en serveis municipals
o propietats privades, urbanització
de l’Institut o passeig de les Escoles,
brachichitos (brachychiton populneus)
o els caducifolis plataners (platanus
acerifolia).

La poda que ja fa anys està realitzada
per podadors del municipi intervé en
arbres ancestrals a Santa Bàrbara com
les moreres del cementiri, els plataners
del passeig de les Escoles o les mèlies
del Parc Municipal.

Una part de la poda, sobretot la que es
realitza sobre jacarandes o prunus, per
exemple, la realitza, al llarg de l’any, els
serveis de jardineria de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
L’alcalde de Santa Bàrbara agraïa el
treball realitzat per totes les persones
del municipi que s’havien encarregat
de portar la poda a terme i s’emplaça
fins a la propera que es tornarà a
realitzar per tal de mantenir.

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

http://www.contregisa.com
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L’Ajuntament demana l’aturada definitiva del Castor

E

l 2 d’agost de 2007, el Ministeri
d’Indústria publicava al BOE el
projecte Castor format per tres
grans infraestructures: una planta marina davant la costa del Delta de l’Ebre,
20 quilòmetres mar endins al davant de
la costa del Delta, d’ Alcanar, de la Ràpita i Vinaròs, que aprofita un jaciment
petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i
8 per terra, al costat del riu Sénia, i una
planta d’operacions terrestre situada
al terme municipal de Vinaròs (8 km),
però físicament més propera als nuclis
de població catalans d’Alcanar (4 km) i
d’Ulldecona (6 km).
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte
ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, així com
de molts altres municipis de les Terres
de l’Ebre i també d’una forta oposició
social encapçalada per la Plataforma en
Defensa de les Terres del Sénia.
El 14 de setembre l’Institut Geològic
de Catalunya informava que des de
feia una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica

davant de la costa del Delta, a uns 20
quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de Ritcher. Des de llavors fins a dia
d’avui s’han repetit centenars de sismes
registrant-se el de major magnitud, 4,2
en l’escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre, el
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme
ordenés el cessament.
Des del plenari municipal de Santa Bàrbara, es demanava al govern espanyol
l’aturada definitiva i permanent del
magatzem de gas submarí Castor, i el
seu posterior desmantellament perquè
la seua posada en funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es

tornen a reproduir terratrèmols d’igual
magnitud o superior, també demanava
l’empara de la Generalitat de Catalunya
en la defensa dels municipis afectats
utilitzant els instruments polítics i jurídics que s’escaiguin davant les institucions espanyoles i europees.
L’alcalde de Santa Bàrbara i president
del Ple Municipal feia palès el seu suport als municipis afectats, alhora que
els brindava tot el suport de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per quantes
accions trobessin escaients de realitzar
per denunciar la situació d’aquest projecte que posa en perill la seguretat i
l’economia de la zona.

Alcaldia i Urbanisme

Finalitza l’arranjament de la plaça del dipòsit

A

mb la instal·lació dels jocs infantils per als més menuts, la
brigada de la construcció de
l’Ajuntament ha acabat l’arranjament
de la plaça del dipòsit, que ha donat
dignitat a l’entrada nord de la població,
al costat de la cooperativa Sant Gregori
i el tanatori.
L’arranjament que ha realitzat la Regidoria d’Urbanisme, amb l’assessorament del tècnic municipal d’urbanisme, ha constat d’una intervenció
integral sobre la petita plaça on està
instal·lat el vell dipòsit municipal.
En aquest sentit, amb posterioritat al
moviment de terres, que ha servit per
anivellar tota la zona i enderrocar el
vell mur, s’ha realitzat una nova canalització subterrània per alimentar les
diverses fonts de llum i s’ha procedit
a l’aplicació del formigó estampat (pavistamp) per donar l’acabat final de la
petita plaça.
Els serveis de jardineria de l’Ajuntament han instal·lat el reg, la malla geotèxtil i han procedit a plantar cyques
(cyca revoluta), magnòlies (magnòlia
grandiflora) i margallons (Chamaerops
humilis). S’ha procedit a tancar el perímetre amb mur i tanca d’inox i s’ha recobert amb pedra-matxaca per decorar
el parterre.

A posteriori, s’ha instal·lat el mobiliari
urbà, bancs, papereres i jardineres, així
com elements lúdics per a la gent gran
i els infants.
Però se’ns dubte el que ha causat més
impacte al municipi ha estat la reparació i posterior pintada del vell dipòsit
de formigó, que ha passat d’un to gris i
apagat, a colors vius que durant la nit
encara li donen més vida per l’encesa
de les llums. S’ha procedit a instal·lar
un nou enllumenat i finalment s’ha
enquitranat el carrer que l’envolta, al-

hora que s’ha aprofitat per realitzar el
canvi de quadres elèctrics del sector
d’enllumenat públic.
La intervenció ha costat, a les arques
municipals, al voltant de 47.000 euros.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat i responsable de l’urbanisme es
mostra molt satisfet per la intervenció
i per les mostres de suport que ha rebut
aquesta iniciativa de l’Ajuntament, per
part del veïnat, i s’alegra pel fet d’haver
pogut arranjar aquesta entrada nord al
municipi que restava pendent.

El Centre de Dia compta amb un nou parc

P

aral·lelament a la posada en funcionament del nou Centre de DiaCentre Obert a Santa Bàrbara, a
través de la brigada municipal s’ha remodelat el petit parc que donava servei
al complex centre, un parc altament
concorregut per la seva proximitat a
les escoles púbiques.
L’actuació ha consistit en la preparació
del terreny, aplicació de pavistamp
(cement estampat) i les seves proteccions,
un nou reg, creació de noves jardineres
i instal·lació d’elements lúdics per
als més grans i petits, alhora que el
sanejament dels bancs existents i
col·locació d’elements de protecció i
papereres.
L’actuació realitzada en el parc del
centre de dia a càrrec dels serveis
urbanístics de la població s’emmarca
6

en el pla d’arranjament de petits
espais de la població, que porta a
terme l’Ajuntament i que tenen com a
objectiu primordial la millora de places
i espais públics degradats pels pas del
temps. L’actuació en aquesta plaça
ve precedida pels arranjaments de la
plaça del dipòsit, el parc municipal o
anys enrere la creació de la plaça del
polit.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, diu que el condicionament de
la plaça era necessari per l’associació
que aquesta tindrà amb la posada en
funcionament del nou Centre de Dia, i
l’aprofitament que en farà tant la gent
gran com els més petits assistents al
Centre Obert, situat en front del mateix
parc.
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A bon ritme els treballs de remodelació del nou
Centre Cultural

S

egueixen a bon ritme les obres
començades de remodelació profunda del Centre Cultural de la
població. Aquesta intervenció a càrrec
de l’Ajuntament persegueix uns objectius bàsics: l’ordenació i actualització
del sistema elèctric del complex, millora dels aïllaments existents en l’edifici
i redistribució dels espais per a un major aprofitament de la infraestructura.
L’edifici del Centre Cultural ha estat
el centre neuràlgic de la cultura i la
tecnologia a Santa Bàrbara els darrers
vints anys, amb un aprofitament
per part la població excel·lent amb
actes de tota mena: conferències,
teatre, actuacions musicals, menjars
d’associacions, festes de carnestoltes
o cap d’any, tallers, reunions o actes
electorals en períodes d’eleccions per
exemple. L’irrevocable pas dels temps
però s’havia deixat sentir en l’edifici i
finalment l’Ajuntament, a través de la
seva brigada i amb la contractació de
gent planera a l’atur, va començar, el
passat mes d’octubre, una remodelació
profunda de l’edifici que ha de portar al
compliment dels objectius marcats i a

poder gaudir d‘aquesta infraestructura
durant un bon període d’anys més.
A trets generals, els treballs consisteixen
en la creació d’una entrada directa
a la sala gran amb el complement
d’una
entrada
d’emergència, la
creació d’una altra entrada sostenible
amb dues portes automàtiques,
l’eliminació de la porta de la Llar
dels Jubilats, la remodelació dels dos
lavabos per l’estat de deteriorament
de les ceràmiques, el canvi de tota
la fusteria metàl·lica de l’edifici, la
construcció d’una sobreteulada per
evitar les gotelleres actuals i guanyar
en aïllament, el revestiment amb
càmera dels murs exteriors per aïllar
acústica i climatològicament l’interior,
la substitució de tots els sostres
practicables, la remodelació a fons de
la biblioteca municipal, la remodelació
de l’espai de noves tecnologies i
connectivitat i la creació en planta
baixa de l’espai infantil i juvenil, així
com la creació d’un espai per petites
conferències. Finalment, es remodelarà
la sala multiusos de l’edifici. Tot plegat
amb un nou sistema de climatització

que minimitzi al màxim la despesa
energètica actual del complex i el faci
més sostenible econòmicament.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, i el regidor de Cultura, Alfred
Blanch, es mostren altament satisfets
per l’evolució de les obres que durant
l’any 2014 han de quedar enllestides
i que reportaran a la població una
major utilització, alhora que una major
comoditat als planers, i que reduiran la
despesa actual del complex.

L’Ajuntament construeix un nou magatzem

L

a brigada de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ha estat un cop
més l’encarregada de la construcció d’un nou espai, un magatzem
municipal d’aproximadament 100 metres quadrats al carrer Sant Jordi, destinat bàsicament a l’emmagatzematge
de carros i carretes antics de l’Associació Amics dels Cavalls i estris també
utilitzats per l’Ajuntament en els festejos de bous a la població.
Amb aquesta construcció, es pretén
donar estabilitat a aquest tipus de
material que forma part de la nostra
tradició i del nostre passat i allunyarlo de la utilització diària que en fa
la brigada de l’Ajuntament a les
dependències del Magatzem Municipal,
amb el deteriorament que aquest fet
podia causar als materials.
El magatzem dissenyat pels arquitectes

locals “Més arquitectura” ha perseguit
la utilitat més que el disseny i el
baix cost dels materials ha permès
executar-lo en un breu espai de temps
tot a càrrec del pressupost municipal.
En aquest sentit, la construcció s’ha
realitzat en un mes i mig i ha servit per
ocupar dos persones del sector de la
construcció.
El cost total de l’obra ascendeix a
21.000 euros, ha estat íntegrament
finançada a càrrec del pressupost
ordinari municipal.
La casa on s’ha construït el magatzem,
que s’ha enderrocat pel seu estat de
deteriorament, va ser donació de la
família Bel-Grifoll al poble de Santa
Bàrbara. Ara, anys després de la donació,
l’equip de govern de l’Ajuntament
ha decidit fer la construcció d’aquest
magatzem i dignificar el solar.

L’Alcalde de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, es mostra satisfet per la
construcció perquè s’ha creat un espai
digne per guardar un patrimoni que és
de tot el poble i que sovint és utilitzat
en celebracions a Santa Bàrbara, per
aquest motiu essencial, s’ha construït
aquest nou magatzem.
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Alcaldia i Urbanisme

Un nou espai verd: Parc de la Independència

T

al com està contemplat a les
Normes Subsidiàries Urbanístiques de Santa Bàrbara, baix de
la plaça Europa (rotonda de l’Institut),
es construirà i es posarà en funcionament, el proper any 2014, una nova
zona verda amb el nom de Parc de la
Independència.
El parc està concebut principalment
per passejar i gaudir de la tranquil·litat
de la zona, amb bancs i una arbrada
important que donaran sensació de
relaxament.
El nou espai verd dissenyat pel nou
estudi d’arquitectura Més Arquitectura
de Santa Bàrbara, comptarà amb un
total de 2200 m2 aproximadament.
El nou parc estarà composat per
diversos espais ben diferenciats que
el distribuiran de la següent forma: la
zona de l’Skate Park, que abastarà una
superfície total de 475 m2, la zona de
passeig arbrada té un total de 500 m2,
una zona amb escenari i per assistència
de públic que tindrà una superfície de
35 m2 i 260 m2 de platea i un passeig
central que creuarà tot l’espai verd de

nord a sud, que unirà l’Institut amb el
centre de la població en línia recta.
L’enllumenat programat per al nou
espai persegueix el màxim d’eficiència
energètica i intenta minimitzar els
consums elèctrics, en aquest sentit, tot
l’enllumenat s’alimentarà amb llum
solar, que combinada amb l’última
tecnologia led ha de suposar un baix
cost en les despeses de manteniment
del parc.
Els treballs que aniran a càrrec de la
brigada municipal de la construcció i
planers en situació d’atur, i tanmateix

reforçats amb empreses de la població,
estan previstos per al primer trimestre
de 2014 i compten amb un pressupost
inicial de 50.000 euros.
Jordi Boronat, alcalde de Santa
Bàrbara i Èric Bel, regidor d’Esports,
feliciten a l’estudi d’arquitectura pel
bon treball realitzat i emplacen als
planers a utilitzar el nou parc. També
es dóna compliment electoral amb la
construcció d’un espai skate per als
més joves.

Agricultura

Millora de dos trams del camí Vell

E

l Consell Comarcal del Montsià arranja 5 camins de terra
A
principis
de
desembre,
el Consell Comarcal del Montsià
arranjava 5 camins municipals del
terme planer.
Els camins havien de ser en terres,
ja que les feines que es feien era la
d’anivellar, regar i compactar els
camins.
Tota la despesa econòmica de
l’arranjament
dels
camins
era

suportada pel Consell Comarcal, és
a dir, per a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara tenia un cost 0.
Els camins arranjats van ser:
- Camí que uneix el camí de Potret
fins al camí del Cementeri.
- Camí que uneix el camí de Royo al
camí de Mianes.
- Camí que uneix el camí del Molí de
Vallés fins al Canal.
- Camí que uneix el camí de Mianes
fins al Barranc de Lledó.

- Camí que uneix la carretera del Mas
fins al camí de Mitant Plana.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
comentava que de camins de terres
cada cop en queden menys al
terme municipal i aquesta obra de
manteniment, pagada íntegrament
pel Consell Comarcal del Montsià està
molt bé per conservar-los, ja que pel
fet d’estar de terra no significa que són
menys importants.

Pla de manteniment de camins

D

urant aquets últims mesos de
l’any s’han vingut realitzant
unes millores als camins municipals per conservar i millorar el seu
estat.
Primerament, s’ha començat per apedaçar tots els camins asfaltats del terme, que per efectes de les pluges han
aparegut clots.
També s’ha realitzat un desbrossament dels laterals dels camins per millorar l’estat dels camins i augmentant
la visibilitat als creuaments.
S’ha actuat en diferents punts on
l’efecte de l’aigua provocava danys a
l’asfalt deixant en molt mal estat els
camins i en ocasions posant en perill
la circulació. S’ha formigonat aquests

punts per contrarestar l’efecte de l’aigua i així després de les pluges els camins es puguin continuar circulant
sense deteriorament d’aquest.
Totes les tasques de millora han estat
fetes per membres de la brigada municipal.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, deia
que són petites obres del dia a dia que
molts cops passen desapercebudes
però que un cop realitzades si que es
veu la necessitat de la intervenció.
També comentava que es continuen
enviant les cartes als propietaris que
tenen branques a la seva part que entren dintre del camis municipals perquè les retiren per facilitar el pas dels
usuaris dels camins.
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Benestar Social, Joventut i Salut

Èxit de participació al curs de formació bàsica

C

om ja va sent habitual, cada any
es realitza el curs de formació
bàsica, organitzat pel Grup Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. El curs tenia per objectiu principal fomentar la participació jove i anava destinat a joves nascuts l’any 1997,
el qual constava d’una part teòricopràctica de 20 hores de durada i una
part pràctica de 24 hores.
El curs de formació bàsica dóna
continuïtat a l’educació en el món
del lleure a aquells joves que volen
participar de manera activa com a
premonitors/es en algunes de les
activitats (Parc Infantil i Juvenil
de Nadal, jornades joves, cursa
enigmàtica, casal d’estiu, activitats de
cohesió, entre altres), que organitza el
Grup Joventut.
Aquest any hi va haver força
participació per part dels joves als
quals anava adreçada la formació,
ja que van ser un total de 15 joves.
La durada del curs va ser de quatre
dissabtes, el 5, 19 i 26 d’octubre i el 2 de
novembre, en horari de 9.30 a 14 hores.
Els participants del curs van poder

aprendre
i
conèixer
diferents
coneixements
bàsics,
tècniques
i recursos, a més d’afavorir el
desenvolupament de la consciència
de la tasca de premonitori/a, a través
dels diferents continguts que es van
treballar: fer de monitor/a, dinàmiques
de grup, gimcanes, jocs i danses,
primers auxilis, expressió plàstica,
reflexions juvenils, cançons i contes i
preparar una activitat.

Montse
Rodríguez,
regidora
de
Joventut, se sent molt satisfeta, ja que
aquest any ha estat la desena edició del
curs, on cada any hi participen nous
joves amb ganes de participar de les
diferents activitats de manera activa i
participativa, fet que ens garanteix la
continuïtat del Grup, amb noves idees,
i motiva a la resta de membres del
Grup.

Els tallers infantils del 2013, finalitzen en el marc
de la Fira de l’Oli

L

es activitats infantils van finalitzar la temporada en el marc de la
XVII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç del municipi.

Els dies 23 i 24 de novembre, i dintre de
les activitats programades en el marc
de la XVII Fira de l’Oli, es van organitzar diferents tallers i activitats desti-
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nats per als xiquets i xiquetes del nostre poble.
El dissabte 23 de novembre es van realitzar dos tallers, l’un va ser batuts de
cítrics i l’altre els cítrics disfressats. A
continuació, es van fer curses infantils
de relleus transportant cítrics. Cada xiquet i xiqueta es va poder crear la seva
disfressa i també el seu batut. Després
i un cop fet aquest taller, tots amb la
seva disfressa van anar al camp de terra i és va confeccionar un circuit amb
diverses proves que cada participant va
haver de superar.
Continuant amb les activitats infantils, el diumenge 24 de novembre, es
va realitzar una activitat que des de fa
anys es va fent i la qual té molt bona
participació. Els xiquets i xiquetes es
van poder confeccionar les típiques

ungles de plegar olives, amb material adequat per a ells, un cop fetes, les
van poder decorar a la seva manera.
Seguidament, es va realitzar la triatló
rústica, que consistia en tres proves:
plegar olives a la manera tradicional,
el llançament d’aixada i el llançament
de pinyols d’oliva amb la boca. Aquesta
activitat va tenir molt d’èxit, ja que van
ser molts xiquets i xiquetes qui la van
realitzar. Un cop finalitzada, es va fer el
recompte de puntuació i es van donar
els obsequis als guanyadors.
Tant la regidora de Joventut, Montse
Rodríguez, com la regidora de Festes,
Judit Lleixà, agraeixen la implicació i la
dinamització de les activitats als membres del Grup Joventut, i remarquen la
importància que té el foment de la participació dels més petits en la programació de la fira.

Benestar Social, Joventut i Salut

Curs de coneixement de l’entorn

E

l passat 2 de desembre es van entregar els certificats del curs de
coneixement de l’entorn. Aquests
cursos vénen organitzats per l’Àrea
d’Immigració del Consell Comarcal del
Montsià.
Degut a l’alt increment de població estrangera a les nostres terres, el Consell
es va veure obligat a crear aquests cursos per tal de complementar la forma-

ció lingüística amb coneixements de la
societat catalana, d’història, geografia,
política, cultura catalana i festes municipals, accés i funcionament dels
serveis públics, cossos de seguretat,
entorn laboral...
Aquest curs va tenir una durada de
10 sessions de 2 hores cadascuna i va
comptar amb 15 participants guiats

per diferents professionals encarregats
d’impartir les sessions.
La Regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, agraeix la gran participació
i acceptació que va tenir aquest curs i
encoratja a tots els nouvinguts a continuar participant en coses així per afavorir la integració i la interrelació entre
les persones de diferents països.

Èxit de recaptació i participació per la Marató de
TV3, Santa Bàrbara un cop més es solidaritza per
la causa

E

l diumenge 15 de desembre, Santa
Bàrbara es va sumar als molts municipis de Catalunya que van participar en la causa solidària de la Marató
de TV3, en aquesta edició sota el lema
“La solidaritat no degenera”.
Tot i que algunes entitats del municipi ja
venien col·laborant de forma individual
en aquesta iniciativa solidària, per segon
any consecutiu, totes les entitats del
municipi és van unir, amb la coordinació
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, a
través de la Regidoria de Joventut.
Les entitats van fer la seva col·laboració
tant fent aportacions econòmiques com
organitzant alguna de les activitats
que van poder trobar-se a la jornada.
A més a més, setmanes anteriors a la
Marató, totes van trobar un dia amb els
membres de les entitats, per tal de poder
realitzar les fotos, que es van utilitzar
per a la confecció del calendari solidari,
el qual es va posar a la venda, per tal de
recaptar diners per la causa.
Vam comptar amb la col·laboració de
les següents entitats:
-

Afammer Tarragona
AMPA IES Les Planes
AMPA Escola Jaume Balmes
Artistes Planers
Associació Aragonesa Planera
Associació de Jubilats i Pensionistes
Associació de Paintball
Associació Dones Planeres
Unió Musical Jaume Balmes

-

Centre d’Estudis Planers
Club de Bitlles
Club de Futbol Santa Bàrbara
Club Patí Santa Bàrbara
Club Tennis Taula
Club Twirling Santa Bàrbara
Club Unió Ciclista Santa Bàrbara
Coral Santa Bàrbara
Grup Teatral Planer
Llar d’Infants les Beceroles
Parròquia Santa Bàrbara
Penya Amics dels Cavalls
Penya Barcelonista Planers
Societat de Caçadors Sant Gregori
Grup Joventut
El Gimnàs Santa Bàrbara
Centre Obert l’Oliveta
Planers pels Bous
Club Tennis la Plana

També van participar diverses persones
que a títol individual van ajudar a
l’organització o bé van fer la seva
aportació econòmica.
El dissabte a la tarda, es va fer una
xerrada col·loqui sobre les malalties
neurodegeneratives, es va comptar amb
la col·laboració de dos professionals de
l’Hospital Verge de la Cinta, que van
explicar els tipus de malalties i el seu
desenvolupament. Després hi va haver
la ponència de persones que pateixen
alguna d’aquestes malalties i també
familiars, els quals van explicar la seva
vivència.

El diumenge al matí, la jornada va
començar amb els tallers, gimcanes i
activitats vàries organitzades per les
associacions i entitats, que van durar
tot el matí. Després de la xocolatada,
es van fer diverses actuacions del Club
de Twirling i de la Unió Musical Jaume
Balmes, per seguidament realitzar-se
una MasterClass de BodyCombat, del
Gimnàs. Per finalitzar l’acte es va fer
un llançament de globus, representant
el nostre suport a l’edició 2013 de la
Marató de TV3.
Gràcies a la col·laboració de totes
les entitats, associacions i persones
particulars que van fer la seva petita
o gran aportació es va poder fer una
donació total de 1.856,75 euros.
Els organitzadors se senten satisfets
dels resultats obtinguts, tant de la
recaptació com de la participació, cosa
que els anima a continuar organitzant
aquesta activitat en properes edicions.
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El Centre Obert celebra el Nadal

E

n aquestes dates on tothom celebra el Nadal, el Centre Obert no
pot ser menys. El dia 19 de desembre els nens i nenes i les seves respectives monitores vam anar a col·laborar
al tradicional “De tu a tu” a la Plana
Ràdio i vam cantar 2 nadales que vam
assajar els dies anteriors: El dimoni escuat i pastorets de la muntanya.
Després de donar de menjar al tió de
l’Oliveta durant molts dies, el dia 20 el
vam fer cagar i com és molt llest ens va
enviar una carta explicant que aquest
any no eren regals individuals sinó que

eren regals per compartir i estrenar al
centre nou.
També es van poder endur a casa uns
caramels, uns punts de llibre i unes
postals que havien fet ells mateixos
per als seus companys, prèviament
vam realitzar un sorteig on a cadascú
li va tocar un company i sense dir-ho a
ningú li van fer la postal en secret.
Les educadores del centre fem un gran
èmfasi al que són les tradicions i per
mantenir una tradició i que tingui una
continuïtat s’ha d’ensenyar als més
petits, per això, agraïm la implicació de
pares i mares i sobretot dels nens que

gaudeixen i s’ho passen pipa amb totes
les activitats que realitzem.

El Parc Infantil i Juvenil de Nadal, tot un èxit

U

n any més, una nova edició del
Parc Infantil i Juvenil de Nadal,
organitzat pel Grup Joventut de
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Durant els dies
27, 28, 29, 30 i 31 de desembre, els infants i joves del nostre poble han pogut
gaudir d’un ampli ventall de tallers i
activitats molt variades, que s’han dut
a terme els diferents dies del parc.
El parc ha acollit tallers de diferents
tipologies: internet, maquillatge, racó
infantil, jocs de taula, manualitats per
a petits, manualitats per a grans, biblioparc, carta als reis, tennis taula, jocs
d’equip, futbolí, fotoluxe, inflables, jocs
sobredimensionats, futbol humà, circuit de patinets...
El dia 27 i 28 es va poder gaudir d’un
circuit de minimotos, el qual va tenir
molt d’èxit per part dels més joves, on
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els mateixos membres de la seva associació se’n van fer càrrec. Al igual que
el diumenge 29, els membres de l’Associació de Paintaball van organitzar
una tirada, que tant agrada als participants.
Durant els dies 28, 29 i 30 a la tarda i
a partir de les 18.30 hores i al Magatzem Municipal es va realitzar la tradicional activitat del passatge del terror,
aquest any amb una nova temàtica, ja
que els infants que van voler entrar al
terrorífic passatge i seguir el recorregut
marcat pels personatges incògnits que
anaven sortint esporàdicament s’endinsaven dins d’un castell terrorífic.
En aquesta edició, i concretament el
diumenge 29, l’herald va arribar al parc
infantil per recollir les cartes i encàrrecs que els xiquets i xiquetes de Santa

Bàrbara volien fer arribar als Reis Mags
d’Orient.
Tots aquests tallers i activitats, juntament a d’altres serveis com guarda-roba i informació, han acollit més de 600
infants a les instal·lacions del Pavelló
Municipal, al llarg dels 5 dies de durada del parc.
Aquest any, han estat un total de 40
joves que han col·laborat de la preparació i realització del parc, sense tota
aquesta col·laboració no haguera estat
possible la realització del mateix.
La regidora de Joventut, Montse Rodríguez, agraeix a tot el jovent que ha col·
laborat al parc i ha sabut desenvolupar
positivament la tasca de monitor/a. I
agraeix a tot el poble l’elevada participació que hi va haver en aquesta edició
del parc.

Benestar Social, Joventut i Salut

En funcionament el nou Centre Municipal de
Serveis Socials

T

al com es feia esment a l’editorial d’aquesta publicació “el
Centre Municipal de Serveis Socials entra en funcionament aquest
any 2014”.
Per a l’Ajuntament de Santa Bàrbara
i per al poble en general aquesta és
una fita històrica, ja que aquest és un
equipament molt necessari des de fa
molts anys i que el municipi portava
reclamant des de fa molt de temps.
Finalment, podem congratular-nos
que amb el finançament, per una
part del govern central, en el primer
dels seus plans de desenvolupament,
i per una altra de la Generalitat de Catalunya, a través de la col·laboració
que anualment estableix amb la Caixa de Pensions, l’equipament ja és
una realitat, i ha estat possible amb
una aportació municipal molt ínfima
en relació al total de l’obra.
L’edifici, que va entrar en funcionament el dia 2 de gener de 2014, es
distribueix de la següent manera:

- Servei de centre de dia, a la planta
baixa, on també s’hi ubica una sala
de fisioteràpia i espais reservats
per oferir serveis de perruqueria,
podologia, àpats, bugaderia...
- Servei de centre obert, ubicat a
la primera planta. Aquest servei
comptarà amb un despatx compartit per a les professionals de
l’àrea, un magatzem propi i una
sala d’activitats.
- Serveis socials d’atenció social primària, que disposarà de dos despatxos diferenciats per a cadascuna de les professionals que conformen l’equip bàsic d’atenció social
primària.
- Servei de formació d’adults, que
continuarà oferint formació en
llengua catalana, però disposant
d’un espai concret amb els serveis
necessaris per poder impartir les
classes.
Si bé el més important és poder disposar finalment d’aquest equipa-

ment, no ho és menys que gran part
d’aquesta obra s’hagi pogut realitzar
amb personal propi, de vegades expressament contractat per a tal fi,
sempre tenint cura de poder donar
feina a persones que es trobaven a
l’atur; i amb empreses del municipi. Aquesta és una pràctica a la qual
l’Ajuntament planer ha donat prioritat en els últims temps, ja que en
moments com els actuals de percentatges escandalosos d’atur i poc moviment industrial i de serveis, poder
donar feina a persones i empreses
del poble és un dels objectius principals.
En definitiva, per a la responsable de
l’àrea de Serveis Socials, la posada en
funcionament d’aquest servei suposa l’assoliment de tres grans objectius: disposar d’un espai completament adaptat a les necessitats de les
professionals de l’àrea, poder oferir
a les persones un servei de qualitat
en un espai òptim i haver contribuït
a donar feina a planers i planeres.
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

Paràmetres micobiològics

Paràmetres indicadors

DATA

25/09/13

28/10/13

LLOC

Dipòsit

Dipòsit

CONCEPTE

LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

0

Recompte Clostridium Perfringers

0

0

Simazinà

0,1

Atrazina

0,1

0,01

Desitilatrazina

0,1

0,05

0,025

Terbutilazina

0,1

0,025

Cianazina

0,1

0,025

Sebutilazina

0,1

0,025

Propazina

0,1

0,01

Prometryn

0,1

0,02
0,01

Terbutryn

0,1

Desisipropilatrazina

0,1

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit)

100

0,07
1

Recompte bactèries Coliformes

0

0

Amoni

0,5

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,41

Clor combinat in-situ

2

0,1

Color

15

5

Conductivitat (a 20ºC)

2500

494

Olor (a 25ºC)

3

1

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7,5

Sabor (a 25ºC)

3

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

0,23

Cultura i Ensenyament

Finalitza la segona edició de Cultutardor

T

al com estava previst, amb l’inici de la Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç, finalitzava
la segona edició de Cultutardor, un
projecte que naixia des de la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, l’any 2012, amb la finalitat
de dinamitzar culturalment els mesos
d’octubre i novembre.
Durant els 4 dissabtes de tardor, el centre cultural de la població s’omplia de
diverses i variades manifestacions culturals. El primer combinava ball, música i relats breus. El regidor de Cultura,
Alfred Blanch, feia la presentació de les
mateixes tot expressant que la resposta de la gent seria el que faria possible
la continuïtat d’aquestes jornades en
properes edicions, mentre es gaudia
amb l’actuació del grup de ball Quick
Dance i la música i els relats de Jesús
M. Tibau i David Espinós.
El segon ens apropava a l’art de 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. Els assistents van poder gaudir de la jornada
tècnica aprenent les diverses tècniques
i coneixements del món del gintònic i
cocteleria, a més de saber combinar
aquestes begudes amb els seus plats
idonis. També, després de la presentació hi va haver l’actuació de Men As

Atrua, un divertit i original show que
amb tres monòlegs totalment diferents
es mostraven tres maneres de viure la
vida.
El tercer ens apropava a l’art escènic,
en especial, al cabaret amb l’espectacle Ampolio, el cabaret de la plana II,
que per segon any aixecaven els aplaudiments del espectadors, als quals, un
any més, els va agradar molt l’espectacle. I, finalment, el quart dissabte va
esdevenir un apropament a la música
d’autor i d’arrel tradicional de les Ter-

res de l’Ebre, amb el grup Riu en So.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
comentava que havia estat una programació amb grups de qualitat gairebé
tant o més que l’any passat, però que
tot i així, la resposta de la gent no havia estat tan bona com l’any anterior,
cosa que fa que des de la Regidoria de
Cultura s’hagi de replantejar el format
d’aquestes jornades de tardor abans
de començar a treballar en una nova
edició.

XEIC! Paraules de l’Ebre

E

n motiu de les jornades de tardor,
Cultutardor, el Centre Cultural de
Santa Bàrbara acollia 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.
L’exposició recull 30 mots habituals
de la parla dels habitants de les Terres
de l’Ebre. Les paraules es presenten
amb una fotografia que en precedeix
l’entrada i, a continuació, se n’indica
la transcripció fonètica, la categoria
gramatical, la definició, els derivats i
l’etimologia de cada mot.
L’objectiu era donar a conèixer i
potenciar l’ús del lèxic característic

de la varietat geogràfica de la llengua
catalana que es parla al Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
“Xeic! Paraules de l’Ebre” es basa
en l’exposició “Estem amoïnats”,
del Servei Comarcal de Català de la
Ribera d’Ebre, i incorpora els mots
que van obtindre més votacions en
la campanya “Salvem una paraula
ebrenca”, impulsada pels serveis de
català del CPNL a les Terres de l’Ebre
el 2008. Es van recollir 1.075 paraules
en total, aportades per 570 persones
a títol individual i per diferents grups
escolars de 50 poblacions de les Terres
de l’Ebre. Les paraules que van obtindre
més vots van ser fato, poal, xeic, xalar,

granera, moixó, alberge, alego, maçana
i bajoca.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
creu que era una exposició curiosa que
ens feia un recorregut per les paraules
més nostres i significatives.
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Cultura i Ensenyament

XXIII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara
També es convoca el XXIII CONCURS
LITERARI
ROGELIO
FARNÓS, de
caràcter local, destinat als alumnes
de l’Escola Jaume Balmes de Santa
Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un dels
cicles d’Educació Primària i d’Educació
Infantil se li atorgarà un premi
consistent en un lot de llibres, donat
per l’AJUNTAMENT. A més a més,
tots els participants rebran un record
commemoratiu.
L’especificació de les bases serà
establerta per la mateixa escola.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
creu que, aquest concurs, que ja fa
més de 20 anys que s’organitza des
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
dóna prestigi a la cultura planera, però
sobretot dóna a conèixer el nostre
poble a l’exterior, ja que hi ha molts
participants d’arreu de Catalunya.

XXIII
Concurs Literari
Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara 2014
Premi de Narrativa: dotat amb 300€
Accèsit de caràcter local: dotat amb 60€
Bases i més informació a: www.santabarbara.cat

ROGELIO FARNÓS
(Caràcter escolar i local)
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Escola Jaume Balmes

Impremta Querol, S.L. - 977 597 100 • D.L.: T -1.533-2013

A

quest any 2014, se celebra el
XXIII Concurs Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara. Els premis que es convoquen són:
PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 300
€ i donat per l’AJUNTAMENT, a un
relat curt d’una extensió mínima de
15 pàgines, de tema lliure; i un accèssit
de caràcter local de 60 €, donat per
l’AJUNTAMENT.
El termini d’admissió dels originals
acabarà el divendres 14 de març de
2014, a les 13 hores.
El veredicte del jurat es farà públic
el dia 11 d’abril de 2014. El mateix
dia es donarà a conèixer la data del
lliurament dels premis.
Les bases específiques d’aquest concurs
es poden consultar a la web municipal
www.santabarbara.cat.
També
es
pot realitzar qualsevol consulta a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, tels.
977 71 70 00 / 977 71 70 01.

COL·LABOREN

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Taller de memòria

D

escobreix d’on vinc era una activitat que formava part del Pla
de Foment de la Lectura 2013.
La biblioteca José Escudé, conjuntament amb el Centre de Dia, van iniciar
un taller de memòria que tenia com a
finalitat la prevenció de la pèrdua de la
memòria i del deteriorament cognitiu,
així com la millora de l’autonomia de
les persones grans que assisteixen al
Centre de Dia.
El primer dilluns de cada mes, el
personal de la biblioteca es desplaçava
al Centre de Dia i presentava tot un
material documental que els usuaris
podien gaudir durant tot aquell mes.
Les temàtiques van anar variant
depenent de l’època en la qual estàvem
i es presentaven amb un llenguatge
claret i entenedor.
Aprofitant aquest dia de presentació de
la temàtica es realitzava aquest taller
de memòria, on l’objectiu principal
de l’activitat era, a través de facilitar
exercicis i dades que podien situar
amb facilitat, mantenir i millorar la
memòria. Els participants treballaven
en equip l’actitud mental que
s’ha d’adoptar perquè s’activin els
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mecanismes de la memòria.
Aquest any es realitzava una mena de
joc d’endevinalla per començar, en el
qual havien d’esbrinar una lletra que
ens servia de fil conductor de tota la
sessió. Amb la lletra que ens apareixia
els fèiem fer memòria i recordar el
màxim de malnoms del municipi
que comencessin amb aquella lletra
i explicar, si era possible, el perquè
d’aquell malnom, la història, etc.
El tercer dilluns de cada mes, Alfredo
Blanch assistia per fer explicacions
històriques perquè els participants
poguessin fer memòria de tot el que
els explicava.
Un cop acabat l’any, tant el personal
de la biblioteca com les educadores
del centre de dia van coincidir en
què el taller havia estat molt positiu,
principalment perquè, un any més, els
participants s’havien sentit importants
i això va alegrar molt a tot el personal
encarregat de realitzar el treball, ja que
portar-los tot un material documental
i tenir converses amb ells, a través de
les quals ells ens podien explicar coses,
els havia fet sentir molt interessants. El
fet que Alfredo Blanch continués amb

les seves magnífiques explicacions,
va fer que es realitzés una gran tasca
en l’aspecte de la memòria dels
participants.
El dia 19 de desembre, se’ls va fer entrega
del document que recollia tot el treball
realitzat per ells durant l’any. El regidor
de Cultura, Alfred Blanch, i la regidora
de Serveis Socials, Montse Rodríguez,
van assistir a l’acte d’entrega i van
concloure que mitjançant les tertúlies
els participants havien pogut reviure
coses que, tot i que ells pensaven que
tenien oblidades, a poc a poc, van anar
fent memòria i van explicar molt de
la seva vida passada, sempre amb un
tema per davant que els havia fet de fil
conductor de totes les tertúlies.

Esports i Gestió del Medi

Compromesos amb el manteniment esportiu

E

ls manteniments són un inconvenient necessari que a ningú ens
agrada fer, ni a nivell privat ni a
nivell públic, però és igual d’incòmode
com de necessari, per tal de poder gaudir per més temps i amb millors condicions.

Això és el que passa amb totes les coses,
amb el poliesportiu i concretament
amb el camp de gespa artificial. Tothom
que visita les nostres instal·lacions
esportives es queda meravellat i ens
felicita. Un dels motius pels quals
ens felicita és per la seva inversió i
impacte visual que fa a l’entrar i una
altra cosa per la qual ens feliciten és
pel manteniment. Les instal·lacions es
van inaugurar ara farà quatre anys, on

tots els planers les han pogut gaudir
i usar. Des de la Regidoria d’Esports
sempre s’han escoltat els consells de
manteniment que els tècnics amb
instal·lacions esportives ens han fet.
Això vol dir que degut al bon ús del
camp de gespa ara ja no podia esperar
més la reposició de 7.000 kg de cautxú
a tota la seva superfície. Els mateixos
tècnics també ens felicitaven per
l’excel·lent manteniment diari que
es venia fent des de la seva creació.
També és cert i és d’agrair que el Club
de Futbol Santa Bàrbara és conscient i
curós amb el camp i les instal·lacions
en general, la qual cosa també
facilita el bon estat de les mateixes i
contribueixen de forma directa amb la

bona imatge, sumat a la gestió del Club
de Tennis, on sempre estan disposats
a contribuir, millorar i dinamitzar
l’esport. Aquest és un exemple de
gestió, on totes les parts involucrades
estan disposades a millorar, escotar-se
i col·laborar, per tant, ens sentim tots
orgullosos i beneficiats.

1a cursa de Nadal a Santa Bàrbara

P

er fi ja hem fet la primera cursa
popular! Dic hem fet perquè ha
estat possible gràcies al Gimnàs
de Santa Bàrbara i el suport de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. És cert que
una cursa popular és una activitat
molt de moda avui dia, on les festes
nadalenques de 2013 han estat el marc
de la nostra primera cursa. L’últim cap
de setmana de l’any vam pensar que
podria ser una bona ocasió per fer una
mica d’esport, en forma de cursa. La
participació ha estat bona en quantitat
i en qualitat, 60 participants en total,
nens, categoria femení i masculí. En
quant a la qualitat, es respirava un ambient familiar on moltes famílies han
pogut participar i òbviament individualment. En aquesta ocasió hem optat
per fer un circuit urbà per intentar ferne la màxima difusió i donar ambient.
Cal destacar els guanyadors planers,
tant femení com masculí. En categoria
femenina, en primer lloc, Evelin Queral i, en segon, Salomé Barberà; en categoria masculina quedant en segona
posició Xavi Forné i en tercera posició
Jaume Colomines. Agrair el civisme i
l’esportivitat de tots els participants.
Esperem que l’any que ve puguem tornar-la a fer i amb més voluntaris per tal
de poder oferir millor qualitat i també
aportant l’experiència d’aquest any.
Feliç 2014 i VIVIU L’ESPORT PLANER!
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Festes i Fires

Més de 20.000 persones van passar per la XVII Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç

T

ot i que els auguris de mal temps
van ser presents al principi,
aquest cop pel vent, finalment
la climatologia va respectar la Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç i
va permetre que es desenvolupés amb
total normalitat aquest cap de setmana. Aquesta bonança meteorològica va
permetre que augmentés el nombre
d’assistents respecte les dues darreres
edicions on la pluja va incidir directament en una baixada important.
I és que la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, ja en la seva dissetena edició, segueix resistint qualsevol
impacte, físic, social o econòmic. Un
any més, ha estat un gran èxit de participació i, tot i l’actual situació econòmica, segueix sent un gran aparador que
concentra el teixit agrícola, comercial,
econòmic i cultural del nostre territori.
Un dels grans èxits de la fira resideix en
el gran ventall d’activitats que s’hi realitzen, un fet indispensable per atreure un major nombre de visites durant
el cap de setmana. Així aquest any hi
van destacar exposicions històricoculturals (Museu de la Vida a la Plana
i estand del CEP), les passejades amb
carro tradicional, gimcana de jocs populars, tallers, xerrades-col·loquis de
diferents àmbits, activitats esportives,
activitats tradicionals, el triatló rústic, etc. Aquestes activitats, vinculades
principalment a diferents entitats socials i culturals del municipi, mantenen l’essència de la fira i ajuden a crear un vincle distintiu i únic de la fira.
També, com no, l’impacte que suposen
les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli, un dels esdeveniments gastronòmics més importants de les Ter18

res de l’Ebre i que, clarament, tenen un
impacte directe en la bona afluència de
públic a la fira.
Paral·lelament, cal destacar aquest any
la gran afluència de públic que va assistir a la fira el diumenge. Habitualment,
el diumenge era el dia de major impacte però, en aquest sentit, aquesta edició
de 2013 ha estat encara més destacada,
vinculada principalment a què el diumenge de la fira el clima fou molt més
benigne que els altres dos dies, un fet
inequívoc a l’hora de determinar l’afluència de públic a la fira.
Finalment, la regidora de Fires i Festes,
Judit Lleixà, va destacar que, tot i l’actual situació socioeconòmica els expositors continuen apostant per aquesta
fira com l’aparador dels seus productes i serveis, i també dels visitants que
anualment la visiten i que, generalment i tal com mostren les enquestes,
se n’emporten sempre un bon record.

Festes i Fires

L’Herald i els Reis Mags
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Festes i Fires

Mostra de pessebres 2013

Andrea Alfaro Jiménez

Betlem i Marcel Espuny Cuadrad

Clara Castell Giné

Gerard Martí Llorens

Guillem i Nàdia Blanch Roldan

Maria i Judit Forné Arasa

Lluís i Núria Sangres Barberà

Mar i Benet Piñol Blanch

Pau Villamón Izquierdo

Noèlia Catalán Soler

Àlex i Ruben Ferré Rodrigo

Paula i Biel Escobar Valldepérez

Museu de la Vida a la Plana
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Marc i Pau Lleixà Gaya

Festes i Fires

Andreu Nieto i Jaume i Joan Bosch

Ernestina Subirats Fumadó

Iris Ramos Mármol

Mar i Carla Accensi Arasa

Mara Solà Pla

Nicolàs Fibla Balagué

Xavier Nos Pla

Joana Bel Ripollés

Àlvar Aixendri Martí
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Hisenda

El Ple aprova el pressupost municipal per al 2014

E

ls comptes municipals, que van
rebre el suport de CiU, l’abstenció d’Unitat Planera i el vot contrari de PPC, segueixen prioritzant les
inversions i el manteniment dels serveis bàsics.
La celebració del Ple Municipal del
consistori de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, celebrat el passat 14 de novembre, ha marcat la discussió i posterior aprovació del pressupost per a
l’any 2014. Uns comptes consolidats
que ascendeixen aproximadament a
3.046.058,99 d’euros, i que prioritzen,
seguint la tendència dels últims anys,
la inversió per seguir generant riquesa a la població, de 803.424,73 euros,
destinats en una major part a la canalització del carrer Victòria (barranquet),
urbanització de la plaça de la Independència, millora de camins i l’acabament de la profunda remodelació del
Centre Cultural o del Cementiri.
La confecció del pressupost, segons ha
exposat la regidora d’Hisenda “es veu
novament afectat per la crisi econòmica,
amb el manteniment de taxes i impostos congelats i la manca d’un finançament just per als ajuntaments”, cosa
que “obliga a mantenir la contenció de
la despesa municipal en tot allò que no
és prioritari”. Un altre factor determinant és “la normativa dictada per l’administració de l’Estat, que condiciona
notablement el marge de maniobra dels
ens locals i la necessitat d’acomplir els
objectius de dèficit del sector públic”.
Destaca tanmateix del pressupost del
2014 la voluntat de l’equip de govern
de mantenir tots els serveis que ve
prestant els darrers anys, i l’engegada
de serveis nous com el nou Mercat Municipal o el nou Centre de Dia. La voluntat de servei als planers i el reflex
d’un pressupost lliurat completament
a les demandes de la societat planera,
en temàtiques com els serveis socials
(emergència social 3.000 euros, conveni SS 32.000 euros), la joventut (PIJ,
casal d’estiu, parc de Nadal, Grup Joventut,
Centre Obert, etc.) o la gent gran. El pressupost manté serveis claus en l’actualitat com el Centre de Dia, la Llar d’Infants o l’aposta per la formació des de
l’àmbit de serveis socials o l’infocentre.
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Finalment la cultura i l’ensenyament,
a través de la injecció econòmica al
Centre Cultural, Biblioteca o el suport
i manteniments dels diversos centres
d’ensenyament, com l’Escola de Música o l’Escola Jaume Balmes, mantenen
el mateix nivell econòmic que en anys
anteriors.
En l’apartat de l’esport i lúdic, el pressupost municipal, a través del manteniment dels diversos convenis, manté
els serveis que venia prestant els darrers anys, en aquest sentit, les instal·
lacions esportives, el Pavelló o les Piscines, segueixen tenint un bon gruix
econòmic. Es mantenen, els pressupostos ajustats de la Fira de l’Oli Novell (50.000 euros) o les Festes Majors
(100.000 euros), alhora que s’aprofundeix més en temes de dinamització
econòmica, com el Museu de la Vida a
la Plana, formació o polígon industrial.
El pressupost també aposta per donar
continuïtat a la rica vida social de què
gaudeix el municipi, en aquest sentit,
les entitats planeres (18.700 euros)
continuen reben els imports directes
de l’Ajuntament.
Els manteniments bàsics del dia a dia
a Santa Bàrbara segueixen també enduent-se una part important del pressupost municipal, en aquest sentit
destacaríem la recollida d’escombraries (195.000 euros), la neteja d’edificis
municipals (63.000 euros), servei de recaptació-BASE (50.000 euros) o 85.000
euros en energia elèctrica de carrers
o 20.000 euros en el manteniment de
carrers i places.
El Govern Municipal manté l’aposta
per la reactivació econòmica amb accions de foment de l’ocupació temporal,
derivades essencialment de la inversió
i execució d’obres directes, el conveni amb la Generalitat de Catalunya a
través del Servei d’Ocupació de Catalunya, a través de l’adhesió a programes
d’ocupació, que per exemple han representat la contractació de 94 persones des de l’any 2009 a l’Ajuntament.
Finalment en l’apartat de difusió i mitjans de comunicació, el pressupost
manté els manteniments bàsics de La
Plana Ràdio i aposta per l’entrada en
funcionament dels nous estudis, es

manté el Santa Bàrbara Magazín, la
revista d’informació municipal, la web
santabarbara.cat i els convenis amb TV
i diaris de les Terres de l’Ebre.
Pel que fa a les ordenances fiscals s’ha
fixat, un any més, una congelació general dels impostos i les taxes gestionades per l’Ajuntament, excepte en el rebut de l’aigua que sofrirà un increment
del 10%, per cobrir el dèficit tarifari,
degut en bona mesura al descens del
consum; tanmateix es crea la taxa de
manteniment de la nova depuradora
del polígon industrial Barranc de Lledó,
que s’aplicarà en un 50% del seu cost
als propietaris de parcel·les en funcionament al mateix polígon.
Es mantenen en el pressupost 2014 els
beneficis fiscals, bonificacions i subvencions incorporades el 2013.
L’alcalde, Jordi Boronat, ha defensat
aquests comptes del 2014 i s’ha referit a la necessitat de suport a la tasca
de tirar-los endavant, tant dels grups
de l’oposició com dels planers en general, ja que donada la continuïtat de
crisi econòmica segueixen apostant
per aspectes claus com la inversió i el
manteniment de serveis bàsics per a
la població, una aposta clara i decidida
perquè Santa Bàrbara continuï avançant, que ha merescut, sobretot amb el
capítol d’inversions, la felicitació de la
Diputació de Tarragona.
Tanmateix, l’alcalde ha felicitat a la
Regidoria i al Departament de Secretaria i Intervenció per la dedicació i bona
elaboració que s’ha produït en la tramitació del pressupost.

Hisenda

L’Ajuntament manté congelats la majoria dels impostos

A

proposta de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament, el Ple
Municipal va acordar la congelació de pràcticament tots els impostos
per a l’exercici de 2014. Serà el tercer
any consecutiu que l’Ajuntament no
toca la majoria d’impostos, taxes i
preus públics del pressupost municipal i, des de l’any 2007, només una
vegada s’han reajustat a l’alça. La raó
principal de no afegir més pressió fiscal municipal a les famílies, comerços i
negocis de la població és clara: la greu
crisi econòmica que encara avui en dia
està flagel·lant les economies del nostre país, en especial rellevància les de
les Terres de l’Ebre.
La regidora d’Hisenda, Àngela Pla, va
exposar aquesta proposta als grups
de l’oposició amb la voluntat de sumar suports i aprovar les ordenances
fiscals en un ple celebrat el passat octubre. Pla destaca que els últims anys
s’han mantingut congelats els impostos i la majoria de taxes i preus públics.
Aquest 2014 serà el pressupost ordina-

ri qui assumirà l’increment de l’IPC. La
regidora s’ha referit a les ordenances
tot dient que “són unes ordenances fiscals
continuistes i que s’adapten al moment socioeconòmic que estem vivint”, ha manifestat.
Per aquest 2014 es crea la taxa inexistent referent a depuració del Polígon
Industrial Barranc de Lledó, a conseqüència de l’entrada en funcionament
de la nova depuradora, cost que vindrà
sufragat per la nova taxa i per l’aportació de recursos (50%) del pressupost
municipal. Tanmateix, s’augmenta un
10% en els diversos trams del rebut de
l’aigua, la raó és clara: el dèficit tarifari
en què entrarem el 2014 a causa d’un
descens continuat dels consums d’aigua potable.
Amb aquesta aprovació de congelació
de les ordenances fiscals per al 2014,
Santa Bàrbara segueix mantenint els
tipus impositius més baixos en poblacions amb número d’habitants paregut
de les Terres de l’Ebre.
Els bons nivells de recaptació en quant

a ingressos permetrà a les diverses regidories de l’equip de govern de l’Ajuntament, mantenir la majoria dels serveis i activitats que ve prestant els
últims anys, així com seguir amb una
aportació important per a la inversió.

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Tancament de la plaça de bous

D

esprés d’atendre reiterades
queixes per part del veïnat pròxim al solar on s’ubica la plaça
de bous, l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha pres la decisió de crear una
barrera amb blocs de formigó per tal
de mantenir separat aquest solar del
carrer Llibertat.
Les queixes feien referència a la
presència continuada de cotxes
que aprofitaven aquest solar per fer
pràctiques de conducció temerària,
virolles i derrapatges, incorporantse després a gran velocitat al carrer.
Aquestes conductes, a més de provocar
molèsties evidents al veïnat amb la
pols i el soroll, també van donar lloc

a situacions de risc per als vianants
que per allí circulen. Per això, abans
d’haver de lamentar tots plegats
alguna desgràcia, hem optat per fer
aquest tancament amb la intenció
clara d’impedir aquestes pràctiques de
conducció temerària dins del poble.
El tancament està fet amb blocs de
formigó prefabricats de 2 metres de
llargada i uns 800 kg de pes, la qual
cosa permet una col·locació ràpida
mitjançant un carretó elevador, i de la
mateixa manera es pot desmuntar en
poc temps quan sigui necessari l’accés
al solar.
Per acabar, comentar que una vegada
més ens trobem davant d’un exemple

de com degut al comportament
irresponsable d’uns pocs, ens veiem
obligats a prendre mesures que
suposen la dedicació d’uns recursos
que no caldrien si tothom es comportés
amb civisme.

Exposició “Montsià, Pobles i Gent. Paisatges i Cultura”
En el marc de la XVII Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç es podia
visitar al Museu de la Vida a la Plana
l’exposició “Montsià, pobles i gent.
Paisatges i cultura”, una retrospectiva
en el temps dels diferents pobles de la
comarca del Montsià, una mirada al
passat des de l’òptica actual. Aquesta
exposició va estar cedida pel Museu de
les Terres de l’Ebre.
L’objectiu

d’aquesta

exposició

era

mostrar l’evolució dels municipis
de la comarca del Montsià en la vida
quotidiana i els canvis experimentats
en l’actualitat, de com la quotidianitat
o bé ha evolucionat, ha canviat o s’ha
mantingut en funció de la voluntat
social de mantenir-ho. Des de la vida
al camp a Santa Bàrbara, passant pels
carnavals de Godall, la llotja del peix a
la Ràpita, els terrissaires de la Galera, la
indústria del moble a la Sénia,... tot un

seguit d’accions quotidianes del passat
encara vives en el nostre present.

Presentació de l’Oli Via Augusta

E

l dia 28 de novembre, es va celebrar la presentació de l’oli VIA
AUGUSTA al Museu de la Vida
a la Plana de Santa Bàrbara. Aquest
va ser el primer acte de les jornades
de la 3a Trobada OLIVAT, que tindrien
lloc els dies 28, 29 i 30 a Santa Bàrbara,
Ulldecona i Godall.
El projecte OLIVAT (Olis varietats
tradicionals
del
Territori
Sénia)
està subvencionat pel SOC (Servei
Ocupació de Catalunya), i té com a
principal objectiu l’obtenció d’un oli
ideal mitjançant el cupatge de les
diverses varietats dels diferents olis
del Territori del Sénia (la Farga, la
Morruda, la Sevillenca i l’Empeltre),
agafant de cadascú el millor, per tal
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d’aconseguir un oli amb una dolçor
alta, baixa astringència, poc picant i
baixa amargor. Aquest cupatge, que
pot variar cada any en funció de les
condicions climàtiques i de producció
dels diferents olis, ha estat definit amb
la col·laboració de l’IRTA i també de la
Fundació Alicia.
A Santa Bàrbara la gerent de la
Mancomunitat, Ma Teresa Adell, va fer
la presentació del projecte OLIVAT, i
posteriorment es va fer un tast de l’oli
VIA AUGUSTA així com la degustació
d’alguns plats preparats amb aquest
mateix oli.
El projecte OLIVAT vol prolongar l’èxit
aconseguit per l’anterior projecte dels
Olis d’Oliveres Mil·lenàries del Territori

del Sénia i continuar posant en valor
un producte tan important per a les
nostres terres com és l’oli.

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Resum del quart trimestre de l’àrea de promoció econòmica

E

l darrer trimestre de l’any acostuma a ser, per a la Regidoria de
Promoció Econòmica el moment
per finalitzar els diferents treballs realitzats al llarg de l’any i que, en el moment d’acabar l’any s’han de justificar.
És un moment on els aspectes burocràtics acostumen a ocupar gran part del
temps de treball.
El tema més important però s’ha realitzat amb les trobades amb el projecte Treball a les 7 comarques Montsià
Actiu del Consell Comarcal del Montsià. En aquest sentit, s’ha renovat el
conveni amb el projecte conjunt i s’ha
sol·licitat (i aprovat) un curs formatiu
per a persones en situació d’atur que
començarà a principis de l’any vinent
però que, a data d’avui, ja s’ha confirmat la seva aprovació. En el marc del
Montsià Actiu, també s’ha treballat per
a la realització d’accions de sensibilització que s’aniran realitzant durant tot
el 2014.
A nivell d’ocupació s’ha treballat també en diferents projectes del Servei
d’Ocupació de Catalunya els quals

s’aprovaran aquest mes de desembre.
Els programes de Joves per l’Ocupació,
Col·laboració Social i Mixt Treball i Formació, impulsats pel SOC i gestionats
conjuntament entre l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i el Consell Comarcal
del Montsià, donaran feina a una sèrie
de persones en situació d’atur durant
el primer semestre de l’any 2014, un
fet de vital importància actual i que
s’adequa als objectius de donar ocupació que ha treballat l’Ajuntament
de Santa Bàrbara en els darrers anys,
amb més de 100 persones aturades que
s’han beneficiat dels diferents programes vinculats directa o indirectament
a la generació d’ocupació.
A nivell d’assessorament a emprenedors/es cal esmentar que ha estat un
dels trimestres més baixos a nivell de
nombre total d’assessoraments però
que, contràriament, aquest any 2014
ha estat un dels de major èxit a l’hora
de constitució d’empreses. En el marc
d’assessorament a empreses i emprenedors/es, s’han portat a terme 2
projectes LEADER que, en el moment

actual, s’estan estudiant a l’espera de
la sortida de la convocatòria i la possibilitat de rebre finançament per la
constitució de noves empreses o millora d’altres existents.
També s’ha treballat en el marc de la
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del
Comerç en el qual, actualment, s’està
enllestint el corresponent informe de
resultats que, des de la Regidoria de Fires i Festes demana anualment per tal
de comprovar el comportament de la
fira i les millores que s’han de portar a
terme de cara al futur.
Finalment, s’ha treballat en actuacions
paral·leles com l’aprovació d’un ajut
per part del Departament de Cultura per a la Festivitat de Sant Gregori,
la renovació del conveni amb la resta
de municipis de l’interior del Montsià
per a la renovació de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local o la
creació d’un nou pla estratègic de desenvolupament local Montsià Interior
2013-2017 que s’implementarà durant
aquest període.

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2013
• Aquest mes de desembre s’ha abonat 0,70 cèntims d’euro/quilo d’oli,
fins al novembre com anticipació de la nova collita d’olives 2013/2014.
• Dins d’octubre i desembre es va cobrar la PAC 2013.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus.
Gràfica d’evolució:

Amb la col·laboració del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya

Guijo de Santa Bárbara
(Càceres)
Fitxa
Superfície = 35,1 km²
Altitud mitjana = 876 msnm
Població (2012) = 433 hab.
Codi postal = 10459
Alcalde = Francisco Bernardo Huertas (PSOE)

Guijo de Santa Bàrbara és una localitat
i municipi situat al nord de la província
de Càceres (Extremadura), a la Comarca
de la La Vera.
Dades geogràfiques i clima
El municipi de Guijo de Santa Bàrbara
està assentat sobre el vessant sud del
Sistema Central en els contraforts de
la Serra de Gredos a uns 900 metres
d’altitud. Limita amb Tornavacas pel
nord, amb Jarandilla pel sud, amb Losar
per l’est i amb Aldeanueva per l’oest.
El riu Garganta de Jaranda, afluent del
Tiétar, travessa el municipi de nord a
sud.
El clima és de tipus continental
temperat, amb una temperatura
mitjana anual de 14,2°C. El municipi
gaudeix d’un clima especialment
benigne que fa de tota la comarca un
autèntic verger en estar protegida pel
Sistema Central dels vents freds de
l’est i del nord, i acariciada pels vents
humits de l’Atlàntic. La pluviositat és
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abundant (1.147 mm anuals) el que el
situa dins de la denominada “Espanya
humida”.

melmelades. Molt recomanables les
excursions al Toll “El Trabuquete” i al
refugi de Nuestra Señora de las Nieves.

Història
La tradició oral ens explica que Viriato
era fill d’aquestes terres, i que per elles
va viure fins que va començar la seva
lluita contra els romans.
Les primeres dades escrites ens fan
pensar que aquesta aldea va ser
fundada cap a l’any 1400, i que va
pertànyer a Jarandilla fins a la seva
independència al 1816. A la caiguda de
l’Antic Règim la localitat es constitueix
en municipi a la regió d’Extremadura i
des de 1834 va quedar integrada en el
partit judicial de Jarandilla. En el cens
de 1842 comptava amb 85 llars i 466
veïns.

Festes y Tradicions
Municipi
amb
un
ric
folklore
tradicional, amb dos grups de rondes
que ofereixen un nombrós repertori de
jotes, “rondeñas”, aragoneses...
Les festes assenyalades de la localitat
són:
• El dia de la Boya per Setmana Santa,
el diumenge de Resurrecció.
• Festes de Viriato, l’últim cap de
setmana de maig.
• Festes de la Transhumància: Se
celebren l’últim cap de setmana de
juny o els primers de juliol.
• Festes d’agost (14-15 d’agost), per
córrer les vaquetes en la tradicional
plaça a l’estil “verato”.
• Nuestra Señora de las Nieves (5-8
d’agost): el dia 5 se celebra una
romeria fins a l’ermita.
• Nuestra Señora de las Angustias (8 i
9 de setembre).
• Els Calvotes a Los Santos.
• La matança tradicional que es
realitza durant l’hivern.
• Festes patronals de Santa Bàrbara
(3-5 de desembre) quan es pot veure
als famosos “Danzantes”.
• Els “Campanillos” la nit del 7 de
desembre.

Monuments
Destaca l’església parroquial catòlica
de Nuestra Señora del Socorro,
(1776-1778), amb una esplèndida
volta mossàrab. També mereixen ser
visitades l’Ermita de las Nieves (la més
alta d’Extremadura, a uns 1500 m), la
plaça de bous tradicional o l’Era, el lloc
on antigament trillaven.
D’interès
Guijo de Santa Bàrbara és famós
pels seus carrers típics, amb cases
que encara respecten l’arquitectura
“verata” d’anys enrere, amb vistes a la
serra i als seus barrancs, pel seu pa, el
seu formatge, els seus licors i les seves
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2013
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 3 d’octubre de 2013. En
la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar l’informe tècnic de les obres
“Arranjament del Parc Municipal”
presentat per l’Arquitecte tècnic Mariana Roé Vidal.
Aprovar la certificació núm. 3 i liquidació de l’obra “Arranjament del
Parc Municipal”, per un import de
37.083,71 €.
L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte “Montsià Actiu
2013-2014”
Aprovar la presentació de la sol·
licitud i execució del projecte “Pla
de manteniment d’equipaments
públics dels pobles de l’interior del
Montsià” per part del Consell Comarcal del Montsià.
Aprovar la presentació de la sol·
licitud i execució del projecte (Santa Bàrbara: “Rehabilitació del centre
cultural) per part del Consell Comarcal del Montsià.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 17 d’octubre de 2013.
En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Acceptar la proposta de subvenció
de la Diputació de Tarragona per
activitats i inversions relacionades
amb la cultura popular i tradicional
catalanes, per un import de 339 €.
Proposar la “Pavimentació del camí
núm. 9012 (que va des de la carretera
T-350 fins al Camí del Palomo)”, com
a camí a incloure en el Pla de camins
2013-2015 del Consell Comarcal del
Montsià.
Aprovar la contractació de les obres
necessàries per a la col·locació de la
fusteria interior del Centre de Dia
Municipal, amb el Sr. Manuel Ceprià
Marco, per un import de 10.156,35 €
IVA inclòs.
Aprovar la contractació de les obres
de col·locació de las tanca perimetral a la plaça del Lledoner, per un
import total de 3.775,20 € IVA inclòs,
amb la mercantil Vallés-Moreno, CB.
Aprovar el Programa d’actes de la segona edició de Cultutardor, proposat
per la regidoria de cultura i que es
desenvoluparan durant els dissabtes
26 d’octubre, 2, 9 i 16 de novembre al
Centre Cultural.
Aprovar la contractació de la instal·
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lació i el lloguer dels estands per a la
XVII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i
del Comerç, a la mercantil Feria Logic, SL, per un import de 12,00 €/m2
més la quota corresponent d’IVA.
Adjudicar la contractació del servei
consistent en la difusió i promoció
de les Festes Majors, Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç i, altres
actes i esdeveniments organitzats
per l’Ajuntament durant l’any 2014
d’acord amb l’annex presentat, amb
la mercantil Edicions 10, SCP, per un
import de 375,00 €, més la quota corresponent d’IVA.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 7 de novembre de 2013.
En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar la contractació de la instal·
lació i el lloguer de les carpes per a
la XVII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa FATSINI, SL, per un import total de catorze
mil cinc-cents vint euros (14.520,00
€) IVA inclòs.
Aprovar La contractació de la instal·
lació i el lloguer d’un grup electrogen per a la XVII Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil Grúas T. Miralles, SL, per un
import total de 998,25 € IVA inclòs.
Aprovar la contractació de les obres
necessàries per a la sectorització
elèctrica del Centre Cultural, a la
mercantil Instal·lacions Sebastián,
SL, per un import de 15.072,85 € IVA
inclòs.
La contractació de la instal·lació i el
lloguer d’un sistema de megafonia i
la seva instal·lació per a la XVII Fira
de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil Plataforma-pro,
SCP, per un import total de 2.772,11
€ IVA inclòs.
Acceptar la subvenció concedida per
la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar Social i
Família per a la realització del projecte d’activitats adreçades a persones joves, Reinicia’t; per un import
de 12.000€
Aprovar el Programa d’actes de la
XVII Fira de l’Oli Novell, dels Cítric
i del Comerç, i les XVI Jornades Gastronòmiques.
Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 03-102013 aprovant la certificació núm. 3
i liquidació de l’obra “Arranjament
del Parc Municipal”, per un import
de 60.450,34 €.
Aprovar l’annex per al 2013 del Con-

veni de col·laboració entre el CODE i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per
a la realització del servei de salubritat pública en el terme municipal de
Santa Bàrbara.
Aprovar l’aportació econòmica de
1.000,00 €, de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara al CODE per al desenvolupament de l’Agència Local de l’Energia
durant l’any 2013.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta
de Govern Local el dia 21 de novembre de
2013. En la que, entre d’altres, es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció de l’Institut
Català de les Dones.
Aprovar l’adhesió a l’acord marc del
subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA
ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)
Aprovar la contractació de les obres
necessàries per a la realització dels
treballs de retolació de l’edifici del
Centre municipal de Serveis Socials,
per un import de 8.692,64 € IVA inclòs amb la mercantil Rètols Ericla,
SL.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 5 de desembre de 2013.
En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar el desistiment del procediment negociat sense publicitat per
la realització de les obres d’arranjament dels defectes existents en l’obra
“Centre de Dia Municipal”, amb un
pressupost d’execució per contracta
de 19.613,79 €, que va ser aprovat per
la Junta de Govern Local en sessió de
data 4 de juliol de 2013.
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 mobiliari per l’equipament del Centre de Dia Municipal,
per un import de 1.314,42 € IVA inclòs, amb el Sr. Manuel Ceprià Marco.
Aprovar la contractació del servei
de manteniment dels ascensors dels
edificis municipals de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara abans esmentats,
per un termini de dos anys comptats a partir de l’1 de gener de 2014,
per un import total de 2.550,60 € IVA
inclòs amb la mercantil ORONA, S.
Coop., d’acord amb l’annex que figu-

Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
ra al contracte.
Aprovar la contractació dels treballs de retolació de tres vehicles
de l’Ajuntament, per un import de
544,50 € IVA inclòs amb la mercantil
Rètols Ericla, SLL.
Aprovar la Contractació del servei de
verificació anual de les instal·lacions
de parallamps del Col·legi Jaume
Balmes, amb l’empresa INGESCO
per un import anual de 161,82 € IVA
no inclòs.
Aprovar el calendari de pagament
voluntari per a l’exercici 2014
IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE

PERÍODE PROPOSAT 2014

010 - IAE

30/07/2014 – 30/09/2014

500 - IBI URBÀ

30/04/2014 – 30/06/2014

501 - IBI RÚSTICA

30/04/2014 – 30/06/2014

600 - IMP.
VEHICLES TRAC.
MEC.

28/03/2014 – 30/05/2014

ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE
MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE

SUBCONCEPTES

PERÍODE
PROPOSAT
2014

550 - CLAVEGUERAM
551-CLAVEGUERAM
100-Taxes
27/06/2014
LOC. COMERCIALS
–
Preus
560- ESCOMBRARIES
Públics
29/08/2014
561-ESCOMBRARIES
LOCALS
840-Cons. 840- CONS.
Cementiri CEMENTIRI

27/06/2014
–
29/08/2014

Aprovar el Programa d’actes de les
Jornades Nadalenques 2013-2014, a
celebrar des del 4 de desembre fins
al 5 de gener, presentat per les Regidories de Joventut i Festes.
Aplicar una bonificació del 5% en els
lloguers dels estands de la Fira de
l’Oli aquells subjectes passius que
de forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc anys han
participat a la Fira de l’Oli, així com
també aplicar una bonificació del
10% en els lloguers dels estands de
la Fira de l’Oli aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i
continuada durant més de deu anys
han participat a la Fira de l’Oli.
Aprovar la contractació del subministrament del gres per la pavimentació del Centre Cultural, per un import de 7.300,35 € IVA inclòs, amb la
mercantil Ceràmiques Albert, SL.
Acceptar la subvenció concedida per

la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya, per
a la realització d’activitats al Centre
Obert L’Oliveta, per un import total
de 22.559,00 €.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut
presentat pels serveis Tècnics municipals de l’obra “Millores al Centre
Cultural”
Aprovar la contractació de les
obres necessàries per a la col·
locació de tres portes d’alumini
per a la realització de les obres
“Millores Centre Cultural”, per un
import de 10.233,26 IVA inclòs amb
la mercantil Aluminis Garcia – Domènech, SL.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 19 de desembre
de 2013. En la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Aprovar la contractació dels serveis
necessaris per a la realització de la
inspecció periòdica reglamentària
de Baixa Tensió de vint-i-dos instal·
lacions municipals de les quals
quinze són enllumenat públic i set
dependències municipals, amb la
mercantil TÜV Rheinland Ibérica
Inspection Certification &Testing,
SA, per un import de 3.499,00 € més
la quota corresponent d‘IVA més les
taxes.
Aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i els Ajuntaments de Masdenverge, La Galera, Godall i Freginals per
a la potenciació d’activitats de desenvolupament econòmic a totes cinc
poblacions.
Aprovar la contractació de les obres de
col·locació de la teulada amb planxa
metàl·lica al Centre Cultural, per un
import total de 11.967.51 € IVA inclòs,
amb la mercantil Vallés-Moreno, CB.
RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL
QUART TRIMESTRE DEL 2013
Sessió ordinària, realitzada pel Ple de la
Corporació el dia 31 d’octubre de 2013.
En el desenvolupament de la qual es van
adoptar els següents acords:
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de l’expedient de modificació
de crèdit núm. 4/2013.
Es dóna compte de l’aprovació del
marc pressupostari a mig termini
pel període 2014 a 2016.
Es dóna compte de l’informe d’Inter-

venció de l’execució del pressupost
2013 al 3r. trimestre.
Donar compte de l’informe sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions atenent allò
que disposa la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, corresponent al 3r. trimestre
2013.
Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any
2014, les següents:
 Dia 9 de maig festivitat de Sant
Gregori patró del municipi.
 Dia 4 de desembre festivitat de
Santa Bàrbara patrona del municipi.
Aprovar el Conveni de delegació de
competències municipals en matèria de tractament d’aigües residuals
entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per assumir l’EDAR del Polígon Industrial Barranc de Lledó.
Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances
fiscals:
 Núm. 6 Taxa per clavegueram
 Núm. 14 Taxa del subministrament
d’aigua, gas i electricitat.
Iniciar el procediment per l’execució
subsidiària de l’arranjament dels defectes existents en l’obra “Centre de
Dia Municipal” indicats a l’informe
dels tècnic directors de la mateixa
de data 21 de març de 2013, amb un
pressupost d’execució per contracta per un import total de 19.613,79
euros, essent el cost d’execució
d’aquesta obra amb càrrec a la garantia definitiva dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte.
Aprovar inicialment el Reglament
municipal de règim intern regulador
del funcionament del Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana de Santa
Bàrbara.
Aprovar la Moció per la reivindicació
del paper tradicional de les activitats
ramaderes amb bous braus al territori.
Aprovar la Moció per l’aturada definitiva i desmantellament del Projecte Castor.
Sessió extraordinària, realitzada pel
Ple de la Corporació el dia 14 de noviembre de 2013. En el desenvolupament de la qual es van adoptar els
següents acords:
Aprovar el pressupost general per a
l’exercici 2014, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la
regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent:
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

DESCRIPCIÓ
Despeses de personal
Despeses corrents
Despeses financeres
Transferències corrents
Operacions Corrents
Inversions
Transferències de capital
Operacions de Capital
Amortització de préstecs
Operacions Financers

TOTAL

EXERCICI 2014
916.052,56
1.131.163,00
5.017,27
151.707,22
2.203.940,05
803.424,73
22.381,00
825.805,73
16.313,21
16.313,21
3.046.058,99

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

DESCRIPCIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i preus públics
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Operacions Corrents
Transferències de capital
Operacions de Capital
Actius financers
Passius financers
Operacions Financers

TOTAL

EXERCICI 2014
1.250.000,00
15.000,00
682.553,74
830.263,73
4.550,00
2.782.367,47
263.691,52
263.691,52
0,00
0,00
0,00
3.046.058,99

NOTES OFICIALS 1r trimestre 2014
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2014
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d’Ingressos) la gestió de cobrament dintre del
termini de pagament en voluntària següent:
CONCEPTE
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBÀ
501 - IBI RÚSTICA
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE

PERÍODE INICI
28/03/2014
30/04/2014
30/04/2014
27/06/2014
27/06/2014
30/07/2014

PERIODE FINAL
30/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
29/08/2014
29/08/2014
30/09/2014

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

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

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2013

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE

SAMUEL BORJABAD JIMÉNEZ.............................02/10/2013
Baltasar Borjabad Ortega
Marta Jiménez Roca

JUAN CARLOS ZAPATA GIL

POL CABALLÉ MARTÍ..........................................03/10/2013
Jordi Agustí Caballé Campos
Anna Martí Sala
SAMUEL ELÍ VALENCIA FAJARDO......................03/10/2013
José Alexander Valencia Méndez
Massiel Fajardo Portocarrero
HAWA NIANE.......................................................06/10/2013
Abdoul Niane
Maimouna Bocoum
AINOHA CHANCLÓN MARTÍNEZ......................08/10/2013
Manuel Chanclón González
Purificación Martínez Echeverria
ORIANA STANKUTE............................................03/11/2013
Rytis Stankus
Laura Matulyte
LEIRE RODRÍGUEZ FALCÓN...............................06/11/2013
David Rodríguez Subirats
Maria Teresa Falcón Tormo
ANNA QUERAL ROYO.........................................16/12/2013
Andreu Queral Moliné
Núria Royo Figuera

DEVORA GALASO ALTÉS....................................12/12/2013
DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2013
JOSÉ MIGUEL FORNELL ROYO............................30/09/2013
FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑOZ.....................06/10/2013
JOSÉ MARIA GAS AIXERCH................................09/10/2013
JOSÉ ALBESA SALVAN.........................................10/10/2013
ENCARNACIÓN BARCELONA PLA.....................14/10/2013
FERNANDO ARASA RODRÍGUEZ.......................15/10/2013
MARIA DEL CARMEN CEDÓ CID........................16/11/2013
FRANCISCO MORESO BENAIGES.......................25/11/2013
JAIME SOLÀ PAGÀ................................................30/11/2013
ANA BAILACH ANGLÉS.......................................03/12/2013
MARIA CARMEN FORNS GUAL..........................04/12/2013
BALBINA FERRÉ SABATÉ.....................................06/12/2013
JOAQUÍN FERRÉ MATAMOROS...........................07/12/2013
MARIA CINTA CODORNIU ARASA....................07/12/2013
MERCEDES ARASA ROMEU................................09/12/2013
AGUSTÍN ROYO VERGE.......................................18/12/2013

Oficina: C/ Major, 24 · 43570 Santa Bàrbara (Tarragona)
Tel. 977 718 725 · Fax 977 719 705
Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2
Tel. 977 510 174
43500 TORTOSA
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Entrevista al planer absent…

Ignasi-Joan Caballé i Caire
Sóc l’Ignasi-Joan Caballé i Caire vaig
néixer el 26 juny ’68 a la clínica la Tortosina, i tot i la pressió dels tortosins
de l’època per sumar ciutadans al seu
padró d’habitants, el meu pare va córrer per a inscriure’m al padró de Santa
Bàrbara. Sóc fill de la Neus i de l’Ignasi, qui van morir de manera sobtada
al 2009 i 2010 respectivament, visc a
Barcelona amb la meva parella Eulàlia
i el nostre fill Bruc de dos anys, i tinc
dos germans rapitencs-planers, el Jordi i l’Albert, tots dos també residents a
Barcelona.
Josep Ma Caire i Arasa nascut a Santa
Bàbara i fill de la Júlia Arasa i del Josep
Ma Caire, i la Joaquima Masclans i Cella eren els meus avis per part de mare.
La Quimeta vinguda de Barcelona cap
al 1923 amb els seus pares i germans
en motiu de l’obertura de la fàbrica
dels botons, de la que el meu besavi
Feliu Masclans, casat amb Joaquima
Cella, en va ser un dels seus primers
encarregats. Els altres germans de la
Quimeta eren Paulina casada amb Juanito “el Pubillet” (fills Jordi i Ma Teresa),
Salvador casat amb Adela (fills Salvador i Pepita) i Pepita nascuda ja a Santa Bàrbara i casada amb Joan. L’Albert
Caire casat amb Marisol Alomà (filles
Marisol i Cristina) i el Josep Ma Caire
(filla Savina) qui conviu amb la Rosa
Bagaria són els germans de la meva
mare.
Per part de pare només vaig conèixer
la meva iaia Teresa Verdiell i Tallada
filla d’Ulldecona i veïna de Santa Bàrbara, el seu marit Joan Caballé va morir
quan el meu pare només tenia 5 anys.
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La germana del meu pare és Teresín
emigrada a la Catalunya Nord - Perpinyà - a primers dels anys 70 i casada
amb Joaquim Ferré (fills Ma Teresa i Joaquim) de la Galera. I la cosina germana del meu pare, tot i què va ser més
germana que cosina, és Rosita Espuny
“la povera” casada amb Pepe Royo (fills
Josep, Daniel i Rosa) i filla de Daniel i de
Pepeta. El meu padrí és Miquel de Caballé i les altres persones, familiars polítics o no, que m’han marcat han estat
Amparo i Toni Llombart, Dolors Vidal,
Lupe Mauri i Ma Rosa Montserrat.
A nivell d’estudis després de passar
per l’entranyable “guarderia” de Mulet
ubicada al “barranquet”, vaig cursar
el parvulari i l’EGB al l’escola pública
Carles III de la Ràpita, el BUP a l’Instiut Ramon Berenguer IV d’Amposta,
el COU a l’Institut Jaume Balmes de
Barcelona, la diplomatura de Mestre
Especialitat en Educació Física a la
Universitat de Barcelona, un postgrau
de Comercialització i Seguretat en els
Esports d’Aventura a l’INEFC Lleida i la
Llicenciatura de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport a la universitat Ramon
Llull de Barcelona. Avui continuo estudiant idiomes al CIC Escola d’Idiomes
de Barcelona, fent formació continuada relacionada amb els meus àmbits

professionals i assentant les bases
d’un futur projecte de doctorat.
Professionalment em desenvolupo en
dos àmbits:
L’empresarial, a partir d’un projecte
propi que va néixer el 1998, Obrint Via.
Empresa de serveis que ens dediquem
a la creació, disseny i dinamització
d’activitats en els àmbits de l’esport, la
natura i la cultura. Activitats que adrecem a públic escolar d’institut i universitari (programes educatius, esportius i
de lleure), particulars i tota mena de
col·lectius (summer camps internacionals, esports d’aventura i descoberta cultural) i empreses (programes
d’incentius i de team building). Actualment les nostres activitats i programes es localitzen a: Catalunya, Itàlia
(Roma), Anglaterra (Oxford) i USA (New
York City i Reading). Al 2012 i per internacionalitzar encara més les activitats
i programes d’Obrint Via vaig constituir
l’agència de viatges BCN & NYC Experience a Barcelona i als USA la seva germana NYC & BCN Experience.
El docent, exercint de cap d’estudis i
de professor a l’Escola de Cicles Formatius de la Institució Cultural del CIC
de Barcelona, on des del curs’00-01 i en
l’àmbit professional de les activitats
físiques i esportives impartim el Cicle
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formatiu de grau mitjà de Conducció
d’activitats fisicoesportives en el medi
natural, els nivells I i II dels Ensenyaments d’esports - Futbol, el Curs d’accés a grau superior i el Cicle formatiu
de grau superior d’Animació d’activitats físiques i esportives que incorpora dues especialitats: la de fitness &
wellnes i la d’outdoor. Pel curs’14-15
també implantarem els estudis de Nivell I i II dels Ensenyaments d’esports
- Bàsquet. Amb tot, treballem per a
l’òptima formació dels futurs tècnics i
tècnics superiors d’esports, hi ho fem
actualitzant i adaptant els plans d’estudis a les realitats que demanda el
sector, dignificant la formació professional i sent capdavanters en la relació
del binomi Escola-Empresa. Els nostres
alumnes són nois i noies a partir dels
15 - 16 anys vinguts d’arreu del país i
també d’altres localitzacions peninsulars i insulars.
També des de l’àmbit docent aquest
curs’13-14 participo com a professor i
professional del sector del Màster uni-

versitari en esport, lleure i canvi social
(Gestió d’organitzacions esportives) de
la Facultat de Psicologia, Ciències de
l’educació i de l’Esport Blanquerna URL.
En l’àmbit estrictament personal sempre m’he mantingut ferm i desacomplexat (malgrat que molts i moltes
diuen que amb l’edat et baixa l’efervescència) de les meves conviccions de
pertinença a un país ocupat que lluita
per la seva supervivència i pel seu alliberament, així, per contribuir-hi i des
d’un activisme pacífic però contundent
sóc membre d’Òmnium Cultural, de
l’Assemblea Nacional Catalana, del
Catalan Institute of America i a nivell
d’empresa, del Cercle Català de Negocis - Empresaris per l’Estat propi. També sóc soci del Barça (des dels 10 anys)
i de la Penya FCBarcelona NYC.
El primer cop que vaig haver de marxar
del poble no vaig poder decidir res, de
fet amb el tancament de la planta de
CAMPSA a primers dels 70 i quan ja estàvem preparant les maletes per anar
cap a Barcelona, una autèntica carambola d’una jubilació anticipada del
meu avi Caire que en aquell moment
treballava a la base de CAMPSA al port
de la Ràpita va possibilitar al meu pare
ocupar-ne el seu lloc. En conseqüència, la proximitat d’ambdues poblacions i la gran estima dels meus pares pel poble i la seva gent van fer que
mai perdés el contacte amb els familiars i companys/es d’infantesa doncs
pràcticament hi “pujàvem” cada cap

de setmana, sobretot tenint en compte
que de ben petit ja calçava les botes de
futbol i vestia la samarreta del nostre
Santa.
Acabada l’etapa de l’EGB, i coincidint
amb la meva entrada a l’institut d’Amposta, vàrem tornar a viure al poble, i
al poc temps, la meva mare va obrir la
peixateria “Peix Fresc” al carrer Major.
El segon cop que vaig marxar del poble
va ser del tot premeditat i consensuat
amb la família, per una banda hi havia
la tipologia d’estudis que volia cursar,
vinculats a l’activitat física i l’esport, i
per l’altra el gran atractiu i motivació
que sempre havia suposat per a mi la
ciutat de Barcelona. Capital del país
que visitava molt sovint: la família, el
Barça i el meu activisme a la “Crida a
la Solidaritat en defensa de la cultura, la llengua i la nació catalanes”. Els
meus primers anys d’estada a Barcelona baixava al poble setmanalment
perquè seguia vinculat a la disciplina
del Santa i a mesura que les obligacions acadèmiques i professionals es
van anar imposant aquesta dinàmica
es va capgirar.
Enmig d’aquests primers anys d’estada
a Barcelona i després d’haver objectat
del servei militar obligatori (la meva
va ser la primera sol·licitud que es va
entrar a l’Ajuntament del poble) per
qüestions humanitàries i per dignitat,
vaig haver de complir el servei social
substitutori durant 18 mesos, això sí,
ben a prop de casa al Parc Natural del
Delta de l’Ebre i almenys contribuint al
manteniment d’un Parc sempre mancat de recursos. Tot i aquesta imposició
vaig mantenir el meu vincle amb els
estudis d’una manera que ara en diríem semi-presencial.
Quan penso amb la meva infantesa
(fins als 5 anys) al poble recordo: jugar
al “Barranquet” a la “guarderia” de Mulet, passejar amb els pares carrer Major
amunt - carrer Major a vall, fins arribar a l’estació de tren! fer el “vermut”
al de “Fresquet”, als Reis Mags d’Orient
entrant pel balcó de casa (al carrer Major a tocar de la Plaça del Alto), trencadissa d’ous de les mones de Pasqua
al barranc de la Galera compartint-t’ho
amb tota la colla, i sobretot, els primers
partits de futbol amb les Penyes, de la
meva no en recordo el nom però sí que
recordo a dos referències de l’equip:
Múria (carbòniques) de porter i Quique
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taula (al de Cèsar Roig), de natació a la
piscina d’Astasia, i com no, les curses
ciclistes que organitzàvem als estius i
que transcorrien per tota la comarca
amb el Casero fent de “cotxe escombra” amb el Mehary!

Favà (perruquer a l’Ampolla) d’organitzador, prego que em disculpin la resta
de companys d’equip! I com no també
recordo els primers partits del Barça al
Camp Nou (vaig viure el debut de Johan Cruyff) en companyia del meu avi
(qui era soci protector del Club) o pare.
Del tram fins a la pre-adolescència recordo especialment: les matinals del
diumenge al cinema Parroquial amb
cicles inacabables de Kun-Fu! els partits de futbol de carrer a la Masia de
la Rubia i en èpoques de vacances a
l’Estadi Municipal, els assajos a les escoles i les exhibicions de la banda de
Cornetes i Tabals Xiquets grup Balmes
juntament amb les desfilades de les
“Majorettes”, les compres de cromos i
de llaminadures al quiosc de Paca, les
partides de futbolí al bar de Marcet
tots els diumenges amb partit a casa
del primer equip del Santa, mentre els
grans feien les seves partides de cartes,
amb cafè i copa o “carajillo” i puro inclòs, els banys d’estiu a les basses, ...
De l’adolescència: la transformació del
camp de futbol de terra al de gespa,
els entrenaments i partits dirigits per
Blanch, Asensio, Gilabert, ... l’amistós
contra l’Estrella Roja de Belgrado que
participava del Mundialet de Clubs, les
hores al Casal gestionat per l’entranyable Jaume, les expedicions a Barcelona
per seguir els partits del Barça acompanyat pels altres incondicionals culés Octavio i Benduel, els campionats
de futbol sala, de tennis (organitzats
per la família Cid - Espuny), de tennis36

Un punt i a part als 15-16 anys, i alhora una gran font de vivències, va ser
la meva primera experiència “laboral”
remunerada, baixant amb una de les
colles de la “Roigeta” a posar “potet” o
a collir tomàquets al Delta de l’Ebre, de
sol a sol, parant només una estona per
dinar amb la carmanyola portada de
casa i a sota d’un dels pocs eucaliptus
que hi havia. El salari, 6.000 pessetes
setmanals que em servien per l’equipament esportiu de la següent temporada. L’altra experiència treballant a la
terra per altri va ser a les finques del
“Galan” traient el poll de les oliveres. La
mateixa època també col·laborava amb
el professor d’educació física de l’escola Jaume Balmes dirigint els equips
de futbol sala de competició escolar i
quan hi havia l’ocasió anava a treure
pollastres de les granges.
També guardo un gran record de la
revista “Vent de Dalt”, doncs tot i no
haver-hi participat, el seu tarannà reflexiu sobre els temes que interessaven
als joves i el seu esperit crític sempre
que calia, em va ajudar a prendre
consciència sobre temàtiques i problemàtiques determinants en aquesta
època, i sobretot, em va apropar a planers i planeres, més grans d’edat, que
avui continuen sent grans referents
per a mi.
Un dels fets més destacables d’aquesta
època i des de l’activisme pacífic però
100% combatent, i juntament amb
Carles Ibàñez, Ma José Cid i Pere Ferré
d’Amposta, va ser el de fer realitat la
delegació de la “Crida a la Solidaritat
en defensa de la llengua, la cultura i la
nació catalanes” a les Terres de l’Ebre
amb seu a Santa Bàrbara i amb més
de 50 afiliats del poble per la causa! De
fet en dèiem la seu del “cor” dels Països
Catalans per la equidistància des de
Barcelona, València i Palma de Mallorca i en vàries ocasions vàrem aconseguir organitzar les trobades nacionals
de tots els dirigents de l’organització.
I recordo les festes de “la Castanyada”
i de “Sant Joan” als magatzems, les pri-

meres incursions a la Holiday, els partits del Barça en diferit al “Bar Arasa”
amb Alfredo, “Paquito Burretes” i “Jan”
Aubeso al capdavant, els partits del
Barça de l’època del Dream Team i del
Mestre Johan al del Manet (inoblidable), i les Festes Majors amb tot el seu
programari, en el meu cas prescindint
dels “bous i teca”, i les magnífiques vetllades a la terrassa de Gaya.
Passada l’adolescència el meu principal record el guardo per la decidida
eclosió de Planers Independents a la
convocatòria d’eleccions municipals
del maig del 1991. Amb Xavier Roé com
a cap de llista i un gran equip secundant-lo, amb 499 vots vam sumar més
vots que PSC-PSOE (229) i PP (215) junts,
però vàrem quedar una mica massa
lluny de CiU (1.122). Sempre he tingut
la sensació de que aquella jornada el
nostre poble va ser més conservador
del compte, de fet penso que així ha estat sempre, però els punts programaris
d’aquella candidatura i l’argumentari
dels mateixos eren molt realistes, creïbles i sòlids. Diguem que el poble va tenir por de donar l’alternativa als joves i
de que aquests arribessin a disputar la
jerarquia als repetitius governs de CiU.
Només amb uns pocs vots més s’hagués pogut donar un tomb a la nostra
política municipal però el sufragi universal no ho va voler així.
També d’aquesta època, i en clau de
festa, destacaria les magnífiques aportacions de dos espais que varen marcar
tendència i que varen ser punts de pelegrinatge pels noctàmbuls de totes les
comarques veïnes: El Lokal i Tutmosis,
Lluís i Carlos ens van brindar a molts i
a moltes la possibilitat de gaudir d’un
so tan desconegut inicialment com
perpetu una vegada l’havies escoltat.
Em refereixo a la millor selecció musical dels gèneres: New Wave, Post-Punk,
Gothic-Rock, Folk-Rock, Glam-Rock,
Pop-Rock, EBM, Industrial, ..., popularment conegut com a “Guitars & Machines”. Encara ara en ple SXXI proliferen
les Festes Remember per tot arreu per
tornar a escoltar aquelles bases, guitarres i melodies, i també, probablement perquè molts desconeixen que
aquestes gèneres musicals continuen
vius i en evolució!
El poble des de la distància es veu lluny
de la realitat que s’hi viu, et conten,
t’expliquen, però si no ho vius no és el
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mateix, l’anàlisi que en pots fer és tan
fred com inexacte i molt probablement
injust.
De les moltes coses que puc estar orgullós com a planer, ara mateix en destacaria una, i és que avui podem trobar al
nostre poble entre un dels 682 municipis adherits a l’Associació de Municipis
per la Independència! Qui ho diria!
De fet, i parlant en clau de futur imminent l’esdevenir independent de
la nostra nació provocarà que Santa
Bàrbara ocupi una situació estratègica, encara més privilegiada al sud del
país. Fins que els valencians despertin,
que tard o d’hora ho faran, penso que
seran milers els compatriotes que des
del País Valencià i els espanyols d’Aragó que vindran a conèixer i a gaudir de
la Catalunya-Estat, malgrat totes les
plagues que diuen que ens cauran a
sobre, estic segur que molts més que
ara! Penso que caldrà està ben preparats per poder oferir els nostres millors
productes i els nostres millors serveis:
oli, cítrics, gastronomia (baldana, recapte, ternasco, pastissets, panoli, coca
de massana, ...), artesania, mobles,
allotjament, comerç, esports, disseny,
art, música, folklore i tradicions ... però
que també cal treballar fort per aconseguir exportar-los a tants indrets com
sigui possible.
Santa Bàrbara sempre ha produït talent i creativitat des de totes les àrees
del coneixement i des de bona part de
les professions tècniques. Seria molt

arriscat per part meva anomenar-les,
perquè de ben segur que algun planer
o planera no hi quedaria representat, de fet la pagesia seria la primera
d’aquest llarg llistat, la pagesia, que
des de l’arribada dels primers “colonitzadors” cap al 1762, ens ha donat supervivència quan tocava, riquesa, tradició, cultura i estima a la terra que ens
acull. A banda, també cal destacar les
gairebé 30 associacions i entitats actives del poble. Penso que els governants
de torn han d’estar a l’alçada i han de
saber com exprimir tot aquest patrimoni humà inesgotable per fer de la
nostra “Plana” un pol d’atracció inequívoc, però també cal definir-ne el model
de poble que volem, les estratègies a
seguir i establir-ne les prioritats. Una
d’elles segons el meu parer, aconseguir
unes millors infraestructures de comunicació entre el nord i el sud, doncs per
posar només un exemple, no pot ser
que com ara fa 25 anys, anar de Santa
Bàrbara a Barcelona en tren segueixi
suposant, i en el millor dels casos, 2,5
hores de viatge! Qui sap si d’aquí unes
dècades, tal i com vàrem aconseguir
amb la “Crida” ara fa unes altres dècades, a l’estil de Brussèles, no es proposarà a Santa Bàrbara com a capital d’uns
Països Catalans units i lliures!
A tots els joves planers i planeres us
recomano que estudieu, que a partir
dels 18 anys treballeu i estudieu, i que
no deixeu d’estudiar, i sobretot, que a
banda de la vostra especialització, sigui

quina sigui aquesta, que també estudieu idiomes, i no només per poder viatjar i tenir oportunitats pel món, sinó
per poder atendre a casa nostra les demandes dels nostres conciutadans europeus i de qualsevol part del món. La
dita popular catalana diu que “fa més qui
vol que qui pot”, i és així!
El contacte amb el poble el mantinc
gairebé setmanalment gràcies als bons
amics planers Lluís Fort, Xavier Roé i
Josep Ma Sales amb qui comparteixo
més d’una estona regularment a Barcelona, ells em van posant al dia del
que va esdevenint a la “Plana”. També
ho faig a partir de familiars i d’altres
amics com Josep Ma Arasa i Joaquim
Tafalla, i també, a partir de planers i
planeres molt actius a les xarxes socials com ara Lluis M. Ferré, Ros Quadrat, Francesc Bel, Tere Giné, ... Les meves visites al poble, i atenent a la meva
realitat professional, a hores d’ara es
compten entre quatre i sis a l’any, no
obstant, i amb l’arribada del Bruc m’he
proposat incrementar-les tant i com
em sigui possible.
El que més enyoro del poble és a
aquells que ja no hi són, i sovint, també
em passen pel cap planers i planeres
dels que fa temps que no en sé res. De
vegades trobo a faltar poder admirar
des d’un mateix punt, i en un dia clar,
els massissos del Montsià i dels Ports,
és una panoràmica fantàstica, fer una
bona rodada o pedalada per la Via Augusta i menjar algunes de les “delicatessen” de la nostra gastronomia.
Tornar al poble? Ara mateix crec que
estic més a prop d’una llarga estada a
l’estranger, vull dir per varis anys, que
no pas de tornar al poble. Penso que el
poble sempre hi és i sempre hi serà. En
canvi les opcions de noves experiències i vivències passen molts pocs cops
a la vida i crec que cal aprofitar-les.
Per la feina a la meva pròpia empresa
aquests darrers vuit anys he tingut el
privilegi de viatjar sovint i cada cop,
sobretot als USA, hi faig estades més
llargues, quan tens l’oportunitat de ferho, coneixes altra gent, altres cultures,
altres maneres de fer, pots consolidar
un altre idioma, ... Però bé, estigui on
estigui demà o demà passat sempre
seré un gran ambaixador de “La Plana”,
de les Terres de l’Ebre i de Catalunya!
Un plaer i un privilegi haver compartit
aquesta estona des de NYC-USA!
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AMPA
ESCOLA JAUME BALMES
Comença un nou any, ara toca fer balanç del passat i propòsits per al que
hem començat. La sensació és molt
positiva, ja que estem molt contents
de l’acolliment que tenen les activitats que s’organitzen des de l’AMPA,
tant pels nens com pels seus pares.
Des de l’Associació s’intenta participar al màxim d’actes possibles.
Aquest trimestre hem estat presents
en la fira de l’oli, on tots els xiquets
i xiquetes van fer el seu propi pot
d’olives trencades. Va haver-hi molta

participació, tanta, que fins i tot es va
haver d’anar a buscar més olives.
També es va participar en l’acte de la
marató de TV3. Pel matí, al parc municipal amb la resta d’associacions i
entitats amb manualitats i tallers de
tot tipus, on es va demostrar la solidaritat del nostre poble. Per la tarda,
els alumnes del taller de teatre van
representar l’obra dels “Pastorets”,
van estar magnífics, tenim un bon
planter d’artistes. A continuació, els
del taller d’anglès oral van ballar i
cantar unes nadales, en anglès naturalment. Gràcies a la gran acollida
de la gent que van venir a veure-ho

es van recaptar per la marató gairebé 400€. Moltes gràcies a tots, especialment als que ho van fer possible,
vam passar una tarda genial!!
L’altra cosa que ja és tradicional, que
els menuts de la casa esperen amb
moltes ganes, és el dinar de Nadal.
Aquest any 160 alumnes van dinar
tots junts per celebrar el final del primer trimestre i el començament de
les vacances nadalenques. No podem
dir res més que… GRÀCIES! Amb les
nostres ganes i el vostre suport tot és
possible.
MOLT BONES FESTES NADALENQUES A TOTHOM!!!

ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA
CELEBRACIÓ DEL
DIA DEL PILAR
Aquest any 2013 vàrem fer la celebració del dia de la Mare de Déu del
Pilar en el format clàssic, és a dir,
rondalla pels carrers del poble i dinar
de germanor al Centre Cultural.
Els actes es van iniciar amb el pas de
la rondalla del Grup de Jota “Jóvenes
Mayores” pels carrers del poble fins
a arribar a la plaça de l’Alcalde Cid i
Cid, on van cantar algunes jotes.
A continuació, ens vàrem traslladar
fins al Centre Cultural, on més de 100
persones entre socis, acompanyants
i simpatitzants vàrem celebrar un dinar de germanor.
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En acabar el dinar, vàrem acabar la
jornada amb l’actuació del Grup de
Jota “Jóvenes Mayores”.
Viatge a Osca
Per a finals d’octubre l’Associació

Aragonesa Planera havíem organitzat un viatge d’un dia a Osca, però
malauradament no es va poder realitzar per falta d’inscrits. Ho tornarem a intentar el 2014.
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CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Finalitzem l’any (que no la temporada) amb una valoració general més
que positiva tot i que encara estem a
la meitat del camí de l’actual temporada. Aquest darrer trimestre, ja amb
la temporada a ple rendiment, s’han
mantingut les expectatives que es van
plantejar a principi de temporada,
tant a nivell esportiu com econòmic.
Esportivament, acabem l’any amb el
Primer Equip en una posició tranquil·
la, tot i que som conscients que el
marge de millora és substancialment més alt i que s’ha de treballar
per millorar-ne els resultats. La resta
d’equips han mantingut el tipus en
aquesta primera part de la competició, destacant l’actual liderat de l’Aleví o el tercer lloc del Femení. Tot i això,
el lema del club continua sent el ma-

teix: el resultat és una conseqüència,
no un objectiu.
S’ha realitzat novament la presentació
dels diferents equips del nostre futbol,
des del Primer Equip fins als Patufets,
la categoria més petita del nostre club
i que, per primer cop a la nostra història, està competint a nivell comarcal.
Un total de 115 esportistes de totes les
edats fan del CF Santa Bàrbara una de
les entitats més vives i amb més activitat del nostre poble.
El club ha continuat també amb activitats paral·leles, com el sorteig dels
pernils durant aquest mes de desembre, la participació en actes com la
Marató de TV3 o la preparació del proper torneig de futbol base el qual es
disputarà el proper 7 de juny de 2014.
Malauradament no es podrà repetir la
festa de fi d’any que tant èxit va tenir

l’any passat. La falta d’un espai amb
condicions ha provocat la suspensió
de la festa a fi d’evitar problemes tant
a assistents com també a l’organització tot i que estem convençuts que
ens tornarem a retrobar a la propera
festa l’any 2014. Gràcies a tots i totes
pel vostre suport!
Finalment, el CF Santa Bàrbara vol
agrair un any més els qui fan possible
mantenir el futbol i la il·lusió de tants
xiquets i xiquetes per jugar al seu esport preferit sense desplaçar-se més
enllà: socis i sòcies, aficionats, pares,
mares i familiars, patrocinadors, col·
laboradors i la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Sense
tots vosaltres, no tindríem raó de ser.
Ens veiem l’any 2014. Ens acompanyareu?
Visca el Santa!

CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
Itineraris per les Terres de Cruïlla i
recordança del 75è aniversari de la
Batalla de l’Ebre
El Centre d’Estudis Planers, amb
la col·laboració de la Penya Amics
del Cavalls i de la Unió Ciclista
Santa Bàrbara, va organitzar el
matí del diumenge 10 de novembre
l’ITINERARI A LES BASSES DE LA FOIA
I SOLSÓ AMB CARRO, inclòs dins dels
“Itineraris per les Terres de Cruïlla
2013”. Anar en carro va suposar una
molt bona experiència per a molts
dels participants. El recorregut també
es podia fer a peu, o amb bicicleta
(amb un recorregut més llarg), dins la
Bicicletada de Tardor. Totes les persones
participants van fer cap a les basses
de la Foia, on després d’esmorzar van
poder conèixer uns paratges de gran
riquesa natural, botànica i zoològica,
amb explicacions de persones expertes
en la matèria: Álvaro Arasa i Ferran
Royo, de Santa Bàrbara, i Laura Tomàs,

de Masdenverge. Durant el trajecte
també es van poder observar els horts
de Solsó, espai que va ser dels primers
a poblar-se quan es van colonitzar
estes terres.
Com és habitual des de la primera
edició de la Fira de l’Oli, el Centre
d’Estudis Planers va presentar una
interessant exposició al seu estand
els dies 22, 23 i 24 de novembre i es
va poder contestar un qüestionari
relacionat amb els continguts, el qual
donava dret a participar en un sorteig.
L’exposició, en col·laboració amb Amics
i Amigues de l’Ebre, estava centrada
en la BATALLA DE L’EBRE, amb una
atenció especial a l’acció de la zona
de Mianes i la Carrova, en motiu de
la commemoració del 75è aniversari
d’aquell fet històric.
Precisament l’estand del Centre
d’Estudis Planers va ser el marc,
diumenge a la tarda, del lliurament
de d’una panera a Divina Casanova,

del nostre poble, com a guanyadora
del premi a la participació en els
ITINERARIS PER LES TERRES DE
CRUÏLLA 2013. La panera estava
formada amb els obsequis aportats
per cada una de les entitats que han
fet itineraris: els centres d’estudis de
Mas de Barberans, la Sénia, Ulldecona,
Santa Bàrbara i les Cases d’Alcanar;
el Centre Cultural Traiguerí; el Grup
de Catalogació Los Taulons, de Sant
Rafel-el Castell; l’associació Rossell
750 Aniversari i el Grup Excursionista
L’Esquetxe, de Rossell; a més de les
associacions culturals i veïnals Lo Rafal
d’Alcanar, Camí Vell de Peníscola, La
Tella de Sant Mateu i l’Agrupació
de Muntanya El Turmell de Xert. La
voluntat del grup Terres de Cruïlla és
desenvolupar sinèrgies per difondre,
conservar i defensar el patrimoni
cultural, ambiental i monumental del
territori que es troba al voltant del riu
Sénia.
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CLUB PATÍ SANTA BÀRBARA
EL CLUB PATÍ SANTA BÀRBARA CLASSIFICA UN PATINADOR I
L’ÚNICA PARELLA ARTÍSTICA DE
LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA PER
A LA COPA CATALANA D’INICIACIÓ
Aquesta classificació és el producte del
tercer lloc aconseguit en individual per
Izan Arribas a la Copa Tardor i del primer lloc aconseguit per la parella artística formada per Leire Ferraz i Izan
Arribas
En l’edició de la Copa Tardor, classificatòria per a la Copa Catalana, el
Club de Patinatge Artístic Santa Bàrbara va aconseguir classificar un patinador i la parella artística en Nivell
C de 10-11 anys.
Aquest Trofeu, que posava fi a la
temporada de patinatge artístic, va
tenir lloc a la Seu d’Urgell el passat
16 de novembre.
El patinador classificat en individual, Izan Arribas Tomàs, va ser l’únic
patinador de les Terres de l’Ebre que
representaria a la territorial tarragonina en aquesta Copa Catalana; així

com també ho era la parella artística formada per Leire Ferraz Arasa i
Izan Arribas Tomàs, ja que no n’hi
havia cap més de la província de Tarragona.
Els patinadors del nostre club varen
assolir uns resultats molt satisfactoris, donat que era el primer cop que
el CP Santa Bàrbara participava en
una Copa Catalana com també els
patinadors, amb un any escàs de recorregut en aquest món del patinatge.
En individual Izan Arribas Tomàs va
assolir un 6è lloc, essent el segon patinador més ben classificat per puntuació de tots els que participaven
per la territorial de Tarragona.
La parella artística va assolir el cinquè lloc.
Altres fites assolides en finalitzar la
temporada
Cal destacar que el nostre Club també ha aconseguit altres fites per finalitzar aquesta temporada: tres
patinadores més varen superar la

prova de nivell C: Diana Val Martí;
nivell C de 10-11 anys; Leire Ferraz
Arasa, nivell C de 0-7 anys i Nàdia
Peiró Simón, nivell C de 8-9 anys. En
el cas dels dos patinadors que ja havien superat el nivell C, cal destacar
que han assolit el nivell B de 10-11
anys: Izan Arribas Tomàs i Mihaela
Daniela Vlîgea.
Tant la junta del CP Santa Bàrbara,
com el seu entrenador han valorat
positivament els resultats obtinguts,
com una millora important dins
d’aquest any, ja que hi ha patinadors
que han passat dos nivells en un any.

SANTA BÀRBARA PER LA INDEPENDÈNCIA (ANC)
“Junts cap a la independència” i “Signa un vot per la independència”
El dia 22 de novembre es va fer a Santa Bàrbara l’acte “Junts cap a la independència”, organitzat per l’agrupació
local de l’Assemblea Nacional Catalana. Hi van participar com a ponents
Ernest Maragall, exconseller i artífex
del projecte Nova Esquerra Catalana,
Lluís Salvadó, diputat al Parlament de
Catalunya i secretari general adjunt
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Ferran Bel, alcalde de Tortosa i senador per Convergència i Unió, i Jaume
Marfany, vicepresident de l’Assemblea
Nacional Catalana.
Després d’una breu presentació de la
tasca de l’ANC al poble i a les nostres
comarques i de l’objectiu de l’acte,
cada un dels ponents va exposar la
seua visió sobre el procés nacional i
sobiranista que s’està tirant endavant
i hi va haver una part final amb intervencions i preguntes del nombrós
públic assistent. Tots van coincidir en
el fet de constatar el camí d’oportunitats que se’ns obre al davant, en la
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conveniència d’aconseguir com més
unitat millor, en la necessitat de no
defallir davant els obstacles i en el
treball per aconseguir una base social
com més àmplia millor. També es va
evidenciar que els passos que s’estan
fent i es faran –encara que de vegades
puguen parèixer lents– són imprescindibles, ja que el procés ha de ser “immaculat” als ulls del món, i es va fer
palès que, tot i que pot haver-hi plans
a la recambra, el nostre objectiu prioritari a hores d’ara ha de ser la consulta. A més, els ponents van apel·lar
a la necessària implicació de tothom,
i de manera específica van encarregar
a les persones presents que actuen
com a divulgadores, per a donar raons
als qui dubten, en un camí que s’ha
d’acollir sempre en l’argumentació
ben fonamentada.
Santa Bàrbara per la Independència,
l’agrupació local de l’Assemblea Nacional Catalana, també va estar present a la Fira de l’Oli. A l’estand hi
havia diversos plafons informatius
sobre l’actual situació de Catalunya

i fotografies de la Via Catalana cap a
la Independència del proppassat 11
de setembre. Però les activitats principals van ser les de donar informació
personalitzada a tothom que ho volgués i recollir butlletes d’adhesió a la
campanya “Signa un vot per la independència”, recollida que va suposar
un èxit, amb un total de mig miler de
signatures. Esta campanya continuarà
els propers mesos, i dins de l’any 2014
la primera ocasió que hi haurà per a
exercir aquest dret serà els dies 11 i 12
de gener, en sintonia amb la jornada
general que es farà a tot el país.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Ara que estrenem any farem esmena
de les activitats més novedoses
realitzades en aquest nou curs 20132014:
A l’octubre, i més concretament el 18
i 19, vam fer una sortida a Peñíscola,
va ser un cap de setmana molt
complert, on es va gaudir d’un hotel
de categoria i molt cèntric, que ens
permetia fer un passeig pel port o
pels carrerons del casc antic, visitar
el castell, el museu de la mar o el
palau de congressos en pocs minuts.
Cadascú va fer les activitats que més
li van venir de gust en tot moment i,
el diumenge a la tarda, vam realitzar
tots junts un recorregut en trenet per
zones de Peñíscola que habitualment
no es visiten i ens són totalment
desconegudes. En acabar retorn cap
a casa que l’endemà era dilluns.
Al mes de novembre vam realitzar
una excursió a peu a la veïna
població de Masdenverge, on ens
van rebre Meritxell Sabaté i Ma
Carme Barberà, totes dues regidores
de l’Ajuntament de Masdenverge,
que ens tenien preparada una ruta
guiada pels indrets i locals més
emblemàtics del poble (carrer del
Pou, Casal Parroquial, l’Església
del Roser, la Casa Rural Lo Molí de
Rosquilles, el Casal dels Jubilats i el
recent estrenat Centre Actiu on hi
ha ubicada la Biblioteca, l’Escola de
Música i un interessantíssim museu
sobre la vida al poble). Per acabar,
vam fer un intercanvi d’obsequis
recordatoris de la visita i un refrigeri
que ens va anar molt bé per agafar
forces per a la tornada a peu al
nostre poble.

En arribar i per arrodonir el dia ens
esperàvem al restaurant Venta de la
Punta on vam dinar tots junts d’allò
més bé.
Una altra activitat realitzada aquest
primer trimestre de curs, sinó
novedosa sí molt emblemàtica i
arrelada a la nostra entitat com és
el Prenadal, on com tots els anys, les
aportacions voluntàries de les sòcies
assistents es destinen a la Marató de
TV3, que aquest any està dedicada
a les malalties neurodegeneratives.
Aquest any es va recollir una bona
quantitat, mil euros.

Gràcies a totes per la vostra
col·laboració i que tingueu un bon
any.
La Junta
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
5a MARXA BTT FIRA DE L’OLI DE
SANTA BÀRBARA, 24 de novembre
de 2013.

Final Temporada 2013 TEAM
IBEROLEI
Bé, després de l’entrega de trofeus
donem per acabada la temporada
2013 per la majoria d’integrants
de l’equip (ja que alguns faran
ciclocross) però aprofitant aquest
moment volem fer un resum de les
victòries entre les quals han hagut les
6 h de resistència de Bítem, les 24 h
de resistència de Maella en categoria
per equips i individual i la General
per equips de la Xallenger, junt amb
altres podis individuals d’alguns
dels nostres corredors en diferents
curses o generals de la Xallenger.
Aquests resultats reflecteixen que
no ho hem aconseguit per tindre
cap superclasse, ja que gairebé tots
són victòries col·lectives, i això no
s’ha aconseguit havent-hi una gran
unió entre tot l’equip, bon ambient
i un gran companyerisme, moments
difícils i moments esplèndids,
però tota la temporada es pot
resumir en dues paraules i són les
paraules equip i amistat, només
amb la combinació d’aquestes dues
paraules es pot aconseguir tota la
resta, una sense l’altra en aquest cas
no seria el mateix, per això agrair a
tots els companys el bon any que
hem pogut passar junts i esperem
continuar així durant molts anys, per
altra banda donar les gràcies a tots
els patrocinadors sense els quals no
seria possible això:

- Construccions Pere Salvan
- Bike Taller
- Unió Ciclista Santa Bàrbara
- Iberolei (Cooperativa Agrícola del
Camp)
- Mari Carmen Solà
- Centre d’Animals Arasa
- Redó Seguretat
- Controlpack
- Forn de pa Sales
Dit això esperem tenir una pròxima
temporada igual o millor que aquesta
i continuar amb la gran majoria de
patrocinadors per donar continuïtat
a un projecte que va agafant cos a les
Terres de l’Ebre i que va començar del
no res, que amb aquests temps que
correm ja és molt trobar tota aquesta
sèrie de gent disposada a apostar
pel ciclisme i posar el seu granet de
sorra perquè l’equip tiri endavant i
continuï havent-hi corredors lluint
els colors.

• 16-17 Febrer, 5é DH GODALL,
210 participants, descens de btt
puntuable per a la DH XALLENGE
de Catalunya.

• 21 Juny, Sortida Lluna plena
(jornades esportives 2013), 40
participants, recorregut nocturn
per la Via Verda de Xerta fins a Bot.

• 10-11 Setembre, Participació en la
pujada de la senyera i en l’ofrena
als herois del nostre país.

• 1 Maig, 4ª Quedada btt, 60
participants,
organitzat
conjuntament amb C.C. Montbike
d’Amposta.

• 14 Juliol, Ofrena de Festes (Festes
Majors 2013), carros-bici, tàndems,
18 participants.

Dins del marc de la Fira de l’Oli, la
nostra entitat, com tots els anys, ha
organitzat la 5a Marxa BTT. Aquest
any la novetat principal ha estat
que el recorregut no ha passat per
la Serra de Godall, cosa que potser
ens ha beneficiat en participació (110
participants), ja que el recorregut no
era tan exigent tècnicament.
Hem passat pels termes de
Masdenverge, Freginals i Santa
Bàrbara, 37 quilòmetres que han
estat del gust de tots el participants,
només calia veure la cara de la gent
a l’arribada, a la zona de pícnic, per
sentir les impressions i sensacions de
la marxa. Hem fet dos avituallaments
durant el recorregut, el primer al
Mas de Sant Pau de Masdenverge
i el segon en acabar el sender de la
Serreta de Freginals. Sense haver de
lamentar cap incident d’importància
els corredors van arribar al nostre
poble on els esperava un bon
esmorzar per recuperar forces, i el
sorteig de regals dels establiments
ciclistes de la comarca i restaurants
locals.
Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara
animem a tothom a participar el
proper any, i Força Pedals!!!
RECULL D’ACTIVITATS ANY 2013

• 25 Maig, Nit de l’Esport Comarcal,
exposició de cartells d’activitats de
l’Entitat i projecció d’imatges de
les activitats del nostre club.

• 20 Juliol, Pedalada Popular de
Festes (Festes Majors 2013), 65
participants, itinerari pel Camí de
Mianes i Torre de la Carrova.

• 14 Juny, Sortida btt nocturna
(jornades
esportives
2013),
18
participants,
recorregut
pels senders dels boscos de
Masdenverge i Serreta de Freginals.

• 21 Juliol, 1ª Cursa d’Escoles
de Ciclisme Vila de Santa
Bàrbara, (Festes Majors 2013), 84
participants, puntuable per al
Campionat de Catalunya.
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• 10 Novembre, Bicicletada de tardor
2013, 10 participants, “itinerari per
les terres de cruïlla”, recorregut pel
camí de Mianes, Mas de Sant Pau,
Basses de la Foia i masos de Solsó.
• 24 Novembre, 5ª Marxa btt Fira
de l’Oli 2013, 110 participants,
recorregut btt pel Barranc de Lledó,
senders de Masdenverge i Serreta
de Freginals.
• 15 Desembre, Marató de TV3,
circuit gimcana per als participants
de la Marató.

Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Comencem aquest escrit, com a
continuació del que vam fer al mes
de setembre, parlant de la loteria,
aquest any sí que ens ha tocat,
no és molta cosa, però és millor
que els altres anys que mai tocava
res. Agraïm a tota la gent que ha
col·laborat comprant participacions.
Competicions aquest trimestre ja no
n’hi ha, i les xiquetes des del mes
de setembre ja s’estan entrenant
per a les properes competicions
que començaran a finals de febrer
i primers de març. Judith està
preparant les actuacions i, aquest
any, estem comptant amb un
monitor amb molta experiència,
Àngel Escuin, que porta molts anys
en aquest món del Twirling i que va
aconseguir molts èxits i premis. La
qualitat dels exercicis ha millorat
molt i als campionats es veuran els
resultats positius.
La primera activitat a nivell
municipal que hem fet aquest
trimestre ha estat al novembre la
participació als actes de la Fira de
l’Oli. La concentració es va fer a
l’Ajuntament i, juntament amb totes
les autoritats i entitats presents, les
xiquetes van anar desfilant fins a la
Fira, acompanyades de la banda de
música.
Cada vegada tenim més xiquetes
petites i menys de grans, però
continuem al voltant de 40 atletes. A
les actuacions d’aquesta tardor, com
que ja fa fred, totes elles han anat
uniformades amb el vestit d’hivern.

El següent acte que vam participar
va ser a la festa de Santa Cecília.
Va ser un acte molt bonic amb
l’acompanyament de tots els músics,
tot i el vent i el fred que feia. Aquesta
vegada ens vam concentrar a la
zona de l’Institut/Poliesportiu, ja
que els músics anaven a buscar a
l’última incorporació de la banda,
des d’aquest lloc van sortir desfilant
pels carrers del poble fins arribar a
la plaça de l’Ajuntament, allí un cop
tots junts, vam fer unes actuacions
i acte seguit vam entrar a missa per
commemorar el dia de Santa Cecília
i abans de començar l’eucaristia,
les tres entitats presents van oferir
cadascuna un ram de flors a la
patrona. Adjuntem fotos de totes
elles desfilant i de l’ofrena.
La tercera activitat en què vam
participar va ser a La Marató de TV3,
primer el club com a entitat municipal
va col·laborar en un calendari solidari
contra les malalties degeneratives i
que confeccionava l’Ajuntament, ens
vam fer una foto la Junta i totes les
atletes al Pavelló Municipal. Després,
el dia 15 de desembre pel matí i al
Parc Municipal, el club també va
participar en unes exhibicions i en
fer cagar el tió, també adjuntem
fotos.
I per últim, voldria acomiadar-me
de tots vosaltres lectors, després

de molts anys en aquest món del
Twirling, més de 15, els últims 8 a
la junta directiva com a tresorer, i
també 5 portant aquesta secció, ha
arribat l’hora en què les filles es fan
grans i a la vegada hem de deixar
pas a noves generacions, però el més
important és que la vida continua.
Fins sempre! Ha estat un plaer
treballar amb les 2 juntes directives
en aquests 8 anys, i estic convençut
que la propera junta encara ho farà
millor, per l’experiència que he
compartit aquests 2 últims mesos de
traspàs.
Des de l’actual junta directiva volem
agrair la feina feta i el compromís
que sempre han tingut tant Patrici
com el seu entorn amb tot el club
i la gran tasca que sempre han
desenvolupat durant tots aquests
anys. Aprofitem aquestes línies per
agrair també la col·laboració que
de manera desinteressada han fet
també altres membres que ja no són
de la junta com atletes i exatletes
que han contribuït en la història del
nostre club.
La junta directiva del Club desitja a
tot el poble que passeu unes molt
Bones Festes Nadalenques, i que
el proper any 2014 sigui millor que
aquest.
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Entitats Planeres
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
L’equip de govern de l’Escola Municipal de Música Germans Arasa Els
Flarets volem desitjar a tota la gent
de Santa Bàrbara, un feliç any 2014
i que aquest sigui, com ja dèiem
l’any passat, una miqueta millor. Per
als qui formeu part de la comunitat
educativa de l’escola, alumnes, pares
i professors, us demanem, una vegada més, que la crisi i la escassetat
d’ajuts no ens tregui la il·lusió per
tirar endavant aquest projecte educatiu.
El passat 28 d’octubre vàrem celebrar l’Assemblea General amb l’assistència d’uns vint pares/mares
d’alumnes als que es va entregar el
calendari del curs 2013/2014. En la
reunió, entre d’altres, es va parlar
del següent: 1) A partir de novembre
els alumnes de 4t tindran una classe
mensual, en divendres, amb acompanyament de piano, la qual cosa
implica un augment de la quota en
10 € mensuals. 2) Les quotes que paguen els alumnes, els mesos de juliol i agost, són per compensar el cost
de la matriculació que no es paga.
3) Amb les quotes mensuals es paga
el sou dels professors i encara manquen uns 500 €/mes que es poden
pagar amb els ajuts de l’Ajuntament
i subvencions de la Generalitat, agraint a l’Ajuntament que ens avanci els
ajuts d’Ensenyament, quan aquests
no arriben a temps. 4) Es va recordar que el 4 de desembre de 2014
es compliran 25 anys de l’Escola de
Música i que durant el 2015 es volen
fer diferents celebracions. 5) El tema
principal va ser el pressupost per a
l’actual curs i que ha quedat desglossat de la següent manera:
Despeses
Professors 29.600€
Direcció
10.800€
Agent/Bancs 2.980€
Material
4.420€

Ingressos
Quotes
24.000€
Ajuntament 6.000€
Actuacions
3.800€
Ensenyament 14.000€

El Concert de Nadal es va fer el dissabte 30 de novembre i van participar la Banda Jove, Escola Municipal
de Música Germans Arasa Els Flarets
i la Banda Unió Musical Jaume Bal44

mes, dirigits pel seu director Sr. Joan
Marc Subirats Calero. A la primera
part, la Banda Jove va interpretar:
Obertura 1812, Memòries d’Àfrica
i Hoosier Suite. A la segona part, la
Unió Musical interpretà: Les quatre
estacions, El llac dels cignes i Mountain of dragons.
El passat 1 de desembre vàrem celebrar la diada de Santa Cecília, patrona dels músics. Al matí es va fer el
tradicional recorregut per a la recollida dels membres de la Banda Jove
que han passat a ser nous integrants
de la banda de música Unió Musical
Jaume Balmes i que aquest any han
estat Marc Acero, Maria Bailach, Laura Bel, Gemma Cardona, Jordi Cid,
José Luís Cid, Marc Granjé, Lluís Martí, Montse Martí i Roger Royo. Com a
cloenda dels actes i en agraïment als
músics i professors va tenir lloc un
dinar de germanor a la mateixa Escola de Música.
El dia 15 de desembre, l’escola va
participar en la Marató de TV3 i la
tarda del dia 22 es va fer l’audició,
que és quan els alumnes demostren
públicament el que han aprés durant el primer trimestre. Des d’aquí
volem animar, una vegada més, tant
als alumnes com als professors, per
seguir com fins ara.
El dia 29, com última activitat de
l’any, es va acompanyar a l’Herald
dels Reis Mags.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta quin carrer és la imatge 1 i qui són els de la imatge 2.

Enigmes

Sudoku
Completa la graella, utilitzant els números
de l’1 al 9, has d’evitar que es repeteixi cap
número, a cap línia, columna o bloc.
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El número 24
El número 24 es pot escriure utilitzant només tres vuits:
24=8+8+8. Ho podries fer amb tres tresos? I amb tres dosos?
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Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 24

L’ós caminant: L’ós és blanc, ja que és un ós polar.
Els únics llocs on es compleix la condició de tornar al punt de partida
són el Pol Nord i qualsevol punt situat a 10 Km al nord dels paral·lels que
mesuren 10 Km. De circumferència, ja que en fer 10 Km a l’est tornarem
al punt de partida. En qualsevol d’aquests casos estarem en un dels Pols, i
per tant l’ós serà blanc.
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1
2

Solucions

El penjat
Per elevar-se ha utilitzat un gran bloc de gel que ja s’ha desfet.

3
5

Darrera
Com pot, en Joan, estar darrera el seu pare si el seu pare també
està darrera seu?
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Qui i què?
Imatge 1: Escola Jaume Balmes
Imatge 2: Montserrat Pererols,
Paquita, Remei Vallés, Guadalupe
Farnós, Maria Jesús Pla i Maria José
Gilabert
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Biblioteca José Escudé Albesa
QUÈ S’HA FET?
CLUB DE LECTURA
El Club de Lectura ha continuat amb
la seva dinàmica durant aquest darrer
trimestre de 2013 i ha realitzat les seves
trobades mensuals ampliant el nombre
de membres assistents, cosa que ha
satisfet molt a la seva coordinadora
Carme Sandonís, que agraeix a tots
els participants les ganes i voluntat
perquè el club continuï prosperant.

TEATRE INFANTIL
El dijous 7 de novembre es va realitzar,
a la biblioteca, l’espectacle infantil:
Meitat tu, meitat jo... de la companyia
marduix. Els assistents van gaudir amb
els poemes de Joana Raspall i van ser
convidats a pujar al vaixell i a navegar
per la mar sense onades, sota un cel
sense boires, d’un país sense nom, per
tots els paisatges del món.

VISITES ESCOLARS
El personal de la biblioteca es va
desplaçar a l’IES les planes per fer
una sessió de catàleg que consistia en
donar a conèixer, als alumnes de 1r i
2n de Batxillerat, el funcionament del
catàleg a través del qual es pot accedir
a la informació necessària per cercar
els documents (llibres, revistes, CD,
DVD, etc.) que necessitin a l’hora de
realitzar els seus respectius treballs.
També, els alumnes de 1r d’ESO de
l’IES les Planes inscrits al crèdit de
biblioteca van fer la seva particular
visita a la biblioteca José Escudé
per ampliar els coneixements que
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treballen al crèdit i conèixer de primera
mà el funcionament d’una biblioteca
pública.
Finalment, els alumnes de 3r de
Primària de l’Escola Jaume Balmes van
assistir a una visita on van aprendre
el funcionament de la biblioteca,
les normes, les diferents seccions,
especialment la infantil amb els llibres
que poden llegir tenint en compte la
seva edat, i els serveis que s’ofereixen.
TALLER DE MEMÒRIA
Amb la presència del personal del
Centre de Dia i de la Biblioteca, els
col·laboradors i els regidors Alfred
Blanch i Montse Rodríguez, el dia 19 de
desembre, es va fer entrega, als iaios i
iaies del Centre de Dia, del treball que
havien realitzat durant el 2013 al taller
de memòria.

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

QUÈ FAREM?
BIBLIOCURSA
Un cop acabat l’últim trimestre de
l’any, ja se sap qui han estat aquells
que han aconseguit superar la cursa
amb èxit, un total de 52, per això, per

a tots ells, es realitzarà, el divendres
17 de gener, a les 18 hores i al Centre
Cultural, una entrega d’obsequis i
diplomes amb moltes sorpreses.
CLUB DE LECTURA
Comença el 2014 i les ganes dels
membres del Club de Lectura continuen
estant presents, amb les seves
trobades mensuals que realitzaran
l’últim dimarts de cada mes i amb
noves propostes i iniciatives. Si esteu
interessats en assistir-hi només heu de
passar a informar-vos per la biblioteca.
EXPOSICIONS
Aquest primer trimestre del 2014,
concretament del 22 de febrer al 13 de
març, la biblioteca tindrà l’exposició
titulada Corremón emmarcada dins de
la setmana del llibre infantil i juvenil a
les Terres de l’Ebre. L’exposició s’adreça
especialment a infants i joves, i abasta
un ventall ampli de lectures que va des
de l’aventura fins a la crònica i inclou
tant alguns aspectes meravellosos com
documentals.

I AIXÒ QUÈ ÉS?

Aquesta imatge, que pertany al llibre
Orgues del Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre, de la col·lecció local de la
Biblioteca de Santa Bàrbara, és l’orgue
de l’església de Santa Bàrbara d’estètica
romàntica francesa i construït per
l’orguener valencià Pedro Palop, l’any
1920.

Centre Obert l’Oliveta
En aquest número del magazín ens
agradaria explicar-vos el que hem fet
en aquest trimestre. Per començar,
els nens i nenes del Centre vam realitzar una sortida al nou mercat municipal, els petits van realitzar una
gimcana on van poder fer preguntes
a les dependentes del mercat que
molt amablement les van contestar.
El 29 d’octubre vam fer els típics panellets per a cel·lebrar la castanyada,

HOTEL RESTAURANT

el dia 31 se’ls van poder emportar a
casa i degustar-los.
També vam realitzar una sortida a la
fira de l’oli com ja va sent tradició, els
nens van berenar al camp de futbol
i vam acabar la tarda fent una volta
per la fira.
El dia 15 de desembre l’Oliveta també
va participar amb la Marató, tothom
que vulgues va poder confeccionar
una postal en motiu de la Marató.

Com no podia fer falta vam cel·lebrar
el Nadal, vam col·laborar amb el tradicional de tu a tu de la plana ràdio
cantant 2 nadales i vam fer cagar el
tió.
Ara aquest nou trimestre el començarem al Centre nou, al carrer Cristòfol Colom, 15. A les noves instal·
lacions del Centre Municipal de Serveis Socials.

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

Infocentre

ACTIVA’t
Dispositiu d’Inserció sociolaboral
Des del mes de setembre, tots els
dilluns de 9 a 14 hores, l’Infocentre
compta amb els serveis de la inseridora laboral del dispositiu d’inserció
sociolaboral, propulsat pel Consell
Comarcal del Montsià i subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
en el marc del projecte “Treball a les 7
comarques” i cofinançat pel Fons Social Europeu, i ja són molts els usuaris
que han aprofitat aquest servei en el
procés de recerca de feina.
Aquest serveix ofereix a tota la població en general, informació, orientació,
assessorament, formació i acompanyament en el procés d’inserció laboral. La tasca de la inseridora consisteix en l’acompanyament en tot el
procés de buscar feina, des de com
redactar correctament un currículum
o una carta de presentació, a com accedir a les ofertes de treball, com gestionar-les, com promocionar-nos com
a candidats, com fer el seguiment
de les possibles ofertes, com preparar-nos per a una entrevista de feina...

La tècnica estudia el perfil dels candidats per poder assessorar-los i orientar-los en el camí de recerca de feina.
Aquest és un servei públic, voluntari i
totalment gratuït. Totes les persones
que es troben en situació d’atur poden beneficiar-se d’aquest servei posant-se en contacte amb l’infocentre
de Santa Bàrbara.
Durant el temps que dura el procés,
Activa’t us ajudarà a:
. Millorar les vostres actituds, capacitats i habilitats.
. Definir els vostres objectius professionals.
. Prendre consciència del context i la
utilització de les tècniques de recerca
activa de feina.
. Facilitar-vos eines i ajudar-vos en el
procés de reciclatge professional.
En definitiva, millorar la vostra ocupabilitat i fomentar la vostra inserció
laboral.
Activa’t és un acord entre dues persones que necessàriament han d’adoptar un paper actiu en el procés:

. Tu, tens la funció d’aportar la teva
motivació i recursos personals per
aconseguir allò que vols a nivell professional.
. La inseridora laboral t’acompanya
en el recorregut d’esbrinar allò que tu
pots oferir al mercat de treball i allò
que t’ofereix a tu.
Actualment, hi ha molta gent que es
troba a l’atur, és per això que és molt
important seguir impulsant aquest
tipus de programes que suposen una
ajuda directa a totes les persones que
necessiten ajuda en el procés de recerca de feina.
Totes les persones interessades en
beneficiar-se del programa ACTIVA’t,
poden demanar més informació adreçant-se a:
Infocentre de Santa Bàrbara
C/ Mare de Déu de Montserrat, 28
infocentre@santabarbara.cat
adelim@altanet.org
Tel. 977 717 732

allers VIDIELLA
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

Llar d’Infants Les Beceroles

Activitats

LA CASTANYADA
El dia 31 d’octubre pel matí, els nostres petits/es van fer els panellets i va
venir la castanyera.
Per la tarda, vam celebrar la castanyada al Centre Cultural juntament amb
els seus familiars, els nens/es anaven vestits de castanyers/es i van ballar
i cantar cançons típiques de la tardor. Va tornar a venir la castanyera a
explicar-nos un conte i ens va portar xocolata amb galetes per berenar.

FRUITS DE LA TARDOR
En arribar la tardor, a la Llar els nens/es preparen tota una exposició de fruits
típics d’aquesta estació que porten de casa.
Durant uns dies els coneixem, toquem i aprenem coses sobre ells i, finalment,
un dia fem la degustació.
Un dia també sortim a buscar fulles per poder tocar-les, trepitjar-les i fer
d’altres activitats.
EL COLOR ROIG
Durant el primer trimestre, els infants han conegut el color roig. Han fet
diferents activitats relacionades amb aquest color, fins i tot una gran festa,
on van veure un teatre de titelles de la caputxeta vermella. El dia de la festa
havien de venir vestits/es de color roig.

EL CAGATIÓ
El dia 16 de desembre va arribar el caga tió a la Llar. Tots els nens/es
l’esperaven amb menjar i una manta per tapar-lo, perquè feia molt de fred.
Un cop va menjar i va entrar en calor els petits/es li van cantar una cançó.
Va estar amb nosaltres tota la setmana i el divendres pel matí ens va cagar
“xuxes” per a tots/es.
El dimecres també vam anar a veure el caga tió gegant que hi ha al nostre
poble i li vam portar menjar.
Els nens/es de la llar s’ho van passar molt bé!!!
XOCOLATADA
A la Llar tenim uns pares i mares molt templats/des i com no, aquest any, ens
han tornat a preparar la festa de Nadal, la qual la vam celebrar el dia 20 de
desembre per la tarda al Centre Cultural.
Ells són qui preparen alguns tallers, la decoració i el berenar per als seus fills/es.
Els nens/es com estan tan contents de què els seus pares/mares els preparin una
festa, quan arribem al Centre Cultural els cantem unes cançons nadalenques.
Després vam començar a fer les activitats preparades i un iaio molt cuiner ens
va fer una xocolata boníssima.
Per acabar, també ens va venir a veure el pare Noel, el qual va portar un detallet
a cada nen/a i es van poder fer una foto amb ell.
MOLTES GRÀCIES PARES I MARES!!!

Dins del programa extraordinari de suport al centre de 1r cicle d’infantil de
titularitat municipal curs 2012- 2013, la Diputació de Tarragona ha atorgat una
subvenció a la Llar d’Infants les Beceroles.
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup
Joventut, durant el 4t trimestre, han
estat:
El passat mes d’octubre es va
realitzar la desena edició del curs
de formació bàsica, que anava
destinat a joves nascuts l’any 1997.
El curs té com a objectiu principal
fomentar la participació jove. Hi van
participar un total de 15 joves, els
quals van poder realitzar diferents
sessions, com ara; fer de monitor/a,
dinàmiques de grup, gimcanes, jocs
i danses, primers auxilis, expressió
plàstica, reflexions juvenils, cançons
i contes i preparar una activitat.

En el marc de la XVII Fira de l’Oli,
van finalitzar les activitats infantils
per al 2013, es van realitzar diverses
activitats relacionades amb el món
de l’oli i els cítrics. El dissabte 23, es
van fer dos tallers, l’un era de batuts
amb cítrics i cítrics disfressats i
l’altre de curses infantils de relleus
transportant cítrics. El diumenge
24, es va fer la tradicional activitat
de la confecció d’ungles de plegar
olives i, a continuació, es va fer la
triatló rústica, on hi va haver molta
participació.

El 15 de desembre, un any més
Santa Bàrbara es va sumar a la
causa solidària de la Marató de
TV3, aquest any per les malalties
neurodegeneratives, sota el lema “La
solidaritat no degenera”. La jornada
va constar de diferents tallers i
actuacions dutes a terme per les
entitats i associacions del municipi,
també es va poder comprar el
calendari solidari per la Marató.

Durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de
desembre, es va dur a terme, el Parc
Infantil i Juvenil de Nadal, on els més
joves del nostre poble, van poder
gaudir d’un ampli ventall d’activitats
i tallers molt variats. També es va
realitzar el tradicional passatge del
terror, aquest any amb una nova
història terrorífica.

Ens sabríeu dir cinc tallers o
activitats que s’han realitzat en
l’edició del Parc Infantil i Juvenil
de Nadal 2013.
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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Parlem de …

Presentació del protocol per sensibilitzar, detectar i atendre la població jove en situació de violència
masclista
El Departament de Benestar Social i
Família va presentar el Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista, que té per objectiu facilitar la tasca dels equips professionals de joventut en la lluita contra
aquesta xacra. La presentació es va
fer en una jornada d’aprofundiment
sobre aquest tema adreçada a professionals del territori que treballen
amb joves.
Aquest protocol, reconeix el caràcter
específic de la violència masclista
en joves i perment millorar les accions preventives de detecció precoç
i l’acompanyament vers la construcció d’unes relacions interpersonals
més satisfactòries. Es troba a disposició dels pofessionals de joventut i

estableix el model d’intervenció i de
coordinació.
Es tracta d’una eina que posa l’accent en detectar preventivament els
possibles abusos a noies per part de
les seves parelles o d’altres persones,
especificant diferents indicadors de
sospita, i també explica com ha de
ser l’atenció personalitzada en els
espais d’atenció a la gent jove, com
ara els prop de 300 punts d’informació juvenil.
La violència masclista és un fenomen universal on el principal factor
de risc és el fet de ser dona i no destingeix classes socials, ètnies, cultures ni edats.
L’àrea de joventut de l’Ajuntament,
va ser present en les diferents sessions per treballar el protocol de joventut, i poder explicar la situació
territorial que hi ha, els serveis específics que té la comarca, entre altres
qüestions importants per a la confecció del protocol.
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SANTA BÀRBARA PER LA
INDEPENDÈNCIA
Estem a punt d’iniciar un any
transcendental per al futur del nostre
poble. Per a molts de nosaltres serà
un dels anys més importants de les
nostres vides, perquè molt poques
generacions han tingut el privilegi de
viure el que nosaltres viurem; tenim la
responsabilitat històrica de construir
un futur millor per a tots els ciutadans
de Catalunya.
Per això hem de viure’l amb il·lusió,
coratge i valentia i hem de demostrar al
món la nostra capacitat de resistència
i la nostra ferma voluntat de convertirnos en un estat lliure i sobirà.
Però per a fer-ho necessitem estar molt
informats, sabem molt bé que tenim en
contra tot de mitjans poderosos que ens
intenten atemorir amb arguments més
que dubtosos, quan no descaradament
falsos, amb la finalitat de dividirnos i fer-nos fracassar, i contra això
nosaltres
només
volem
oposar
INFORMACIÓ clara i contrastable. I
això és el que intentarem, a partir
d’ara, des d’aquesta columna: donar
respostes a tots els dubtes que pugueu
tenir.
Començarem pels més freqüents i
seguirem amb aquells que vosaltres
mateixos ens vugueu fer arribar;
esperem que pugui ser un diàleg viu,
que puguem traslladar al carrer, a
les vostres associacions o en petit
comitè davant d’un caferet, a la Plaça.
Com que ens veureu sovint pel poble
–els propers dies 11 i 12 de gener als
matins, per exemple, serem a la Plaça
per recollir els vostres Vots per la
Independència– ens podeu fer arribar
directament aquestes preguntes, però,
si us és més còmode, també ens podeu
escriure a santabarbara@assemblea.
cat
i mirarem d’atendre-us tan
ràpidament com puguem.
Doncs, bé, anem a contestar algunes
preguntes clau:
PENSIONS
L’Estat
català
disposarà
d’una
Seguretat Social pròpia i viable que
pagui pensions i prestacions d’atur?
Catalunya seria capaç de fer front a les
pensions i les prestacions d’atur amb
un Estat propi, segons els càlculs de
la pròpia conselleria d’Economia. Si
el país hagués gaudit d’una Seguretat

Social pròpia, entre 1995 i el 2010
hauria acumulat un excedent de
24.774 milions d’euros, però no ha
pogut ser perquè fins ara Catalunya
aporta el 19,2% de les cotitzacions
socials de l’Estat espanyol i només rep
el 17,3% de les prestacions. A més, tant
el dret a l’atur com a la pensió són
drets adquirits a títol personal, així que
totes les persones tindrien garantit el
respecte a la seva vida laboral, que és la
que determina la quantitat d’aquestes
prestacions.
(Les dades que tenim fins aquest
moment ens fan pensar que és més
segur que es cobrin les pensions en
un estat català, que no pas es puguin
seguir cobrant si continuem en el que
estem).

La conclusió d’aquest desequilibri és que qui està finançant el Fons de reserva de la Seguretat Social espanyol és Catalunya, per tant, dubteu que puguem pagar
les pròpies pensions?

UNIÓ EUROPEA
Una Catalunya independent formarà
part de la Unió Europea?
Catalunya forma part de la Unió
Europea (UE) des del 1986. És a dir:
des del moment en què hi va entrar
Espanya. L’establiment d’un nou Estat
significa un nou estatus, perquè la UE
no disposa de cap norma específica que
reguli la secessió interna. Això no vol
dir, en cap cas, que Catalunya quedés
immediatament fora de les institucions
comunitàries en esdevenir un Estat.
La Convenció de Viena estableix el
principi de continuïtat, i aquesta
continuïtat suposa el manteniment
dels drets i les obligacions dels nous
estats. A més, cal tenir en compte
que la ciutadania europea és un
dret individual adquirit per tots els
catalans que no es pot eliminar. La
majoria d’experts assenyalen que la
permanència de Catalunya dins la UE

dependrà d’una decisió “essencialment
política” dels caps d’Estat i de Govern
dels països europeus que es prendrà
expressament per a aquest cas en el
moment que siguem independents, i
no abans.
I encara, en el supòsit que Catalunya
quedés exclosa de la UE, Suïssa i
Noruega han demostrat ser viables
malgrat estar-ne al marge i això que
no tenen la situació geoestratègica
que té Catalunya, que és un lloc de
pas imprescindible, com ho demostra
l’interès europeu per disposar d’un
corredor mediterrani.
ECONOMIA
Serà viable un Estat independent
de reduïdes dimensions com ho és
Catalunya?
Catalunya té una població (7,5 milions
de persones) similar a la de Suècia,
Dinamarca o Finlàndia, tres dels països
més pròspers d’Europa. A més, la renta
per càpita de cada català estaria per
sobre de la mitjana de la Unió Europea,
amb 28.200 euros per persona, enfront
els 25.986 euros d’Europa i els 24.282
d’euros de cada habitant d’Espanya
sense Catalunya, segons l’Eurostat amb
dades de 2009. És a dir, que Catalunya
se situaria com un dels països més rics
del continent.

El Govern Espanyol és molt reaci a publicar les balances fiscals, i s’entén, perquè les dades són esfereïdores; què us sembla que podria fer el nostre país amb
aquests 22.000 milions d’euros anuals dels nostres
impostos que ens despareixen –insistim– cada any????

Ens parlen sempre de “solidaritat” i no hi ha res més
injust i insolidari que el que fa l’Estat amb nosaltres!!!!
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PAGESIA
Perdran els pagesos les subvencions
de la Unió Europea?
Catalunya és un aportador net a la UE
així que ara donem més diners dels
que rebem. Per tant:
- Si Catalunya s’independitza dins
de la UE, els pagesos seguiran reben
subvencions però en conjunt Catalunya
donarà més diners a la UE dels que rep.
- Si Catalunya s’independitza fora de

la UE, els pagesos deixaran de rebre
subvencions de la UE, però Catalunya
deixarà d’aportar diners a la UE, amb
la qual cosa podrà destinar part dels
diners que deixa d’aportar a la UE a
pagar les subvencions als pagesos tal i
com es fa actualment.
No sabem si aquesta informació us
pot servir per a treure la incertesa del
moment, en qualsevol cas, insistim

Fins i tot l’any en què s’han fet més inversions a Catalunya, l’any dels Jocs Olímpics,
vam tenir un dèficit fiscal del 4,4%, i fixeu-vos com augmenta constantment!!!!

que en podem seguir parlant; aquest
any toca decidir quin futur volem i ens
cal estar-ne segurs, en parlem?
Només nosaltres podem fer que l’any
2014, tricentenari de la nostra derrota,
esdevingui el primer de la nostra
llibertat.
Salut i Independència!!!!

I com que les xifres globals maregen, anem a les petites: cada família catalana de 4
persones perd 1.000 € cada mes en dèficit fiscal; com creieu que afectaria la vostra
vida si de sobte cada mes us arribessin aquests 1.000€ a casa en serveis????

MAR VIDAL CID CAMPIONA DE TENIS
Mar Vidal Cid, néta de la popular Glòria Espuny, va participar el primer cap de setmana de gener al Circuit Head
Open de Reis 2013 de tenis que se celebrava a la ciutat de
Tarragona. Mar va participar a la categoria aleví i executant a la perfecció el seu millor tenis va aconseguir gua-

nyar aquest prestigiós campionat, que tot i la seva joventut ja apunta a què serà una gran tenista convertint-se
en la tercera generació familiar de tenistes, al costat de
la seua mare Glòria Cid i el seu iaio José Cid.
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Opinió dels Partits Polítics
BON ANY DE LA CONSULTA,
FELIÇ 2014. El president del
nostre país ha fixat la data i
tanmateix la pregunta que ens
portarà a molts catalans aquest proper
novembre a l’exercici més sa que té
la democràcia, VOTAR. Volem exercir
el nostre Dret a Decidir com a poble
i d’aquest fet, els planers en sabem
molt: un dia els nostres avantpassats,
per moltes de les raons que avui
s’esgrimeixen per ser un país normal
dintre de la Unió Europea, van decidir
independitzar-se del poble veí i ho van
fer perquè van creure que aquell fet
els suposaria un millor viure com a
societat... i finalment a través de la seva
lluita, constància i insistència ho van
aconseguir.
Heu pensat per uns moments per què
els governants de l’estat espanyol són
tan reticents a deixar parlar el poble
català, com ha fet Gran Bretanya amb
Escòcia per exemple o el Canadà amb
el Quebec amb temps passats? Què els
espanta? Per què aquestes pressions a
nivell internacional contra Catalunya?
Per què segueixen reaccionant de
forma aniquiladora contra les nostres
institucions, els nostres representants,
la nostra cultura o la nostra llengua?...
Heu pensat per què no volen de cap de
les maneres deixar-nos parlar com a
poble?... Penseu-hi, val la pena!
Respecte
al
nostre
Ajuntament
comencem
l’any
amb
projectes
nous i engrescadors: hem posat fil
a l’agulla per al començament de
dos projectes importantíssims, la
canalització i urbanització del carrer
Victòria, una obra que s’allargarà a
varis pressupostos degut a la seva
complexitat econòmica i també el 2014
veurem com comencen les obres de
rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament
després de què la Generalitat hagi
confirmat una subvenció de 450.000
euros aproximadament per a aquesta
important obra, que juntament amb
la gestió diària del nostre pressupost
esperem seguir mantenint el ritme
d’inversió que hem portat aquests
últims anys. Esperem comptar com
sempre amb el vostre suport i que tots
units fem poble, el nostre Santa Bàrbara.
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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

