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Editorial

Jordi Boronat Ferré
Alcalde

E

n primer terme, m’agradaria comunicar-los la
meva decisió de no optar de nou a l’Alcaldia de
Santa Bàrbara.
Després de quasi vint anys a l’Ajuntament, vuit dels
quals d’alcalde del poble en unes circumstàncies
complicadíssimes, com ja es poden imaginar, ha
arribat l’hora de deixar pas a noves il·lusions, nous
projectes, noves formes de gestionar i en definitiva
nova gent que segueixi tenint ben present el servei
públic i vocació de poble que representa ser regidor
o alcalde de Santa Bàrbara. A dintre el Magazín, hi
trobaran una extensa entrevista, realitzada pel reconegut periodista planer Josep Maria Arasa, que
va ser publicada al setmanari l’Ebre, on reflexiono
sobre diversos aspectes de la política actual, sobre
Santa Bàrbara, sobre passat i futur, etc. tot això
d’una forma sincera, contundent i honesta, com he
intentat actuar al llarg de tots aquests anys de dedicació absoluta a la gent del nostre municipi. Ara, un
cop la decisió presa, quasi m’ha arribat el moment
de fer balanç d’una etapa a la meva vida, que ja té
data de finalització.
Queda pràcticament un any per acabar-se aquest
mandat i encara hem de picar pedra fort. Jo m’atreviria a dir que és potser l’any més important del
mandat. Hem d’engegar projectes tan essencials per
al poble com la canalització i urbanització del carrer
Victòria (tram baix del Barranquet) o l’inici de la important rehabilitació que es realitzarà a l’edifici de
la casa de la vila, fet a jornal de vila per molts dels
nostres avantpassats planers, fa més de cent anys.
També aquest any un grapat de petits projectes
veuran la llum: el petit hotel d’entitats, el tram final
del passeig de les Escoles, rehabilitació del Centre
Cultural o la plaça de la Independència, a més de
garantir, a través de totes les regidories, la frenètica
activitat social, cultural i esportiva.

Finalment, m’agradaria acabar aquesta editorial on
parlo de projectes presents i futurs, fent referència
a quelcom tan importat per als planers com el canal Xerta-Sénia. No us explicaré la història del canal
i totes les seves vicissituds, perquè ja les coneixeu
de sobra; de fet, Santa Bàrbara sempre hem sigut
testimonis en primera persona de les frustracions
que ens ha comportat no veure baixar aigua pel canal per fer més productives les nostres oliveres o els
nostres cítrics, com ha passat en d’altres zones del
país com, per exemple, el reg de la Terra Alta o el
canal Segarra-Garrigues a Lleida, que ha comportat
l’augment de la riquesa de les zones que han regat.
Durant molts anys han estat les administracions,
sobretot els ajuntaments, qui han portat la bandera
del canal, posteriorment, van entrar en joc les comunitats locals i la general, fruit de l’interès mostrat, la Generalitat el va impulsar, i ja ha invertit al
voltant de 100 milions d’euros. El primer sector del
canal Xerta-Sénia, el que abasteix els termes de Xerta i Aldover, ja quasi pot regar des de les bombes
d’impulsió que s’han instal·lat a la llera de l’Ebre.
Actualment, les obres podrien donar reg a part del
terme del Reguers i Tortosa i podrien entrar en terme de Roquetes. Però arribats a aquest moment cal
que demostrem l’interès pel canal, més enllà de
l’aposta col·lectiva d’ajuntaments i comunitats. El
canal necessita el compromís particular del pagès,
el pagès de l’interior del Montsià i Baix Ebre que veu
com una seca de dos anys consecutius li fa perdre
calaix i part de la dignitat i l’esforç del seu treball.
És per això que us demanem implicació i compromís, són moments per ser llargs de mires i pensar
amb el nostre futur col·lectiu, probablement mai ho
haurem tingut tan a prop per poder regar les nostres
oliveres mil·lenàries.
3

Alcaldia i Urbanisme

Jordi Boronat no repetirà com a candidat de CIU

J

ordi Boronat, actual alcalde de Santa Bàrbara no repetirà com a candidat de Convergència i Unió a les
properes Eleccions Municipals de maig
de 2015.
Així ho va comunicar a l’assemblea
local de militants i simpatitzants de
Convergència, que va donar el vist-iplau a la renúncia de Boronat a continuar com a candidat de la coalició a la
població de la plana, tot acceptant els
arguments bàsics que va posar l’actual alcalde: cal regenerar el projecte i en un
primer terme per portar endavant aquesta
regeneració cal la substitució de la persona
que l’encapçala, amb aquesta acció s’aconsegueixen noves idees, nous projectes, noves il·lusions i nova força regenerada, perquè allò que estimis tiri endavant.
Cal recordar que Jordi Boronat, en acabar aquest mandat farà 20 anys que
està a l’Ajuntament desenvolupant
responsabilitats a nivell municipal com
la de joventut, festes, hisenda, personal, esports o urbanisme, a més de ser
l’alcalde de Santa Bàrbara els darrers
8 anys, dos mandats complicats per la
gran recessió econòmica que ha assotat la nostra societat i les administracions públiques en particular.
Boronat, al llarg de la seva trajectòria
política, ha estat conseller comarcal al
Consell Comarcal del Montsià, gerent
de la Federació de Convergència Democràtica de Catalunya a l’Ebre en el moment de la seva creació, membre del
Consell Nacional, fundador del Fòrum
de Joves Regidors de l’ACM i directiu
de l’Associació Catalana de Municipis.
Tasques públiques que ha compaginat
amb la seva professió de psicòleg per a
la protecció de la infància maltractada
a l’Ebre.
Jordi Boronat sempre s’ha mostrat
agraït per la confiança que han dipositat els planers durant tot aquest temps
per gestionar quelcom tan important
com els seus diners i marxarà amb
excel·lents records de projectes que
han fet millorar Santa Bàrbara com a
poble, com per exemple la variant, el
nou passeig de la Generalitat, la deixalleria, les instal·lacions esportives, el
Museu de la Vida a la Plana, l’ampliació
de les Escoles, el nou edifici del Mercat
Municipal, el nou edifici del Centre de
Dia-Serveis Socials per a la gent gran
del poble o més recentment la gran
remodelació d’un edifici emblemàtic
com el Centre Cultural, a més de la re4

novació de totes les places del municipi
o el canvi del Cementiri Municipal. En
l’últim tram del mandat impulsarà el
gran projecte de remodelació de l’edifici centenari de l’Ajuntament i una de
les obres més importants, la canalització del carrer Victòria (barranquet), que
es continuaran en posteriors mandats.
Però l’alcalde Boronat, més enllà
d’aquests projectes, destaca sobretot la
gran dedicació que ha realitzat el grup
humà que configura l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, des dels regidors que
l’han acompanyat durant aquests
dos mandats fins a tots els servidors
públics que configuren la plantilla laboral, un engranatge que ha permès
durant aquests anys que Santa Bàrbara sigui un poble viu, que la crisi no
ha apagat i que ha mantingut gràcies
a una bona gestió econòmica (es troba
entre els 10 primers pobles més sanejats
de les Terres de l’Ebre) els serveis bàsics
que venia prestant als planers, en un
ambient de convivència i pau que cal
mantenir en un futur.
La designació del substitut es va produir per la unanimitat de tota l’assemblea local planera, l’actual tinent
d’alcalde i regidor d’Ensenyament i
Cultura a l’Ajuntament i vicepresident
del Consell Comarcal del Montsià, serà
l’encarregat d’encapçalar la llista convergent a les eleccions municipals de
2015.

Alfred Blanch Farnós, nascut l’any 1970
és mestre d’ensenyament primari de
professió i compta ja amb una llarga
experiència dintre de l’administració
local, tant a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara com en administracions superiors com el Consell Comarcal. Militant
de Convergència Democràtica de Catalunya forma part de l’executiva comarcal del Montsià.
De tarannà tranquil i pacificador, es
defineix com un servidor públic vocacional, que emprèn un dels reptes
més importants a la seva vida, encapçalar un projecte que ha de seguir il·
lusionant als planers amb els pilars
bàsics que han caracteritzat CiU a Santa Bàrbara com l’honestedat, la bona
gestió, l’esforç o la dedicació a l’Ajuntament. Alfred Blanch dóna les gràcies
als militants i simpatitzants per haver
dipositat amb ell aquesta confiança de
forma tan unànime.
Alfred Blanch es marca com a objectiu rebre el màxim suport de la població planera per tal de poder seguir
desenvolupant el projecte que tants
bons fruits ha donat a Santa Bàrbara
en quant a maduració de projectes i es
mostra a partir d’ara obert a suggeriments per tal d’incorporar a l’exhaustiu programa electoral que començarà
a preparar CiU per a les properes eleccions municipals de 2015.
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Estalvi energètic

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara continua aplicant mesures d’estalvi energètic pel
tal de contenir i, si és possible,
reduir la factura de la llum. A les
mesures ja conegudes tals com
la reducció de la franja horària
del servei de l’enllumenat de
places i carrers, i la reducció dels
punts de llum a partir de les 23
hores, al 2013 hem aplicat una
nova acció consistent en utilitzar reductors de flux lluminós
en els quatres sectors d’enllumenat públic que registraven un
consum més elevat. Mitjançant
aquests reductors s’aconsegueix
una reducció de la tensió d’alimentació a la vegada que una
estabilització de la mateixa, i
això es tradueix en una reducció
de la intensitat lluminosa de les
bombetes, allargant la seva vida
útil i reduint el consum aproximadament un 25%.
D’aquesta manera i per tercer
any consecutiu, hem aconseguit
reduir la factura de la llum en
més de 10.000 euros respecte
2012, la qual cosa representa
una reducció del 6,6 %. Aquest
estalvi té encara més valor si

tenim en compte les continues
pujades que ha sofert el preu del
kilowatt/hora durant tot l’any
2013.
Si prenem com a referència
l’any 2010, en aquests últims
tres anys hem aconseguit reduir
la despesa elèctrica des de
192.800 euros anuals fins els
143.950 euros de l’any 2013, és a
dir, un 25,3 % menys. És tracta
d’un estalvi considerable que
contribueix a què les finances
municipals es trobin sanejades i
es puguin destinar més recursos
a inversions i manteniments
en benefici de tots els planers i
planeres.
De cara al 2014, les intencions de
l’equip de govern són continuar
introduint millores i aplicant
mesures que ajuden a reduir
encara més la factura de la llum.
Algunes d’aquestes mesures
seran la substitució d’algunes
lluminàries actuals per altres
de baix consum o la reducció
de les potències contractades
amb les companyies elèctriques
de manera que s’ajustin als
consums reals.
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Terra de Santa Bàrbara per plantar el roure del
Tricentenari

L

’any 1714 Catalunya va viure un
dels moments més decisius de
la seva història. Ara al 2014, 300
anys després, la Generalitat de Catalunya ha creat el comissariat del Tricentenari per organitzar diferents actes en
commemoració d’aquesta efemèride.
Una de les propostes va ser plantar un
roure a la muntanya de Montserrat,
concretament dins dels terrenys de
l’antic convent de Santa Cecília, amb
terra arribada de tots els municipis de
Catalunya.
El roure del Tricentenari vol representar
la voluntat de ser d’un poble i té per
objectiu recordar a les generacions
futures el compromís del passat amb
el futur. Aquesta aportació simbòlica
de tots els ajuntaments de Catalunya
vol ser emblema de la força del país ja
que el roure creixerà amb la terra de
totes les viles i ciutats de Catalunya
com a símbol d’unitat i fermesa.

Santa Bàrbara ha aportat el seu
saquet de terra: terra colonitzada amb
l’esforç d’un col·lectiu de gent tenaç i
treballadora, terra catalana testimoni
de la voluntat de ser i existir, terra
pagesa de la qual ha extret el fruit
de la seva supervivència passada i
futura, terra planera que ajudarà al
roure commemoratiu del tricentenari
a créixer, tot veient com la nostra nació
guanya quotes de llibertat.
El
Roure
del
Tricentenari
vol
simbolitzar “la nostra voluntat de ser.
Tots som responsables del nostre futur
com a poble, la vigorositat del qual depèn
en gran mesura de les nostres capacitats
per aconseguir un projecte col·lectiu que
transcendeixi la immediatesa, que ens
sobrevisqui i que recordi a les generacions
futures el compromís del passat amb el
futur”, diu el comissari del Tricentenari,
Miquel Calzada, a la carta enviada a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

La CUTE aprova el PDU de les construccions
agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre

L

’objectiu del PDU és posar en valor i regular les casetes de camp i
edificacions vinculades a l’activitat agrícola
La comissió territorial d’urbanisme de
les Terres de l’Ebre va aprovar, al mes
de febrer, inicialment el Pla director
urbanístic (PDU) de les construccions
agrícoles tradicionals de les comarques
de l’Ebre, els masets, amb l’objectiu
principal de posar en valor i regular
aquestes edificacions pròpies del sòl
rural de la zona.
Als efectes del PDU s’entén per maset
aquella edificació rural vinculada a
una explotació agrícola que servia
principalment per a l’emmagatzematge
dels estris i productes de conreu i
d’aixopluc.
El seu valor no recau tant en les
característiques individuals de cada
edifici com en el fet de pertànyer a un
conjunt edificat que forma part d’un
paisatge i a l’ús tradicional agrícola i
de lleure familiar propi de les Terres de
l’Ebre.
Aquesta importància paisatgística i de
suport a l’ús agrícola, i l’arrelament
6

tradicional en el territori d’aquest
tipus d’edificació, ha desembocat en
una demanda, per part dels habitants
d’aquestes comarques de dotar-se de
la figura urbanística necessària per
preveure la preservació dels masets
existents i la regulació de possibles
noves construccions. També vetlla
perquè aquestes construccions no
derivin cap a altres usos no compatibles
amb el sòl no urbanitzable.
El Pla Director unificarà a tot el
territori la concessió de llicències
per a la construcció i rehabilitació de
casetes de camp i casetes d’eines, per

part dels ajuntaments, fins ara en una
normativa dispersa i dependent de
cada Ajuntament, la qual cosa produïa
concessions de llicències diferents a
cada terme municipal.
Jordi Boronat, Alcalde de Santa Bàrbara,
felicita a la Generalitat de Catalunya
per la concreció final dels treballs del
PDU de construccions agrícoles que
a través de diverses reunions amb
alcaldes de les Terres de l’Ebre i gent del
territori s’han acabat materialitzant
amb l’objectiu comú d’una normativa
ajustada a la nostra terra i unificada
per a tots els ajuntaments.
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Arranjament del tram final del passeig Escoles

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
portarà a terme aquest 2014 l’arranjament definitiu del tram final
del passeig de les Escoles.
La intervenció en el tram, que abraçarà
des del camí del cementiri fins al carrer
Mare de Déu de Montserrat consistirà
en realitzar els treballs per dignificar
els serveis, el traçat, l’arbreda i, en
definitiva, tota la zona que actualment
suporta un gran volum de trànsit tant
humà com automobilístic i que amb
els anys s’ha convertit en una de les
artèries principals del municipi.
Les obres que es finançaran en
càrrec al pressupost municipal i que
estaran executades per la brigada
municipal, planers a l’atur i empreses
de la població, tenen la pretensió
d’ordenació urbanística, millora del
trànsit rodat i dotació de serveis nous
al tram. En aquest sentit els treballs
a realitzar consistiran en el talat i
trasplantat de l’arbreda, aixecament
i anivellació del terreny, col·locació de
pluvials i clavegueram, substitució de
serveis existents, implementació de
nou enllumenat públic led, renovació
de l’asfalt i creació d’una zona de
seguretat davant l’Escola Jaume
Balmes amb estampat de formigó.

Els treballs que es preveu que comencin
l’última quinzena del mes de juny,
s’allargaran tot l’estiu amb l’objectiu
de què quan comenci l’activitat de
l’Escola, període de molta activitat, el
tram a urbanitzar ja estigui acabat.

Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara,
es mostra esperançat en què l’obra al
passeig millori el trànsit rodat i creu
que també millorarà qualitativament
un sector altament reivindicat pel
veïnat i pel poble en general.

Santa Bàrbara se sumarà al recurs contra la reforma
local que anirà al Tribunal Constitucional

E

l Ple municipal de Santa Bàrbara
per majoria dels seus components
aprova sumar-se als ajuntaments
que recorreran l’agressiva llei presentada pel govern espanyol del Partido
Popular.
La reforma local que impulsa el govern
espanyol es recorrerà al Tribunal
Constitucional perquè vulnera els
drets de les persones. Santa Bàrbara
se sumarà a la impugnació de la llei
que s’està treballant des de diverses
entitats municipalistes de l’Estat
Espanyol.
L’alcalde Jordi Boronat ha explicat que
cal sumar-se a la iniciativa que s’està
impulsant des del municipalisme
per aturar una llei injusta amb els
ciutadans.
En concret, per elevar el recurs al
Constitucional es necessita el suport
de 1.700 consistoris de tot l’Estat i que
representin una setena part de tota la

població.
Ens sumem com a municipi a la
iniciativa endegada contra aquesta
llei perquè és clarament un atemptat
a la gent i una manca de respecte
al paper de proximitat que han
tingut els ajuntaments amb la gestió
institucional de proximitat.
Si arriba al Constitucional, serà la
primera vegada que ajuntaments de
diversos colors polítics s’ajunten per
lluitar contra una llei tan agressiva.
Segons explica l’alcalde, consistoris,
diputacions, Generalitat i associacions
municipalistes treballen en diverses
alternatives per evitar la pèrdua de
les competències que ara assumeixen.
Una de les primeres que podrien perdre
els ajuntaments són les relacionades
amb els Serveis Socials, que haurien de
passar a mans de la Generalitat abans
de 2016.
7
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Adéu a l’edifici de l’Ajuntament. Tot preparat per
rehabilitar

E

l ple extraordinari celebrat per la
corporació municipal, el passat
13 de març, va ser l’últim ple celebrat pels regidors municipals en el vell
edifici de l’Ajuntament.
Amb el trasllat de les oficines de
l’Ajuntament, l’edifici ha quedat buit
de serveis, tot preparat per començar la
seva rehabilitació. Prèviament s’havia
traslladat el servei de correus, l’arxiu
municipal, la documentació del qual es
troba dipositada a l’arxiu comarcal, el
mercat municipal, la Plana Ràdio i per
finalitzar les oficines administratives i
el ple municipal.
L’equip de govern a l’Ajuntament està
ja planificant el començament de
les obres de remodelació de l’edifici,
un cop aconseguida una subvenció

d’aproximadament
459.085,45
euros que atorgarà la Generalitat de
Catalunya a través del seu programa
d’inversions PUIOSC 2015.
Les obres a la casa consistorial que
contemplen una remodelació integral
de l’edifici centenari de l’Ajuntament,
s’hauran de realitzar en diverses fases
i una de les prioritats és el reforçament
de l’estructura molt deteriorada pel
pas del temps.
Hi ha previst que l’últim trimestre
d’aquest any 2014 es convoqui
concurs públic per l’adjudicació de
la remodelació de l’edifici en base al
projecte tècnic redactat l’any 2008 i
el començament de les obres abans
d’acabar aquest any.

Mentre es realitzen les obres de
rehabilitació, s’han traslladat les
oficines de l’Ajuntament a la primera
planta del nou edifici del mercat, que
ja es troben operatives.
L’Alcalde de Santa Bàrbara es mostra en
primer terme content perquè, després
de molt de temps planificant aquesta
important obra per al poble, s’ha
arribat al punt culminant de trasllat de
tots els serveis de l’edifici i, en segon
terme, s’ha pogut aconseguir part
del finançament extern que donarà,
juntament amb l’aportació municipal,
una bona empenta a aquesta primera
fase de la rehabilitació de l’edifici més
important de Santa Bàrbara.

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
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El petit hotel d’entitats a la casa del carrer Ametller

E

l ple extraordinari aprova el pressupost per al començament de la
rehabilitació de la casa del carrer
Ametller, propietat de l’Ajuntament
per convertir-la en un petit hotel d’entitats.
La rehabilitació es realitzarà amb
planers del sector de la construcció
a l’atur i té com a objectiu crear un
espai on entitats, associacions i juntes
diverses de la població es reuneixin i
guardin un mínim material en aquest
espai comú.
Fins ara les diverses associacions
planeres es reunien moltes vegades
sota l’autorització de l’Ajuntament en
el ple municipal, en el Centre Cultural,
etc. Ara, amb la remodelació dels
edificis i els canvis de funcionament
intern d’aquests edificis, ja no hi haurà
espai per a aquest tipus de reunions,
per això, l’equip de govern va valorar
temps enrere la rehabilitació i posada
en funcionament d’una antiga casa
que va comprar l’Ajuntament quan va
haver-hi el conflicte anys enrere amb
unes famílies d’ètnia gitana, i després de

molts anys tancada, es farà una petita
rehabilitació, el projecte de la qual va a
càrrec de l’estudi d’arquitectura planer
Més Arquitectura.
L’habitatge compta amb tres plantes
d’aproximadament 50 metres quadrats
cada planta i actualment es troba en
un estat ruïnós, per aquest altre motiu,
l’Ajuntament s’ha decidit a intervenir
en l’habitatge.
La rehabilitació que es realitzarà
serà austera, amb materials barats
que permetin realitzar una bona
rehabilitació, però que paral·lelament
no
pugi
excessivament
en
el
pressupost. L’execució es començarà
durant aquest any i es finançarà en
càrrec a la partida corresponent de la
modificació de pressupost 1/2014.
Jordi Boronat, alcalde de Santa
Bàrbara, justifica aquesta inversió del
pressupost municipal per a que les
entitats i associacions de Santa Bàrbara
tinguin un espai on puguin reunirse per celebrar juntes d’associats, les
juntes directives de les seves pròpies
entitats, etc. L’alcalde demana que

quan l’equipament estigui acabat, les
entitats siguin curoses amb el nou
equipament i que pugui durar anys per
estar al servei de mateixes.

Agricultura

Xerrada sobre la nova PAC 2014 – 2020

E

l dilluns 20 de gener i a la sala polivalent del Museu de la Vida a la
Plana, va tenir lloc una important
xerrada sobre la nova PAC 2014 – 2020
a càrrec del sindicat agrari Unió de Pagesos.
La xerrada tenia l’eix principal
d’informar als agricultors en quina
situació estaven les negociacions que
s’estan portant a terme fins aquests
moments i com es perfila l’efecte que
tindrà per als agricultors.
El que es perfila és que Europa pretén
legitimar els ajuts davant la seva
societat, i ens dóna eines per participar
més en el repartiment en la cadena
alimentària i també permet tindre
mecanismes per estabilitzar les rendes
agràries.
En el tema dels ajuts directes, en
aquests moments, s’afronta la recta
final i hi ha una baixada general per a
tots els cultius estimada entre el 10 i
el 15%. Però a la nostra zona (Montsià
– Baix Ebre) els productors d’oli poden

tenir una baixada d’un 30% dels ajuts
degut a què a nivell de tota Catalunya
aquestes dues comarques i la zona del
camp de Tarragona és on els ajuts per
hectàrea son més elevats que a la resta
de Catalunya.
El sindicat agrari Unió de Pagesos
manifestava que la seva postura en
les negociacions que s’estan realitzant
al govern central és la de reconnectar
un % d’ajut per minimitzar la baixada,
ja que en aquestes dues zones els
agricultors tenen els drets més elevats
El sindicat recordava que l’anterior
PAC que s’ha vingut cobrant tenia com
a base per cobrar-la la d’uns històrics
de producció i que el govern central
va repartir els diners provinents
d’Europa a cada comunitat autònoma,
sent Catalunya una de les comunitats
autònomes que va sofrir una davallada
del que inicialment es contemplava
que rebria.
La xerrada va concloure amb el
comentari que, aquell mateix dia, hi

havia una reunió a Madrid sobre la PAC
i no se sabia com conclouria, ja que
aquest cop cada comunitat autònoma
té un ajut diferent, és a dir, que un
pagès que tingui finques del mateix
cultiu a dos comunitats autònomes,
l’ajut serà diferent d’una comunitat a
l’altra amb una % de diferència molt
més elevat que fins ara.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
comentava que malgrat la mala
climatologia que va fer el dia de la
xerrada va ser tot un èxit que assistissin
més de 30 agricultors de les dues
comarques. Al mateix temps, recalcava
les paraules d’Unió de Pagesos, que
era informar de quin estat estan les
negociacions i que encara no està tot
tancat. Al mateix temps, comentava
que desitjaria que el govern central
tornés una part dels diners que van
treure a Catalunya a l’anterior PAC.

Èxit a la jornada tècnica sobre la nova PAC i la
lluita integrada de plagues

E

l passat dijous dia 13 de març i al
Museu la Vida a la Plana va tenir
lloc una important jornada tècnica organitzada pel DAAM i amb la col·
laboració de la DOP Baix Ebre – Montsià
i l’Ajuntament planer.
El primer punt de la jornada era
informar de com es perfila la nova PAC i
com afectarà als agricultors. En aquests
moments, encara s’està negociant les
modificacions que sofrirà la PAC on
a trets generals hi ha una reducció
important de l’aportació econòmica
de la Unió Europea en temes d’ajuts
a l’agricultura. En aquesta nova PAC,
hi ha agricultors que poden tenir un
augment dels valors dels drets però,
generalment, els oleïcultors tindran
una reducció dels valors dels drets, que
inicialment, com a màxim, es veuran
reduïts en un 30%.
El següent punt de la jornada també
va ser informar als agricultors que a
partir d’aquesta campanya d’olives
2014 entra en vigor la figura de
l’assessor. Aquesta nova figura és la
d’una persona titulada que assessora
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als agricultors dient quan han de
realitzar els tractaments contra les
plagues i malalties de les oliveres i amb
quins productes fitosanitaris es poden
utilitzar per combatre. Cal matisar que
tots els productor que estan dintre
d’una ADV ja compleixen amb aquest
requisit. També es va comentar que la
maquinària d’aplicació de fitosanitaris
també s’haurà de passar una revisió
per garantir el bon funcionament de
l’equip.
El tercer i últim punt de la jornada era
sobre la mosca de l’oliva, que aquesta
campanya 2013 ha estat una forta
plaga que ha disminuït molt la qualitat
de l’oli i no tan sols a la zona del Baix
Ebre – Montsià on és zona endèmica
de la plaga sinó a altres llocs com
una part de les Garrigues i Camp de
Tarragona. A més de les condicions
climàtiques idònies que ha tingut la
plaga, s’ha de sumar la desaparició
total de l’ajut que donava fins fa uns
anys el Ministeri d’Agricultura per
realitzar el tractament aeri i la reducció

de
l’aportació
del
Departament
d’Agricultura.
El 2013 es va realitzar un sol pas
de tractament aeri. En el 2014, els
productors faran una aportació per
hectàrea que anirà dirigit a pagar i
gestionar varis passes aeris.
El regidor d’Agricultura, Jordi Roé,
comentava que uns 80 agricultors del
Baix Ebre i Montsià van assistir a la
jornada, ja que els punts a tractar són
d’actualitat dintre del sector. Recordava
que l’agricultura, malauradament,
està sotmesa a una crisi de baixada
de preus que no està lligada a la
crisi econòmica, ja que ja fa varis
anys que el sector la sofreix en preus
baixos. Per finalitzar, remarcava les
paraules de cloenda del Cap de Serveis
d’Agricultura de les Terres de l’Ebre,
Pere Vidal, on recalcava la importància
d’impulsar el Canal Xerta–Sénia, ja que
3 anys seguits de sequera sumats a tots
els anys que porta el sector en crisi de
preus baixos acaba sent una baixada
d’ingressos del sector.

Benestar Social, Joventut i Salut

Al mes de febrer van començar els tallers infantils
2014

E

l dissabte 15 de febrer, es realitzava la primera activitat del trimestre, organitzada pel Grup Joventut
de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Aquesta activitat va ser un taller infantil
relacionat amb el carnaval. Els xiquets
i xiquetes van poder confeccionar
diferents màscares divertides. Cada
participant triava la màscara que
més li agradava, en podien escollir
de diferents tipus, de terrorífiques, de
princeses, de personatges animats,
d’animals, entre altres. Un cop l’havien
triat, la decoraven al seu gust, amb
això no només passaven una estona
divertida sinó també treballaven la
seva imaginació i originalitat.
També com a novetat en aquesta
activitat, va ser el lloc de realització, ja
que els diferents participants van poder
gaudir de les noves instal·lacions del
Centre Municipal de Serveis Socials del

municipi, on hi ha una sala polivalent
amb totes les comoditats i materials
necessaris per poder dur a terme les
activitats.
En aquesta primera activitat de l’any,
del Grup Joventut, vam comptar
amb un total de 42 participants i, un
cop més, amb la col·laboració de 8

monitors/es i premonitors/es, que van
dur a terme l’activitat.
La regidora de Joventut, Montse
Rodríguez, per la bona acollida que
tenen aquests tallers, pretén continuar
amb la mateixa línia i format, i anima a
tots els petits de la casa a què vinguin a
participar-hi a la propera.

Els infants del Centre Obert amb els avis i àvies del
Centre de Suport Diürn

D

esprés de la posta a punt del nou
Centre Municipal de Serveis Socials, i degut a la proximitat que
hi ha entre els dos serveis, hem cregut
necessari un aproximament entre ells.
Lligat amb les activitats que ja cada
servei feia per la seva part, hem
decidit crear-ne una de nova, així com
impulsar-ho i aprofitar-ho per anar-ho
fent sovint.
El passat dia 26 de febrer vam realitzar
un taller de cuina i aprofitant les
dates vam realitzar unes postres molt
conegudes en aquestes dates: menjar
blanc. El menjar blanc és una crema
de farina d’arròs, cuinada amb llet,
llimona i canyella.
Entre els avis i els nens es va cuinar i el
dia 28, amb la celebració del carnaval,
ens el vam menjar tots junts. Els
avis van estar molt contents entre la
disfressa que aquest any anaven de
cuidadors i les cuidadores seves anaven
d’avis. I els nens i nenes en veure la
naturalitat amb que es tractava tot,

també van estar tranquils i contents,
tot i això, l’emoció de posar-se la seva
disfressa després de tants dies de
treballar-la, que aquest any anaven de
sols i llunes, es va veure reflectida a les
seves cares.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, confirma que aquest vincle
que estem creant serà molt satisfactori
tant per als infants com per als avis i
ens encoratja a seguir en aquesta línia
de treball.
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Dijous llarder i carnaval al Centre Obert

E

l dijous 27 de febrer, els xiquets i
xiquetes del Centre Obert van celebrar el dijous llarder donant pas
així a les festes de carnaval.
El dijous vam realitzar una excursió
fins a la plaça del Lledoner. Un cop allí,
els nens van menjar els tradicionals
entrepans de truita i també van poder
gaudir d’una cerca que vam organitzar
les educadores. Els vam separar en tres
grups, cada grup anava acompanyat
per una educadora i portaven un mapa
d’aquella zona on estaven marcats
els llocs de les proves, que n’hi havia
6. A cada prova, si la feien bé, se’ls
donaven unes lletres que una vegada
completades les 6 proves podien
construir 3 paraules que era on estava
amagat el tresor. El van trobar i el van
compartir entre tots.
I el divendres 28 vam realitzar el
carnaval al Centre Obert l’Oliveta,
els nostres infants i les educadores.
Prèviament vam estar treballant les

disfresses al taller de celebracions
especials, aquest any, vam decidir que
seria de sols i llunes. En arribar els
nens de l’Escola es van disfressar i vam
baixar a veure els avis del Centre de
Suport Diürn i vam menjar el menjar
blanc que dimecres vam fer. També

vam rebre la visita dels nens i nenes de
la Llar d’Infants.
Tant Montse Rodríguez com les
educadores del Centre Obert ens
mostrem satisfetes de recordar i
animar als infants a treballar les
tradicions.

Primer trimestre a les noves instal·lacions

A

l Centre Obert, quan comencem
un trimestre, comencem tallers
i, aquest any, també comencem
a les noves instal·lacions. Tant els nens i
nenes com els diferents serveis que hi ha
a l’edifici ens estem habituant a aquest
canvi. Un canvi agradable i molt bo!
La sala on es realitzen les activitats dels
nens compta, a un costat, amb taules i
cadires per tal de poder realitzar activitats de psicomotricitat fina, reforç escolar..., una sala de material amb tot el necessari per poder treballar amb ells, un
racó de biblioteca i espai ampli per poder
realitzar jocs, balls...
Per als infants també hi ha serveis adaptats per a ells i on disposen de les seves
coses per mantenir una bona cura personal.
Nosaltres distribuïm les tardes en diferents tallers, per tal de treballar temes
d’interès per als infants. A les 17 hores
fem la rebuda dels infants i berenar,
també aprofiten per tenir una estona
d’esbarjo. Seguidament, i fent èmfasi als
hàbits de cura i higiene, els menors es
renten les dents i és aquest el moment
12

on comencen els nostres tallers que varien cada dia.
Tant Montse Rodríguez com les educadores del Centre Obert valorem molt posi-

tivament el canvi i el ben estar de poder
tenir un espai exclusiu per als infants i
així poder treballar millor les diferents
necessitats que es puguin donar.

Benestar Social, Joventut i Salut

Reunió organitzativa del Grup Joventut

E

l 22 de febrer, un total de 27 joves del grup joventut es van reunir a Masdenverge al centre actiu.
Aquesta tipologia de reunions ja fa
temps que es van duent a terme i ens
serveixen per programar les activitats
de tot l’any. Tot i així, sempre estem
oberts a possibles canvis i sobretot a
noves idees.
En aquesta reunió, van sortir activitats
innovadores i activitats que ja fa temps
que es duen a terme i que s’han de
continuar realitzant.
Entre les quals ja es van realitzant
i s’han de mantenir son: la cursa
enigmàtica, el parc de Nadal, les
activitats infantils, túnel del terror,
jornada jove, casal d’estiu, colònies...
I les noves son: sortides al teatre,

jornades de cine, sortida a l’alberg,
festa solidària, capea...
Enguany també encetem una nova
manera de preparar les activitats
innovadores, els joves que hi havia a
la reunió s’havien de posar en alguna
de les activitats i així encarregar-se de
muntar-la, buscar informació i dirigirla en el moment de l’execució. Tot això,
esperem que doni un nou aire a les
activitats, ajudi a responsabilitzar-se
als joves i sobretot que entenguin que
muntar una gran activitat és un procés
que no es fa en un moment.
Els joves ja estan començant a reunir-se per parlar de com fer les activitats, on fer-les i amb quina gent es podrà comptar, ho han començat en moltes ganes i que tot això sigui el principi
d’uns bons temps.

La primavera del Grup Joventut comença amb els
més petits

C

om va sent habitual el dissabte,
22 de març, coincidint amb el recent canvi d’estació, es va realitzar un Taller de la Primavera al Centre
Obert l’Oliveta, organitzat pel Grup Joventut.
Tots els menors que hi van assistir
van crear un marc de fotos amb un
cd, tenien la possibilitat de realitzar
una flor, un peix, una tortuga o una
abella. La base era un dels dibuixos
que havien escollit i un cd. Van pintar
i decorar el dibuix i després ho van
anar complementant amb papers de
colors, goma eva, etc. Els que acabaven
més ràpid van poder donar un cop de
mà als més petits. D’aquesta manera,
al mateix temps que s’ho passen bé
s’intenta fomentar el treball en grup i la
companyonia. Com sempre, el taller, es
complementa amb diferents dibuixos
que poden realitzar a la seva manera,
utilitzant el material proporcionat.
Aprofitant el nou espai del Centre
Obert van gaudir de l’activitat una
quarantena d’infants.
La responsable de l’activitat, Montse
Rodríguez, com a regidora de Joventut

agraeix d’una banda la tasca que
realitzen els monitors i les monitores
amb aquest tipus d’activitats; i de

l’altra, als pares i mares la confiança
que mostren portant els xiquets i
xiquetes a les activitats.
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Projecte 2014. Pla Local de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere

S

anta Bàrbara, des de finals de novembre de 2007, compta amb el
Pla Local de Polítiques d’Igualtat
d’Oportunitats de Gènere 2008-2011
i prorrogat pel Pla Local de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere
2012-2014, per tal de fer front a les diferències a nivell de gènere.
La igualtat d’oportunitats entre homes
i dones és un dels eixos fonamentals
de les reivindicacions socials en les
societats modernes. És cert que a la
nostra societat existeix cada cop més
una major acceptació d’aquesta igualtat
i que són molts els avenços realitzats.
No obstant això, encara queda un llarg
camí per fer. Actualment, situacions de
discriminació, violència i desigualtat
per raó de gènere són encara molt
presents en les nostres societats.

A partir de les dades extretes en
l’anàlisi quantitatiu de la situació del
municipi, del Pla Local 2012-2014, es
van començar a prioritzar diferents
accions que s’han dut a terme a través
de l’Àrea de la Dona de l’Ajuntament
i que anualment es van fent realitzat
els diferents projectes per emmarcar
les actuacions que es fan, acollint-nos
a la subvenció del Departament de
Benestar i Família.
El projecte per al 2014, que el 2 d’abril
es va presentar a l’Institut Català de
les Dones, es durà a terme amb uns
objectius clars, amb actuacions per a la
població en general i en particular per
a les dones. Bàsicament, les diferents
accions s’emmarquen dintre els eixos
de treball del Pla Local 2012-2014.

Les
diferents
accions es duran
a terme a través
de la Regidoria de
Benestar Social i
concretament des
de l’Àrea de la Dona, i també amb la
col·laboració i implicació de la resta de
regidories de l’Ajuntament.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, veu la importància de
treballar amb aquesta línia de la
perspectiva de gènere, i anima a la
població a participar durant tot l’any
amb les diferents activitats i actuacions
que s’aniran fent. Al mateix temps,
remarca positivament i espera rebre
una bona resposta, en quant a l’ajut
econòmic que es demana per aquest
projecte.

Nou replantejament de les colònies d’estiu

A

principi del mes de març, es va
dur a terme la reunió informativa de les colònies d’estiu, on es
va explicar que aquest any es durien
a terme a la comarca de l’Anoia, i que
s’obrien les inscripcions per a tots els
xiquets i xiquets des de 1r de primària
a 1r d’ESO.
Un cop fetes les inscripcions, no es va
arribar al total de les places reservades
en un primer moment, fet que ha fet
replantejar les colònies d’aquest any.
Des de la Regidoria de Joventut, aquest
era un fet que fa aproximadament
uns tres anys que s’observava, que
el nombre de participants anava
disminuint, però tot i això, sempre
es complien les nostres expectatives.
Aquest any, no ha estat així, però
des de la Regidoria es vol continuar
apostant per aquest tipus d’activitats,
ja que Santa Bàrbara, sempre ha estat
un poble dinàmic i participatiu en
aquest aspecte.
Per això, s’ha buscat una casa de
colònies propera al nostre entorn
i s’ha optat per la casa de colònies
anomenada Casa Patronat, situada
als Ports, concretament a la zona del
Mascà, una casa de propietat del Bisbat.
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Els dies que es duran a terme les
colònies seran del 28 de juliol al 2
d’agost, per als xiquets/es des de 1r de
primària a 1r d’ESO. En aquest canvi,
s’ha pogut reduir el preu de l’estada en
105 €, tenint en compte que el transport
dels participants anirà a càrrec dels
seus pares.
Amb tot aquest canvi s’han allargat
uns dies d’inscripcions, fins arribar
a les 25 places que es van oferir a la
primera reunió, per tant, encara hi

queden places disponibles.
Montse Rodríguez, regidoria de Joventut,
ha apostat per continuar organitzant
colònies, amb
un
plantejament
diferent al que habitualment estàvem
acostumats a fer, però prefereix
replantejar-ho per seguir oferint, als
xiquets i xiquetes del nostre poble, una
bona estada de colònies. I al mateix
temps, anima a tots aquells que
vulguin gaudir d’unes bones colònies
que s’animen a participar-hi.

Benestar Social, Joventut i Salut

Programa KNKTA’T

D

es de la Coordinació Territorial de Joventut de les Terres de
l’Ebre, ens van proposar, a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament, a
participar del programa Knkta’t.
El programa Knkta’t, consisteix en 6
sessions d’assessorament a professionals de joventut dels ens locals per
aprendre com fomentar la participació
de la gent jove a través de les eines 2.0.
Destinat a professionals que poden
compartir l’experiència de dur a terme
una formació enfocada a la pràctica. El
desenvolupament de l’aprenentatge es
fa amb cinc sessions presencials i amb
un acompanyament personalitzat per
aplicar els coneixements adquirits a
l’àmbit de treball. Consisteix en planificar, implementar i avaluar un projecte
de forma participativa incorporant les
TIC com a una eina clau per treballar
la gent jove perquè puguin tenir les eines i la informació necessària per després poder decidir.
Les diferents sessions que s’imparteixen són:

- La participació ciutadana i les tecnologies de la informació i comunicació.
- Xarxes socials i participació.
- Taller d’eines TIC per a la participació.
- Monitoratge i definició d’estratègies.
- El projecte.
Santa Bàrbara, amb la participació al
programa de Montse Tomàs i Dolors
Casadó, el dimarts 18 de març, van
realitzar la sessió d’assessorament
presencial, amb el professional Cesk
Gasulla de la Fundació Esplai de Barcelona. També es va incorporar a la sessió
Montse Rodríguez, regidora de Joventut. A la sessió es van tractar diferents
temes relacionats amb la participació
jove a través de les eines 2.0, quines eines són més utilitzades per al jovent,
com donar un aire nou a la participació, entre altres.
Des de la Regidoria de Joventut, s’aposta per aquest nou treball que s’ha

d’emprendre, tot i continuar amb l’elaboració d’activitats per al municipi, es
treballarà amb les TIC i amb els joves
del municipi conjuntament, per tal
d’elaborar nous projectes i utilitzar noves eines de participació, on esperem
que la població jove hi participi i que
treballi per això, és a dir, que es facin
seves les activitats i es sentin actius
amb els projectes joves que es duen a
terme al municipi, i també puguin incorporar-se en el procés de presa de decisions de les polítiques de joventut.

Finalitza el curs de cuina

E

l dissabte 12 d’abril va finalitzar el
curs de cuina. Un curs que es va
dur a terme durant sis dissabtes
dels mesos de març i abril, els dies 1,
8, 15 i 22 de març i 5 i 12 abril. Les diferents sessions es realitzaven al local
de l’Associació Dones Planeres, de les
10.30 a les 12.30 hores.
Aquest any, s’ha pogut gaudir de l’experiència i la bona cuina de cuiners professionals i cuiners/es aficionats, han
estat entre nosaltres Dani Jové, del restaurant Com Tu, amb l’elaboració dels
seus plats creatius i moderns; Gregori
Salayet de Cacao Barry amb una elaboració de pastís, on l’element bàsic era
el cacau; Èric Arasa, amb elaboració de
postres i Marta Fort, amb l’elaboració
d’aperitius i plats de festa.
Es va oferir als diferents participants
tècniques i bones pràctiques per elaborar plats creatius i elaborats, per tal de
què ho puguin aprendre-ho amb facilitat. Els diferents participants van gaudir de les diverses sessions i han aprés a

fer plats i postres treballats, per gaudir
d’una bona cuina.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut,
aposta per aquests cursos d’aprenen-

tatge i dinàmics, i a la vegada felicita
als quatre cuiners/es que han fet possible que aquest any s’hagi dut a terme el
curs i amb molts bons resultats.
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Agraïment a la solidaritat

L

’Ajuntament rep, de la mà de la
Fundació Marató de TV3, un diploma en agraïment a la participació en l’edició 2013 dedicada a les
malalties degeneratives.
Des de l’Ajuntament es fa extensiu
aquest agraïment a totes les persones,
entitats, associacions i grups que el
passat 15 de desembre van ajudar a què
aquesta iniciativa solidària, a l’hora
que de sensibilització i lúdica fora tot
un èxit. Una nova mostra de què amb
el treball en equip i ben coordinat es
poden aconseguir grans fites.
Segons l’escrit adjunt que va arribar
amb el diploma, i que a continuació
es reprodueix, a hores d’ara s’han
recaptat un total de 9.550.109 €.
Benvolguts amics,
Em plau fer-vos

arribar

el

diploma

acreditatiu de la vostra col·laboració en
la darrera Marató de TV3, dedicada a les
malalties neurodegeneratives,
La vostra aportació ha estat molt valuosa
per a la recaptació de fons destinats
a projectes d’investigació biomèdica
d’excel·lència.
El programa del 15 de desembre va acabar
amb un marcador de 9.550.109 €, una
xifra provisional que s’incrementarà amb
els donatius que arribin fins el 31 de març,
quan es tanqui definitivament aquesta 22a
edició.
La Marató s’ha consolidat un any més
com un projecte solidari a tot Catalunya,
gràcies a la participació tant individual
com col·lectiva d’associacions, institucions
i empreses.
Un projectes de tots.

Cultura i Ensenyament

La consellera Irene Rigau inaugura l’ampliació de
l’escola del nostre poble

E

l passat 8 de gener, primer dia
escolar després de les vacances
nadalenques, va portar a la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau i
Oliver al nostre poble per inaugurar
l’ampliació de l’Escola Jaume Balmes
de Santa Bàrbara que ja s’havia estrenat a l’inici del curs escolar 2013-2014.
Després del seu pas per l’Ajuntament
per ser rebuda per les autoritats i
membres d’entitats planeres, i signar
al llibre d’honor de la vila; la consellera es va desplaçar caminant fins al
centre escolar, on va ser rebuda també
per l’equip directiu, inspecció i representants del claustre de l’escola.
Es va procedir seguidament a la descoberta d’una placa commemorativa,
així com la visita a les noves dependències: 4 aules d’infantil amb lavabos
interiors, ocupant una superfície aproximada d’uns 350 m2, el nou menjador
escolar, l’ascensor, així com la nova
tanca perimetral del centre per encabir el nou pati.
Així mateix en el seu parlament la consellera va destacar el bon nivell acadèmic mostrat pels alumnes del centre i
també va posar el seu èmfasi en conti-

nuar lluitant per una educació de qualitat i en català.
Amb aquesta inauguració es posa
el punt i final a una obra, que ha estat cofinançada entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament, a una llarga
reivindicació planera i que a llarg de
tot aquest temps ha anat sofrint dife-

rents modificacions i canvis, fins arribar a l’edifici i millores que actualment
ja poden gaudir tots els alumnes del
centre.
Per això l’alcalde, en el seu parlament
va voler agrair públicament a la consellera el poder comptar amb aquesta
ampliació tan necessària i demanada
per la població planera.

Entregada la beca IES les Planes 2013

E

l divendres 31 de gener, a la veïna localitat de Freginals es va
fer l’acte d’entrega de la Beca Les
Planes de l’any 2013.
Aquesta beca s’atorga conjuntament
per tots els ajuntaments que tenen
alumnes a l’institut Les Planes i es dóna
a l’estudiant amb més bons resultats
al finalitzar el seu cicle de Batxillerat,
que són els que definitivament
deixen l’institut per traslladar-se a la
Universitat.
L’import total de la Beca és de 600 € i
l’acte de lliurament es fa itinerant entre
els diferents pobles: Masdenverge, Mas
de Barberans, Freginals, La Galera,
Godall i Santa Bàrbara.
A l’acte, organitzat enguany per
l’Ajuntament de Freginals, van ser-hi

present els alcaldes o regidors delegats
de cada localitat, a més del màxim
representant del centre educatiu, el
seu director.
En aquesta edició la beca se li va
atorgar a l’alumna planera, Inés
Romeu Cuadrad, qui va aconseguir
la qualificació més alta per part del
centre.
La noia, que estava acompanyada
dels seus familiars i coneguts, es
mostrava del tot satisfeta i agraïda pel
premi aconseguit, i il·lusionada per
emprendre una nova etapa en la seva
vida d’estudiant.
Els diferents representants dels
municipis, així com el director del
centre, van voler destacar la tasca
feta per Inés, així com donar-li tota

la motivació necessària per poder
començar aquest nou camí, que segur
que no serà fàcil, però que com tot en
la vida, cal lluitar amb constància i
amb esforç per aconseguir-ho.
També van voler fer extensiva una
felicitació als pares perquè sempre són
una peça clau en el desenvolupament
educatiu dels seus fills.
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Reconeixement al mèrit planer 2014

E

l Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, a proposta dels presidents (o delegats)
de les diferents entitats planeres, d’un
representant de la Plana Ràdio, d’un representant de la Biblioteca Municipal,
d’un representant de Santa Bàrbara
Activa i d’un representant del Consell
Parroquial, i dins el marc de les Jornades Culturals, concedeix cada 3 anys,
en cerimònia pública, el reconeixement al mèrit planer. Aquest any 2014
es convoca una nova edició d’aquest
reconeixement.
Les entitats municipals presentaran
la proposta del seu candidat, que
podrà ser una persona o entitat,
acompanyada d’un raonament de la
seva tria i de les actuacions destacades
que ha realitzat. Una de les novetats
que es va modificar a les bases, l’any
2011 i que aquest 2014 continuarà és
el fet que persones que no pertanyin
a cap entitat puguin també proposar
candidats. Les maneres en què ho
podran fer, de l’1 al 31 de març, són:
- A l’emissora municipal La Plana Ràdio,
a través de trucades telefòniques.

El representant haurà de proposar,
obligatòriament, com a candidat, a
la persona o entitat que hagi resultat
guanyador/a.
- A la Biblioteca Municipal, a través
d’una bústia de suggeriments. El
representant haurà de proposar,
obligatòriament, com a candidat, a
la persona o entitat que hagi resultat
guanyador/a.
- A Santa Bàrbara Activa, a través de la
web santabarbara.cat. El representant
haurà de proposar, obligatòriament,
com a candidat, a la persona o entitat
que hagi resultat guanyador/a.
El Termini màxim de presentació de
propostes per part de les entitats era
el dia 31 de març. El lliurament del
guardó es farà de forma pública durant
el transcurs de l’acte de celebració de
la nit del PLANER, dins del marc de les
Jornades Culturals, concretament la nit
del 8 de maig, vigília de la festivitat de
Sant Gregori.
El guardonat serà obsequiat amb un
Pin d’or (24 K.) amb el relleu de l’escut
oficial del poble i l’escut de la vila obra
d’un artista de la localitat.

El regidor de cultura, Alfred Blanch se
sent satisfet per la implicació de les
entitats i de la gent del poble a l’hora
fer les seves propostes per premiar
a aquella persona o entitat que sigui
mereixedora d’aquest guardó per la
seua destacada actuació en qualsevol
camp de la vida del municipi.

Subvencions a les entitats planeres

E

n data 18 de febrer de 2014, es
van publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona les
bases específiques reguladors per a la
concessió de subvencions a entitats
culturals, educatives i esportives que
l’Ajuntament de Santa Bàrbara atorga
per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva,
cultural i festes populars i tradicionals,
any 2014.
Podran acollir-se a aquestes bases, totes les entitats culturals, educatives
i esportives de la nostra població de
Santa Bàrbara.
Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.
- Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat.
- L’interès social, cultural o esportiu
del programa o projecte.
18

- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a la
promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per
l’Entitat sol·licitant.
- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol
edat, en especial en les categories de
promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat sol·
licitant.
També es valorarà positivament la participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament durant l’any
anterior.
El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 29 de març de
2014.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposa que l’entitat estigui representada en aquells actes que, orga-

nitzats per aquest Ajuntament, se’ls
convoqui oportunament.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch i el
regidor d’Esports, Èric Bel estan satisfets perquè, tot i la situació pressupostària que s’està vivint actualment, es
continua recolzant a les entitats municipals en actes que realitzen durant
tot l’any i a més amb la d’aquestes subvencions municipals.

Cultura i Ensenyament

XXIII Jornades Culturals a Santa Bàrbara
És habitual que el cap de setmana
anterior a Sant Jordi, la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara doni inici a les Jornades
Culturals. Aquest any, però, no serà
d’aquesta manera ja que la celebració
de la Setmana Santa fa que l’inici
de les XXIII Jornades Culturals de
Santa Bàrbara, aquest any, coincideixi
amb la diada de Sant Jordi, el dia 23
d’abril. Tot i ser un dia feiner, el dia
de Sant Jordi és viscut com a una
celebració molt important i, donades
les circumstàncies, s’ha pensat que és
un bon dia per inaugurar les Jornades
Culturals i no esperar al proper cap
de setmana, ja que tampoc es poden
prolongar més del dia 17 de maig
degut a altres celebracions que hi ha
al municipi i davant la impossibilitat
d’escurçar més els dies, degut a la gran
quantitat d’actes que es realitzaran,
tots ells formant un ampli ventall
d’activitats que tots els planers i
planeres podran descobrir al programa
d’actes que s’ha preparat per a l’ocasió.

El programa, un any més, és molt
divers, amb actes més tradicionals de
tots els anys combinats amb actes més
singulars i exclusius, on les entitats
municipals hi tenen molt a veure i,
com en totes les edicions anteriors, la
participació, el treball i la il·lusió faran
embellir les Jornades Culturals.
Cal destacar la gran quantitat
d’entitats locals que hi col·laboren,
així com també els centres educatius
que també fan les seves particulars
jornades culturals i que s’afegeixen a
l’ampli programa cultural.
Especial rellevància tindrà el cap de
setmana del 9, 10 i 11 de maig amb
la celebració de la Festivitat de Sant
Gregori i la concentració d’actes,
especialment de caire tradicional,
que faran gaudir a tots els planers i
planeres i gent de l’exterior que visiti
el nostre poble.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
desitja que tothom en pugui gaudir
plenament, i agraeix a totes aquelles
entitats i particulars, que en participen

directament, perquè un programa
tan farcit com aquest sense la seva
col·laboració seria impossible de
confeccionar.

Paràmetres micobiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA

10/1/2014

6/2/2014

LLOC

Font Escola

Arqueta c/ Ausias
March

CONCEPTE

LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

0

0

Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

Amoni

0,5

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,5

0,51

Clor combinat in-situ

2

0,1

0,49

Color

15

5

5

Conductivitat (a 20ºC)

2500

432

491

Olor (a 25ºC)

3

1

1

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7,6

7,7

Sabor (a 25ºC)

3

1

1

Terbolesa (Xarxa)

5

0,2

0,2

Esports i Gestió del Medi

Salvem les palmeres municipals del morrut roig

L

a plaga que porta l’insecte, morrut roig (‘Rhynchophorus ferrugineus’), és la que fa un any enrere
va començar a afectar molt violentament les palmeres de les nostres terres. Aquest escarabat volador d’origen
egipci va entrar a la península fa una
dècada, on sembla que es troba molt
còmode i es va reproduint exponencialment, fins arribar a ser un greu problema econòmic i ambiental. Aquest
insecte el que fa es instal·lar-se a l’ull
de la palmera on deposita els ous i s’alimenta de l’ull de la palmera, fet que fa
que l’arbre comença a presentar mal
aspecte i decauen les seves majestuoses fulles, fins la mort total de la palmera. Totes les palmeres municipals,
del cementiri, places, poliesportiu...
testimonis del pas del temps al nostre
municipi, plantades algunes a l’època
de l’alcalde Gabriel “Pata”, podrien ar-

ribar a ser literalment devorades pel
morrut. Només cal donar un cop d’ull
als voltants de la zona per veure com
estan alguns d’aquests exemplars. Des
de l’Ajuntament ja es va posar fil a
l’agulla quan es va començar a propagar la plaga, però ha estat aquest mes
de març quan, a més del tractament
aeri, s’han instal·lat 160 “piques” als
troncs de les palmeres, per tal de què
la saba de la palmera quedi impregnada de producte fitosanitari fet que
repel·lirà l’allotjament de l’escarabat
a l’ull de la palmera. Aquesta tasca ha
estat dirigida per enginyers agrònoms
experts amb la matèria, conjuntament
amb l’equip de jardineria municipal,
la qual seguirà realitzant el manteniment del tractament amb la finalitat
de mantenir el morrut roig a ratlla al
nostre poble.

Festes i Fires

3a edició del programa ETS DEL MILLORET

D

esprés de dos edicions amb èxit
del programa Ets del milloret,
s’ha organitzat, aquest 2014,
una nova edició d’aquest concurs que
des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la participació del Canal Terres de l’Ebre, culminarà una vegada més amb una gran
final durant les Festes Majors 2014 de
Santa Bàrbara.
Es busca gent artista, que sigui hàbil
amb algun aspecte com el cant, els
monòlegs, els acudits, les acrobàcies,
el ball, la música, la màgia o qualsevol
altra disciplina o habilitat insòlita. Es
pot participar al concurs de forma
individual, amb parella o grups d’un
màxim de 6 persones.
Per participar al programa només cal
que, abans del dia 18 d’abril, aquest
inclòs, s’enviï el formulari, juntament
amb els vídeos de la demostració de
les habilitats, que es pot trobar a la
web de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
www.santabarbara.cat, on també es
detallen les bases del funcionament

Sant Antoni 2014

S

eguint les nostres tradicions, el
diumenge 26 de gener es va fer
la celebració de Sant Antoni. Es
començava amb una missa en honor
al Sant i la benedicció i repartiment de
les típiques coquetes de panoli, els tres
tombs i la benedicció dels animalets.
Ja per la tarda, la demostració de balls
típics acompanyats pels cremallers, la
dolçaina i el tamboret. Una gran festa
en la qual cal destacar la participació
de la penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i dels alumnes de 2n d’ ESO
de l’IES Les Planes.
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del concurs.
Ets del milloret seleccionarà, a criteri
dels 3 membres de jurat qualificat, 20
actuacions de totes les rebudes. Per
aquest motiu és requisit indispensable
enviar una demostració amb imatge
i so de cadascun dels participants,
amb l’actuació que realitzaran, una
actuació que no podrà excedir els 4
minuts.
Entre el 21 i 30 d’abril, l’organització
informarà
als
seleccionats
per
participar al concurs, que començarà
el 3 de maig amb la fase de les prèvies
i amb les actuacions en directe davant
el jurat qualificat. Les semifinals es
realitzaran el dia 14 de juny i la gran
final de 6 participants serà el dia 16 de
juliol en plenes Festes Majors.
Totes les actuacions que es realitzaran
davant el jurat qualificat, les semifinals
i la gala final seran retransmeses pel
Canal Terres de l’Ebre i el motiu no
és només per divulgar el concurs sinó
que, tant a la fase de les prèvies com a
les semifinals, els espectadors podran

escollir als participants que més els
agraden.
La regidora de Festes, Judit Lleixà, està
molt il·lusionada amb aquest concurs,
ja que no solament serveix per incloure
nous elements que dinamitzen la
festa major, especialment, un dels
dies on s’aplega més públic al carrer
Major, el dia del sopar del bou estofat,
sinó que també arran de l’èxit dels
anys anteriors creu que aquest any
es presentaran participants molt
sorprenents i amb actuacions molt
interessants, entre altres coses perquè
aquest any no solament es podran
presentar participants de les Terres de
l’Ebre.

Festes i Fires

Carnaval 2014

T

ot i que el temps no va esdevenir
el més ideal per realitzar la rua
de carnaval, aquesta es va dur
a terme amb normalitat. Un vegada
més la gran participació dels planers
i planeres es va reflectir, el dissabte 1

de març, omplin els carrers de Santa
Bàrbara amb 15 comparses, totes elles
amb un gran nombre de participants i
acompanyades de les seves respectives
carrosses, i una gran varietat de disfresses individuals.

Des de la Regidoria de Festes es valora
molt positivament l’embranzida que
està prenen la festa de carnaval a la
plana i ja es pensa en continuar fent
millores en resposta a aquesta gran
participació.
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Santa Bàrbara

III EDICIÓ

Per descobrir nous talents individuals,
amb parella o en grup

BALL
CANT
MÀGIA
MÚSICA
ACUDITS
MONÒLEGS
ALTRES
HABILITATS

Retrasmès per

2.000
euros

6

finalistes

jurat qualificat i votacions a Canal Terres de l’Ebre
BASES I INSCRIPCIONS abans del 18 d’abril
www.santabarbara.cat
MÉS INFORMACIÓ 629 506 423

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

El Museu de la Vida a la Plana el primer en formació dual

D

es del mes de desembre del
2013 els alumnes del Grau Superior de guiatge i assistència
turística, amb la col·laboració de l’IES
Montsià i el Consorci del Museu de les
Terres de l’Ebre, sota la tutela del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a les Terres de
l’Ebre, promouen la formació i integració laboral dels alumnes de Grau Superior de guiatge i assistència turística, permetent que els alumnes ocupin
espais de treball d’atenció al públic i
guiatge en diferents equipaments de la
Xarxa Ebre Natura & Cultura.
Els alumnes que participen en aquest
programa de formació pioner, es troben en el segon curs dels seus estudis i ja tenen experiència en els llocs
que cobreixen. En el primer curs dels
seus estudis han realitzat les pràctiques FCT als equipaments del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre: el
Museu de la Vida a la Plana, el Centre
d’Interpretació de Viure al Poble, el Jaciment de la Moleta del Remei i el Parc
Arqueològic de la Carrova, el Museu de
la Mar de l’Ebre, així com altres espais
i equipaments patrimonials d’interès natural i cultural de les Terres de

l’Ebre. En aquest segon any, mitjançant
una beca-salari i un conveni de Formació Dual, els alumnes rebran part dels
seus continguts formatius de forma
pràctica, cosa que els permetrà assolir el mateix nivell de continguts, però
alhora hauran de treballar en tasques
d’atenció al públic, recepció i guiatge

afrontant situacions reals que contribuiran a la seva millor preparació de
cara al món laboral. En el cas del nostre museu, ha estat el primer que s’ha
posat en marxa aquest tipus de formació, la qual ja està desenvolupant-se al
centre.

Accions per a l’ocupació

E

l desembre de 2013 es van iniciar
al nostre municipi dues accions
vinculades a la formació i ocupació. Per una banda, el projecte de Col·
laboració Social amb persones perceptores de prestació i/o subsidi per atur,
i l’altre Programa mixt de treball i formació, vinculat a la generació d’ocupació vinculada a formació paral·lela.
Ambdós programes són matèria del
Servei d’Ocupació de Catalunya i estan
coordinats des del Consell Comarcal
del Montsià. Santa Bàrbara, per volum
poblacional disposarà de dos treballadors/es.
En els darrers anys, Santa Bàrbara ha
donat feina a més de 100 persones en
diferents programes impulsats tant
des del mateix Ajuntament com d’altres ens. En aquest cas, des del Servei

d’Ocupació de Catalunya s’han generat
diferents programes al llarg dels anys
per la generació d’ocupació vinculada
a diferents projectes d’obra social i a
la comunitat. Aquests programes tenen com a eix vertebrador la generació d’ocupació i la formació de les persones beneficiàries del programa. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara ha apostat sempre per aquest
tipus d’accions i programes, restant
sempre alerta a la publicació periòdica dels mateixos i a buscar la forma de
contractar persones que, malauradament, estan en situació d’atur.
Les dues persones beneficiàries
d’aquests programes treballaran en el
marc del projecte de rehabilitació del
Centre Cultural i el període era de sis
mesos.
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Resum de les subvencions atorgades per
la Diputació de Tarragona l’any 2013

L

’any 2013 la Diputació de Tarragona va concedir un total de
365.551,30 euros a l’Ajuntament de Santa Bàrbara en el marc
d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació del Servei d’Assistència.
El resum ha estat el següent:
Programes i activitats culturals:
5.126,74€
Realització d’accions de difusió dels
productes agroalimentaris i artesans
de qualitat (Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç): 9.282,99€
Realització d’accions de difusió dels
productes agroalimentaris i artesans

de qualitat (Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli): 551,78€
Actuacions de protecció de la salut
pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà:
7.074,40€
Actuacions de protecció de la salut
pública per seguretat a les zones de
bany: 8.000,00€
Actuacions de protecció de la salut
pública per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i
control de plagues: 4.874,11€
Manteniment d’equipaments muni-

Trasllat de les oficines municipals

L

es oficines municipals de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara es troben ubicades al primer
pis de l’edifici del nou Mercat Municipal. L’entrada és pel carrer Rota de
l’Alto, on es troba el pàrquing municipal.
D’aquesta manera es tanca el
cicle que va començar al setembre
de 2013 amb el trasllat de l’antic
Mercat Municipal, va continuar amb
el trasllat de les instal·lacions de
l‘Emissora Municipal i, ara, finalment,
ho fa el servei administratiu del
municipi.
Cal destacar que al contrari del
mercat i l’emissora de ràdio, el
trasllat de les oficines municipals
és de caire temporal, fins que
estigui rehabilitat l’edifici de la Casa
Consistorial, que al 2013 va complir
100 anys. La intenció de l’equip de
govern de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara és deixar lliure de servei
l’edifici de la Casa Consistorial, per
poder fer una intervenció integral
que es podria allargar uns quants
anys.
Així, a partir d’ara, tots els tràmits
administratius que necessitin els
ciutadans i ciutadanes s’atendran
en l’horari habitual, a les noves
oficines.
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cipals d’interès ciutadà: 3.000,00€
Inversió en equipaments municipals
d’interès ciutadà: 6.000,00€
Interessos
préstecs
concertats:
5.003,23€
Programa extraordinari de suport
als Centres de Primer Cicle d’Educació Infantil de titularitat municipal:
40.250,00€
Pla d’Acció Municipal despeses corrents: 22.196,53€
Pla d’Acció Municipal Inversió:
254.191,52€
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Àrea de promoció econòmica

E

l primer trimestre d’aquest any
2014, des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, s’ha treballat en el marc de
la reforma del Centre Cultural per
posar fil a l’agulla al que serà el futur
espai. Per una banda s’ha treballat
en els diferents projectes de foment
de l’ocupació del Servei d’Ocupació
de Catalunya per a la contractació
de treballadors/es en situació d’atur
per donar suport a la rehabilitació
del mateix. Concretament, durant
aquest primer trimestre de l’any
s’han contractat 3 treballadors en el
marc del Programa de Col·laboració
Social i Programa Mixt Treball i Formació. En el marc del nou Centre
Cultural, s’està treballant conjuntament amb la resta de Regidories implicades en el marc de la redacció de
la normativa, agenda, activitats, calendaris o definició d’espais, entre altres, per dotar d’un nou equipament
actual, intel·ligent i adaptat a les necessitats d’usuaris i usuàries.
A nivell de projectes supralocals,
cal esmentar que l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ha renovat novament
el nou conveni de col·laboració amb
els ajuntaments de Freginals, Godall,

la Galera i Masdenverge de l’Agent
d’Ocupació
i
Desenvolupament
Local per al proper període. També
en aquest sentit, s’ha renovat el
nou conveni de col·laboració amb el
Projecte Montsià Actiu (Treball a les 7
comarques) del Consell Comarcal del
Montsià, amb actuacions importants
per aquest 2014, com el projecte
d’inserció laboral Activa’t o el proper
curs de formació professionalitzadora
que es realitzarà a Santa Bàrbara.
El primer trimestre, a més, és un
moment clau a l’hora de sol·licitar
ajuts i subvencions a la Diputació
de Tarragona, que convoca gran part
de la seva dotació pressupostària
en
aquests
primers
mesos.
S’està treballant per aconseguir
finançament en diferents aspectes
relacionats
amb
la
cultura,
inversions, gestió i manteniment
d’equipaments,
desenvolupament
local i medi ambient. Cal tenir present
que l’any passat la Diputació de
Tarragona va atorgar a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara més de 400.000
euros en els diferents programes i
projectes en els quals es va sol·licitar
ajuts i subvencions.
En el marc del Museu de la Vida a

la Plana, també s’ha treballat per
continuar amb la seva dinamització.
El punt de major implicació ha
estat en la promoció de la formació
i integració laboral dels alumnes de
Grau Superior de guiatge i assistència
turística, que permetran que els
alumnes ocupin espais de treball
d’atenció al públic i guiatge en
diferents equipaments de la Xarxa
Ebre Natura & Cultura. Actualment,
el Museu de la Vida a la Plana ja
gaudeix d’un alumne que hi realitza
les corresponents pràctiques.
També en el marc del museu, s’han
finalitzat algunes actuacions de
millora i rehabilitació per tenir-lo
a punt, així com en la col·laboració
contínua amb el Museu de les Terres
de l’Ebre per a la promoció i difusió
del mateix, la realització d’activitats,
suport institucional, etc. El resultat
ha estat una bona acollida aquest
primer trimestre, especialment en
la realització d’activitats a la sala
polivalent del mateix museu. També
destacar que s’han potenciat les
xarxes socials del mateix, amb els
nous Facebook i Twitter del Museu
de la Vida a la Plana.
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Inauguració dels nous estudis de la Plana Ràdio

E

l dia 27 de març van ser inaugurats els nous estudis de la Plana
Ràdio per part del secretari de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí Blanch. Els nous
estudis estan ubicats al segon pis del
nou edifici municipal del carrer Rota de
l’Alto, 2, on també es troben el Mercat
i les oficines municipals. Un centenar
llarg de persones, entre autoritats, presidents d’entitats, col·laboradors de la
ràdio i veïns es van aplegar per assistir
a l’acte d’inauguració.
Josep Roig, tractant-se de la inauguració d’una ràdio, va dir que el més adient era fer-lo amb una retransmissió
en directe des dels mateixos estudis. El
propi Josep Roig va encetar el torn de
paraules, destacant especialment la
implicació que sempre ha tingut l’administració local des de l’època dels alcaldes Josep Bertomeu i Joaquim Martí
fins a l’actual mandat de Jordi Boronat i
la importància dels col·laboradors
A continuació, el regidor de Comunicació, Antonio Ollés, entre altres coses va
destacar la celeritat amb que es va fer
el trasllat de la ràdio, la qual cosa va

permetre no tallar cap dia d’emissió i el
fet de què s’ha intentat aprofitar bona
part del material tècnic provinent dels
antics estudis. Va tenir també paraules
d’agraïment per a tots els professionals
que han intervingut en els diversos
processos de l’obra i un reconeixement
per als regidors de Comunicació que
l’han precedit.
Al seu torn de paraula l’alcalde, Jordi
Boronat, va fer un repàs cronològic a
les obres de l’edifici i va destacar el fet
singular que s’hagin finançat amb recursos propis i dut a terme amb personal del propi Ajuntament i amb planers
procedents de l’atur. Va dir que per a
ell també era un dia feliç perquè amb
l’adequació d’aquest nou edifici veia
conclosa una part del projecte del seu
equip de govern per poder procedir a la
rehabilitació de la Casa Consistorial.
Finalment, el secretari de Comunicació,
entre moltes altres coses, va voler significar que la millor prova de la penetració que la ràdio tenia entre la població era la gent que havia aplegat l’acte,
tot i ser un dia laborable. “Un Ajuntament, un alcalde, un regidor s’hi poden

implicar, els professionals ho poden fer
millor o pitjor, els col·laboradors poden
tenir més o menys encert, però allò que
realment és important de veritat és
que el poble l’escolti”, afirmava Martí.
L’acte va acabar amb un refrigeri servit
per a tots els presents, entre els quals
es trobava també el delegat del govern
a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
els presidents d’EMUTE i la Federació
de Ràdios de Catalunya i directors de la
Cala Ràdio i Amposta Ràdio, Francesc
Callau i Manel Ramon, respectivament
i també els directors de Ràdio Delta,
Lluïsa Bertomeu i d’Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.

Entrevista a Jordi Boronat

Entrevista realitzada per Josep M. Arasa a Jordi Boronat,
al Setmanari l’Ebre
1. Digue’m per què ha dit ara que no
torna a presentar-se a l’alcaldia i no
ha esperat a fer-ho després d’haver
sigut reelegit, com fan altres?
Crec en el treball diligent, planificat
i col·lectiu, i per presentar un bon
programa electoral cal temps, la
tranquil·litat que dóna veure les
eleccions lluny. És una de les raons
principals. I fer-ho com assenyala seria
com enganyar la gent que vota. A nivell
general, hi ha una situació d’ínfima
credibilitat respecte a la política i, si
no es canvien les formes d’actuar,
finalment, ni els nostres familiars
aniran a votar. Com a demòcrata, em
preocupa
tremendament
aquesta
tendència. Ho il·lustraré amb una
confidència: quan vaig presentarme per primera vegada per accedir
a l’alcaldia, una persona autoritzada
de CiU em va citar a casa seua i va
proposar-me la fórmula a la qual
vostè es referia. Evidentment, ja es pot
imaginar la resposta.
La gent ha de parlar a través dels
seus vots. Votar és un dels exercicis
més bonics que li queda a la gent.
Aquell dia no hi ha pobres ni rics, ni
blancs ni negres, ni hòmens ni dones…
Tots valem el mateix i ens conjurem
socialment per dictar sentència. No
es pot trair tot això tan sagrat per
l’objectiu de mantindre el poder pel
poder. És tindre molt poca consideració
per la gent i moralment refutable.
2. Ha estat –i és– coreligionari de
l’equip directiu nacional i territorial
de Convergència, primer amb
les joventuts del partit al costat
de Josep Rull, i també gerent del
partit a l’Ebre. Com és que no ha
sigut diputat provincial o president
del Consell Comarcal, tal com li
van oferir, o anar a les llistes del
Parlament o del Congrés, i més
sent d’un poble on CiU guanya per
majoria absoluta des de fa 34 anys?
És un tema estrictament personal i
de conviccions. Em costa creure que
una persona amb 5 càrrecs (de partit
o institucionals) puga treballar amb la
mínima dedicació exigida. No hi crec

i desconfio de la gent que acumula
càrrecs, ja que sol ser, normalment, per
la necessitat de mantindre l’estatus
i garantir-se una manera de viure.
Em poso d’exemple. Vaig decidir no
demanar excedència de la meua
faena, continuar treballant al Consell
Comarcal del Baix Ebre com a psicòleg i
compaginar- ho amb la tasca d’alcalde.
Si hagués sigut president del Consell
del Montsià hauria pogut dedicar tanta
passió i temps a l’altra responsabilitat?
Segur que no.
Respecte a la trajectòria política, sí que
vull constatar que, gràcies als orígens,
he pogut portar a terme tot el bo que
he vist en política. M’ha ajudat a
configurar la meua ideologia i la meua
forma de lliure pensar. Política en
estat pur, ideals possibilistes. Aquella
generació que avui regeix el destí
del nostre país, com, per exemple, en
Rull, han influït sens dubte en el meu
pensament. La generació llibertat
de les JNC de Catalunya, diria jo. CiU
sempre ha confiat en mi i no hi tinc res
a retraure.
3. I si li dic que penso que se’n va per
desencís de la política?
No estrictament per això, tot i que sóc

molt crític amb el sistema actual. Cal
recuperar el paper central del que se’n
deia “res publica” i trencar la regulació
abusiva de lleis ideològiques que
pretenen beneficiar “el meu” sector per
continuar en el poder. Últimament, amb
el govern del PP, malauradament, ho
vivim de prop i el desencís ve per aquí.
El servei públic deriva cap al domini
d’una classe política mediocre (revisem
si no els currículums de molts dels
polítics espanyols actuals), fidel al seu
partit per pagar l’acumulació de poder.
Llavors, com prenen decisions? Però
si estan segrestats pels seus deutes! I
mentre, gent formada, investigadors,
bons professionals, s’han d’exiliar.
Desencís? Pel que fa als nivells de
corrupció que afecten tots els nivells
de l’administració, sí, però també vull
matisar que la crítica generalitzada
és injusta. No tothom és igual. Al llarg
d’aquests gairebé 20 anys en política,
he conegut alcaldes, regidors, càrrecs
públics, funcionaris... plens de valors,
que fan la seua faena ben feta, amb
formació i amb vocació de servei
públic. És l’altra cara, la que no surt als
diaris, que ha permès que durant tots
aquests anys de democràcia els nostres
pobles facen el salt qualitatiu que tots
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també hem viscut.
Deixe’m que m’allargue amb un darrer
missatge positiu. Malgrat que, de
vegades, ens sentim desencisats i pese
molt el bombardeig que rebem, no
podem deixar de confiar en la política.
És necessària per organitzar allò que
és de tots. I si no s’hi està d’acord, cal
involucrar- s’hi per provocar canvis
des de dins, participant en entitats i
buscant altres fórmules. Perquè seure
amb una cervesa al davant i criticar
a tort i a dret no permet avançar ni
canviar res.
4. Potser li faig ara una reflexió de
cervesa, però fa temps que volia
preguntar- li: per què va ser vostè
el primer jove en entrar a les llistes
de CiU a principis dels 90? Ho dic
perquè, en contraposició, altres
jóvens van poder passar de llarg
i no se’n van aprofitar. Entén què
vull dir?
Precisament, entronca clarament amb
el que deia i en certa manera ja he
respost. Crec fermament que a Santa
Bàrbara hi ha molta matèria gris.
Hi ha empenta, dedicació, formació,
responsabilitat,
intel·ligència
i
assumpció de reptes. I no és subjectiu;
es pot contrastar mirant llocs de gran
responsabilitat que trobem escampats
arreu i també a l’exterior. I tant de
generacions anteriors com posteriors.
És cert que tinc la sensació que, com
a poble, com a Ajuntament, no ho
hem sabut aprofitar prou i s’ha deixat
escapar part d’aquesta potencialitat,
però això també seria extrapolable a
les TE.
Pel que fa al meu cas, vaig tindre
l’oportunitat de treballar a Tarragona,
però vaig preferir tornar i, mirat amb
perspectiva, crec que hi va pesar
una pura vocació de servei. Després,
quan era objector de consciència, a
Santa Bàrbara ja havien començat
a organitzar-se jornades i activitats
esportives i juvenils. Suposo que
això va cridar l’atenció del llavors
alcalde Josep Bertomeu i em va donar
l’oportunitat de formar part de les
llistes de CiU l’any 1995, quan ja era de
les JNC. Com a número 6, vaig entrar
a l’Ajuntament per ser regidor de
Joventut. Després vaig pujar un esgraó
més, sempre tenint present la meua
vocació de servei públic i la creença de
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que les coses s’-han de canviar des de
dins. No et pots arribar a imaginar el
que vaig discutir amb Bertomeu, en el
bon sentit de la
paraula, sempre justificant els meus
nous projectes, lluitant pel que creia.
Més tard, amb la dimissió del regidor
Josep Ll. Asensio, em va confiar
l’organització de les festes majors
del 1999; tota una experiència tractar
amb persones com Pedro Fumadó “el
Xarnego” o Fatsini. La següent elecció,
amb Joaquim Martí, ja vaig anar de
tinent d’alcalde i conseller al Montsià.
Per cert, a l’oposició. I vaig començar a
militar a CDC.
5. I ara arriba el moment del balanç.
La trajectòria política.
De la meua biografia no puc obviar la
participació en la creació de la federació
de CDC a les Terres de l›Ebre i els 5
anys que vaig ajudar des de la gerència
a desplegar el partit, juntament amb
un home de consens territorial, Xavi
Pallarés, a la presidència, i Ester
Ramírez a l’administració; un fet
important junt amb el desplegament
de les delegacions, que donava un plus,
un estatus als que volíem la nostra
identitat ebrenca diferenciada del
camp de Tarragona.
6. P: I el balanç municipal?
El faré en plural perquè hem sigut un
col·lectiu humà format per regidors
i
treballadors
de
l’Ajuntament.
Destacaria la variant de Santa Bàrbara,
el Museu de la Vida a la Plana, les
instal·lacions esportives municipals,
els passejos de les quatre carreteres
o el de la Generalitat, la rehabilitació
del cementiri, l’ampliació de la llar
d’infants les Beceroles, la implantació
del nou sistema de recollida o la
construcció de la nova deixalleria, el
nou centre de serveis socials-centre de
dia per a la gent gran, la construcció
d’un altre magatzem municipal,
l’arranjament de camins municipals
o, actualment, la rehabilitació d’un
edifici tan important per a Santa
Bàrbara com el centre cultural. I més
recentment, l›ampliació de les escoles
públiques o la rehabilitació de places i
parcs al llarg de tot el poble. I ara toca
impulsar la rehabilitació de l’edifici
de l’ajuntament i la canalització del
carrer de la Victòria, el Barranquet.
Tot plegat (i el que em deixo) no tindria

sentit si el poble no li donés vida
traient-li rendiment i utilitat. Per això
parlaria també de que hem reforçat i
consolidat la Fira de l’Oli o les festes
majors, les religioses i populars, o les
jornades culturals i esportives.
7. P: La utilització d’una brigada per
evitar els sobrecostos de concursos
destinats a grans empreses pot ser
exemple per a altres?
L’any 2008 ens vam adonar que les coses
anirien maldades i vam començar
a treballar preveient la caiguda dels
ingressos. Calia aplicar el sentit comú.
En primer lloc, rigor pressupostari,
ajustar el pressupost i eliminar
despeses no prioritàries com, per
exemple, passar de 250.000 euros de
despesa energètica a 75.000 euros. I no
endeutar-nos. Així, podem dir ara que
estem entre els deu ajuntaments més
sanejats econòmicament de les TE. I
per a inversions, utilitzar la partida
de recursos ordinaris, la brigada. I
també ajudar laboralment, sobretot el
malmès sector de la construcció, amb la
contractació temporal de 100 persones
els últims 3 anys a través de fórmules
imaginatives com plans d’ocupació, etc.
De la crisi, n’hem fet una oportunitat.
Exemple? Si estés al meu abast,
faria que les lleis fomentessen les
adjudicacions a nivell local o comarcal.
Seríem més sostenibles i afavoriríem el
desenvolupament de l’entorn.
8. Una recepta de futur en una piulada
o dos.
El futur territorial passa per un
acord global, capitanejat per les
administracions,
que
detecte
potencialitats a l’hora de generar
riquesa, i que hi haja un gran pacte
de país que respecte els acords
consensuats amb el territori, i que
en matèria de desenvolupament
econòmic no ens apartem ningú del
traçat marcat en el pacte. Si no és així,
serà complicat que ens en sortim. I el
futur per a Santa Bàrbara el veig en
la diversitat. Cal seguir apostant per
la indústria i el comerç de proximitat,
reforçar
l’empresa,
estimular
emprenedors, liderar noves accions
formatives, donar suport als centres
educatius, incentivar implantacions
industrials i fer costat en tot el possible
al sector primari.

Entrevista a Jordi Boronat
9. P: Què li ha quedat per fer? Què li
sap greu no haver acabat?
R: Buf! Moltes coses queden per fer!
La faena, si en vols fer, és inacabable.
I em dol no veure l’ajuntament acabat
ja després de tants anys treballant
per dignificar l’edifici-casa del poble.
El consol és que ara comencem i
que algun dia s’acabarà, igual que el
Barranquet, que minimitzarà una de
les problemàtiques més greus que
tenim a Santa Bàrbara.
10. Com explica que el mateix partit hi
haja governat des del 1979, sempre
amb majoria absoluta?
R: La clau és la confiança dels planers
en grups de gent al voltant de CiU.
Sempre s’ha governat amb sentit comú
i les majories absolutes han servit per
fer avançar, no s’han fet disbarats i
sempre s’han administrat amb cura els
diners de la gent.
11. Alfred Blanch, pròxim alcaldable.
Com ha anat això?
Crec que l’elecció que ha fet CiU
a Santa Bàrbara és bona. És bona
persona,
treballador,
sempre
implicat silenciosament en entitats
i associacions del poble, coneix a la
perfecció l’administració (8 anys al
consistori i 4 com a vicepresident del
Consell Comarcal) i és una persona
amb valors i sentit comú
que estima Santa Bàrbara. És tímid, però
això se supera amb exposició pública
(riu). Qui ha treballat al seu costat
sap que no passa desapercebut. Sabrà
estimular l’engranatge administratiu
de l’Ajuntament si el poble li dóna
l’oportunitat de governar. A més amés,
en els principals projectes ha estat
involucrat a primera línia, cas de les
instal·lacions esportives o l’ampliació
de les escoles.
12. Creu en les primàries?
A nivell local, les primàries són
internes. Hem seguit uns passos ben
delimitats que he dirigit jo com a màxim
responsable local i han desembocat en
la nota anunciant que no em torno
a presentar i que, amb unanimitat,
s’elegia com a candidat l’actual tinent
d’alcalde. No hi ha primàries en el
sentit d’una elecció oberta i amb
votacions, però sap què? Que gràcies
que s’hi vulga presentar algú tenint en
compte el descrèdit que té la política i

la comoditat que comporta l’estat del
benestar. Potser la gent no s’ho pensa,
però cada vegada costa més fer llistes
als pobles! He trobat a faltar sovint un
pas endavant de la gent per treballar
pels altres. Estem vivint moments d’un
alt egocentrisme i treballar pels altres
sense esperar res a canvi està passant
una certa crisi. Confio que la generació
posterior comence a canviar-ho.
13. Com serà l’últim any fins a les
municipals? El programa, la llista...
Fins a l’últim dia estaré al cent per cent
reajustant el pressupost, treballant
amb rigor i fermesa i, paral·lelament,
treballant colze a colze amb el nou
candidat per detectar necessitats,
crear marcs de discussió i aportar la
meua experiència per ajudar en allò
en què em necessiten. Si seguim la
mateixa metodologia, que ho haurà de
dictaminar el cap de llista, la confecció
del programa dura aproximadament
un any i s’estableixen dies de discussió
monogràfica, per exemple l’urbanisme
o la seguretat ciutadana, i es pren
nota d’accions que es reflecteixen
al programa. És un treball conjunt,
començant de zero. La llista correspon
al candidat i és ell qui s’ha de sentir
còmode amb la gent que l’envolta.
És qui ha de proposar membres i
posicions. El meu paper és secundari.
Hi estaré fins al dia de les eleccions
i, evidentment, també després, però,
en general, a partir d’aquell dia, a
descansar.
14. A què vol dedicar els pròxims 8 o
10 anys?
Després de 20 anys i els 8 últims
d’alcaldia, m’agradaria, com deia, que
el meu cap descansés. Ets alcalde o
regidor les 24 hores del dia. Després
no descarto emprendre el doctorat en
Psicologia, però tinc clar que estaré
un bon temps gaudint dels meus fills,
als quals, fins al moment, no he pogut
dedicar el temps que he volgut.
15. És independentista?
De soca-rel. No sóc un nouvingut en
demanar la llibertat del meu país.
Puc assegurar que la meua militància
per deixar un país lliure als meus fills
no cessarà en la meua vida. Fa anys
que milito activament pensant en el
procés engegat ara. És una oportunitat
històrica i no hem de defallir a l’hora

d’explicar que això és el que millor ens
pot passar com a societat i com a país.
Dictar els nostres destins, protegir la
nostra identitat i la nostra cultura,
aturar l’espoli fiscal que exerceix
prepotentment l’Estat espanyol amb
Catalunya, la nostra llengua i, en
definitiva, viure en llibertat dins d’una
Europa que ens respecte és el que ens ha
de guiar i on hem de posar tot el nostre
esforç. És una oportunitat que ens ha
brindat la història i cal lluitar sense
por. Sempre poso d’exemple Santa
Bàrbara. Si els nostres avantpassats no
haguessin decidit que volien gestionar
el seu futur, avui nosaltres no seríem
poble. Per tant, li diria a la gent que no
es deixe portar pel discurs de la por.
Quan no hi ha arguments és el que fan
servir.
16. I per acabar: si agafa un parell
d’hores i recorre el poble a peu
amb un planer absent i un turista
anònim al costat, per explicar-los
coses sorprenents del poble quin
recorregut faria i què no deixaria
de dir-los?
Començaria invitant-los a esmorzar
en algun dels bons restaurants que hi
ha al poble. Si és hivern, un bon plat
de tords amb baldana, uns rovellons,
truita amb patata i ceba i tomàquet
fregidet per sucar, tot regat amb un vi
de la Terra Alta. Començaria explicantlos i mostrant-los el Museu de la Vida a
la Plana, que reprodueix la història de
la creació del poble i la colonització del
Montsià interior. Passaríem després per
la Cooperativa per explicar-los el camí
que se segueix en l’elaboració del nostre
or líquid i, evidentment, en compraríem
algun monovarietal o el mil·lenari. En
acabar, els mostraria la nineta dels
meus ulls, les instal·lacions esportives
municipals, punt d’encontre de l’esport
planer. Després ens traslladaríem
fins al vell dipòsit de l’aigua, on resa
la inscripció Santa Bàrbara, poble de
les xiques guapes. De passada, cap al
complex centre cultural-centre de dia
i escoles, entraríem a un forn de llenya
per comprar dolços casolans, un bon
regal per endur-se a casa acompanyant
l’oli. I segur que, pels carrers típics de
Santa Bàrbara, en tot aquest trajecte
aniríem trobant gent que ens explicaria
històries que desprendrien l’orgull pel
poble en què viuen.
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• Els mesos de gener, febrer i març s’ha abonat 0,70 cèntims d’euro/kilo
oli, com avançament de la nova collita d’olives 2013/2014.
• Es pot sol·licitar la DUN 2014 i traspassar drets fins el 15 de maig.
• 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

Santa Bárbara
(Costa Rica)
Fitxa
Superfície = 53,21 km ²
Població (2011) = 36.243 hab.
Alcalde = Melvin Alfaro Salas
Web = http://www.santabarbara.go.cr

Dades geogràfiques i clima
Santa Bàrbara és el cantó número 4 de
la província d’Heredia i forma part de
la Gran Àrea Metropolitana de San José.
El cantó de Santa Bàrbara està
constituït geològicament per roques
volcàniques, del període Quaternari.
EI sistema fluvial pertany a la conca
del riu Gran de Tárcoles que correspon
a la vessant del Pacífic.
Història
Originàriament la zona estava poblada
per indígenes Huetares, que van habitar
a la vall de Barva, i després va ser un
assentament espanyol. Els primers
espanyols es van anar establint i van
formar les seves hisendes de bestiar,

principalment de porcs, gallines i
vaques, i cultius de blat de moro, fesols,
llegums, blat, tabac, cotó, canya de
sucre i algunes plantes medicinals.
Sobre la fundació d’hisendes en
aquesta vall es tenen dades des del
19 de gener de 1663. Al 1782, aquest
barri tenia una població de setanta-sis
homes i setze dones.
El nom de Santa Bàrbara s’esmenta
en un document de l’any 1821, però
segons la tradició era conegut com
Churruca o Surruco.
El perquè del patronatge a Santa
Bàrbara, s’explica en una llegenda que
deia que una veïna anomenada Bàrbara,
havent obtingut d’un franciscà una
petita imatge d’aquesta santa, li va fer
un altar a casa, i a ella acudia quan les
tempestes, que eren molt freqüents i
fortes al poble. La santa sentia els precs
de la seva devota i el veïnat es va anar a
poc a poc assabentant i comprovant les
seves bondats fins que definitivament
es va imposar unànimement a la seva
devoció.
A poc a poc la població de Santa
Bàrbara va anar creixent, i les
aspiracions dels veïns que vivien en
ella eren cada vegada més grans, així
tenim que al 1846, els quatre barris

de Santa Bàrbara comptaven amb un
total de 1.500 habitants. Els veïns d’ells
concorrien a l’ermita de Santa Bàrbara
tots els diumenges, ja que aquest dia
estava atesa per un sacerdot.
La causa de la ubicació de l’ermita al
lloc on es trobava, era que es trobava al
centre dels quatre barris. La construcció
d’aquesta ermita està datada de l’any
de 1837.
Economia y Turisme
Actualment, les principals activitats
agropecuàries
són
els
cultius
d’hortalisses, cafè i canya de sucre i la
ramaderia.
Al nord de la regió es localitza la Reserva
Forestal Serralada Volcànica Central,
així com una zona de mineralització de
sofre volcànic.
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RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL PRIMER TRIMESTRE
DE L’ANY 2014
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 9 de gener de 2014. En
la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar la contractació de les obres
necessàries per a la realització
de l’asfaltat de diversos camins
municipals, per un import de 5.082,00
€ IVA inclòs amb la mercantil
Construcciones 3 G, SA.
Donar suport a les peticions
presentades per les cooperatives
adscrites a ACOBEM i a la DOP Oli del
Baix Ebre – Montsià, al departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, i al
Govern central.
Aprovar el programa d’actes de la
festivitat de Sant Antoni, a proposta
de la regidoria de festes.
Abonar al senyor Àngel Fibla Bel la
quantitat de 860,00 €, en concepte
d’indemnització
per
l’obertura
al públic de l’Exposició d’estris,
corresponent a l’anualitat 2013.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 23 de gener de 2014. En
la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar
l’aportació
econòmica
al Premi Beca IES “Les Planes” de
l’ajuntament de Santa Bàrbara per al
curs 2012-2013 de 300,00 €.
Aprovar les Bases del XXIII concurs
literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara.
Aprovar el requeriment
de
constitució de garantia definitiva per
l’execució de les obres d’arranjament
dels defectes existents en l’obra
“Centre de Dia Municipal”.
Aprovar el Conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Montsià
i l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per a la realització d’actuacions de
foment de l’ocupació mitjançant el
programa treball i formació per a
persones aturades no perceptores.
Aprovar el Conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Montsià
i l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per a la realització d’actuacions de
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foment de l’ocupació mitjançant un
programa de col·laboració social.
Aprovar la contractació dels serveis
necessaris per a la realització de la
revisió mecànica i de xapa del camió
IVECO de la brigada municipal, amb
el Sr. Juan José Tàrrega Colomé, per un
import de 3.708,69 € IVA inclòs.
Aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara
i l’Escola de l’Esplai de Tarragona –
Fundació Santa Maria de Siurana,
per a la realització de les pràctiques
d’activitats d’educació en el lleure
infantil i juvenil.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta
de Govern Local el dia 6 de febrer 2014. En
la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar
inicialment
es
Bases
Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions a entitats
culturals, educatives i esportives
i similars per a la realització de
programes i activitats de promoció
i difusió de l’esport, la cultura i les
festes populars i tradicionals, que
figuren incloses a l’expedient.
Obsequiar als alumnes que participin
a l’aula d’excel.lència de l’IES Les
Planes, amb un lot de productes
culturals identitaris del nostre
municipi: llibre de Santa Bàrbara en
imatges, el joc de l’oca, el DVD de
memòria històrica.
Adjudicar el contracte per l’execució
de les obres d’arranjament dels
defectes existents en l’obra “Centre
de Dia Municipal” a l’empresa
Germans Lange, CB, per un preu total
de 8.524,45 €.
Adherir-nos al Pla Agrupat de
Formació Contínua per a l’any 2014.
Aprovar el Conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Montsià
i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a
la realització del dispositiu d’inserció
sociolaboral ACTIVA’T en el marc del
projecte Treball a les 7 comarques.
Aprovar el Programa d’actes i Premis
Carnaval 2014.
Aprovar la contractació dels serveis
necessaris per a la realització de la
revisió i manteniment dels extintors
existents en les dependències dels
serveis municipals dels serveis socials

del Centre de Dia Municipal, amb la
mercantil Contrafoc Protecció contra
Incendis, SL.
Aprovar la contractació del servei
consistent en la direcció de la resta
de l’obra “Acabar obres i equipar
Centre de dia”, per un import total de
8.961,76 € IVA inclòs, a l’Arquitecte
Mireia Cid Robledo.
Aprovar la contractació del servei
consistent en la direcció i coordinació
de seguretat i salut i el control de
qualitat de la resta de l’obra “Acabar
obres i equipar Centre de dia”, per un
import total de 8.206,42 € IVA inclòs,
a l’Arquitecte tècnic, Sr. Víctor Moreso
Franch.
Adherir-nos a la celebració el proper
dia 13 de juliol a la campanya Mulla’t
per l’Esclerosi Múltiple.
Aprovar l’addenda econòmica per
a l’any 2013 del Conveni marc entre
el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en
matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 20 de febrer de 2014.
En la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar el Conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Montsià
i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per
l’execució de les obres del camí 9012
(sense nom).
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 2014.
Aprovar l’annex per al 2014 del
Conveni 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 la contractació de les obres
necessàries per a la col·locació de
les portes de vidre interiors per a
la realització de les obres “Millores
Centre Cultural”, per un import de
18.951,55 IVA inclòs amb la mercantil
Aluminis Garcia – Domènech, SL.
Aprovar
la
contractació
de
les obres necessàries per a la
col·locació de les portes de vidre
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correderes i fixes motoritzades amb
fotocèl·lula
detector
d’apertura
per a la realització de les obres
“Millores Centre Cultural”, per un
import de 11.447,71 € IVA inclòs
amb la mercantil Aluminis Garcia –
Domènech, SL.
Aprovar
la
contractació
del
subministrament de la melamina
per al mobiliari de la Biblioteca del
Centre Cultural, per un import de
951,60 € IVA inclòs, amb la mercantil
Maderas Sorlí, SL.
Aprovar
la
contractació
del
subministrament
del
pavifluid
terra i els cubells despi 69 per a
l’estampat del pavistamp de les
obres “Arranjament del Cementiri
Municipal”, per un import de 4.778,97
€ IVA inclòs, amb la mercantil
Cia
Española
de
Hormigones
Estampados, SL.
Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 6 de març de 2014. En
la que, entre d’altres, es van adoptar els
acords següents:
Aprovar la contractació del servei
d’ambulància per a la realització del
correbous de la Festivitat de Sant
Gregori 2014, per un import de 148.45
€, amb la Creu Roja d’Amposta.
Aprovar la contractació del servei
d’assegurança per a la realització
del correbous de la Festivitat de Sant
Gregori 2014, per un import de 820,53
€, amb la mercantil MGS, Seguros y
Reaseguros, SA.
Sol·licitar de la Diputació de
Tarragona
la
concessió
d’una
subvenció dins el de programes i
activitats culturals, per la realització
de les activitats culturals 2014, per
un import de 6.000,00 €.
Es dóna compte de l’informe de
l’Alcaldia sobre la tradicionalitat de
les festes amb bous durant les Festes
patronals de Sant Gregori
Aprovar
la
contractació
del
subministrament
necessari
per
als gabions de contenció per a la
realització de les obres “Plaça de
la Independència”, per un import
de 1.100,00 € IVA inclòs, amb la
mercantil Muelles Castellón, SL.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de
Govern Local el dia 20 de març de desembre de 2014. En la que, entre d’altres, es van
adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona, per
import de 7.420,00 €, en concepte
d’Activitats de l’Escola de Música
curs 2012- 2013, concedida per la
Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data adoptat en sessió
de data 15 de novembre de 2013.
Aprovar inicialment el projecte bàsic
i executiu per a la realització de les
obres “Plaça de la Independència”,
redactat pel despatx d’arquitectura +
arquitectura, SCP, amb un pressupost
d’execució per contracta de 50.000,00€.
Sol·licitar de la Diputació de
Tarragona
la
concessió
d’una
subvenció per la realització d’accions
de desenvolupament local per import
de 18.500,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona
la concessió d’una subvenció per al
del programa de protecció de la salut
pública per un import de 18.515,39 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona
la
concessió
d’una
subvenció
per a inversions en equipaments
municipals d’interès ciutadà per
import de 6.000,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona
la concessió d’una subvenció per a
gestió, funcionament i manteniment
d’equipaments municipals d’interès
ciutadà, inclosos edificis i indrets
singulars i patrimonials i de valor
cultural per import de 3.000,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarragona
la concessió d’una subvenció dins el
de programes i activitats culturals,
per al manteniment de l’escola de
música municipal Germans Arasa
“Los Flarets” curs 2013-2014, per un
import de 7.340,48 €.
RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2014
Sessió ordinària, realitzada pel Ple de la
Corporació el dia 27 de febrer de 2014. En el
desenvolupament de la qual es van adoptar
els següents acords:
Donar
compte
de
l’informe
d’Intervenció de l’execució del
pressupost 2013 al 4t. trimestre.

L’ajuntament compleix en termes
acumulats al 4t trimestre amb els
objectius d’estabilitat i la regla de
la despesa respecte a l’aprovada a
l’inici de l’exercici 2013. S’informa
favorablement sobre la previsió i
execució del pressupost d’ingressos i
despeses en aquest 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 4t. trimestre
2013.
Aprovar definitivament el Reglament
municipal de règim intern regulador
del
funcionament
del
Centre
d’Interpretació de la Vida a la Plana.
Aprovar
l’adhesió
al
protocol
general de serveis de la XAL (Xarxa
Audiovisual Local, SL).
Aprovar la modificació dels Estatuts
del Consorci Localret.
Aprovar la formalització del conflicte
en defensa de l’autonomia local
contra la Llei 27/2013, de 27 de
Racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
Aprovar una proposta de Resolució
de suport a l’acord per la consulta per
decidir el futur polític de Catalunya.
Aprovar la Moció per la sol·licitud
a la Generalitat de Catalunya de
finançament dels cursos 2012-2013 i
2013-2014 a les Escoles de música i
dansa.
Sessió extraordinària, realitzada pel Ple de
la Corporació el dia 13 de març de 2014.
En el desenvolupament de la qual es van
adoptar els següents acords:
Donar
compte
de
l’informe
d’intervenció
d’avaluació
del
compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
Donar compte de la Liquidació del
pressupost 2013.
Aprovar l’expedient de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari número
1/2014, que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses
generals, del pressupost vigent de
la corporació; i excepcionalment,
amb operacions de crèdit segon
les particularitats que estableix
l’art.177.5 del TRLRHL.
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Ga. Moluptasit ea derspid elestot aspero et enimet pere debis este
rem nihictatem quati omnit aut occusa excepratiam rem vent labori
volupta et paruptaquo in pos sus volorum elit ad etBustis audit
acculparum volorempor as verume ea nemporum, andant volore volut
pero qui nos eari nes as nis et as mi, cus pel illa inullab ipsum
volestibus et omniscia volore, natatur?

Pol. Ind. Baix Ebre,
carrer D, parc. 93
43897 CAMPREDÓ-TORTOSA
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2014
YOUSSEF EL HAFED............................................02/01/2014
Abdeslam El Hafed
Soumia El Hafed

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2014
JUAN MOLINÉ LLEIXÀ.........................................09/01/2014
M. MERCEDES PILAR BENEITO MONLLAU........13/01/2014

JÚLIA BERINDE MARÍN.......................................10/01/2014
Ciprian Traian
Estela Marín Gila
CARMEN MONTERO SÁNCHEZ..........................20/01/2014
Francisco Montero López
Vanessa Sánchez Dos Santos
AMIN BENTAHAR KALAI....................................13/02/2014
Ismail Bentahar
Samira Kalai Bouyighal
MIREIA MARTÍNEZ ARASA.................................15/02/2014
Juan Francisco Martínez López
Lídia Cinta Arasa Albesa
EUKEN CÍVICO PAEZ...........................................12/03/2014

JOSÉ MARIA PLA SUBIRATS................................13/01/2014
MARGARITA ARASA ARASA...............................15/01/2014
SILVESTRE GAVALDÀ MEMBRADO....................30/01/2014
JAIME MIGUEL GINÉ ARASA...............................31/01/2014
TRINIDAD VALERO MEZQUITA..........................01/02/2014
FERNANDO CUCALA GARCIA............................02/02/2014
CRISTOBAL MORENO HURTADO.......................04/02/2014
MARIA LUZ CLUA LLASAT.................................05/02/2014

Jordi Cívico Castells
Jenny Páez Ortega

CINTA PUIG HIERRO...........................................21/02/2014

LAIA MURIA ARASA........................................... 26/03/2014

MARIA CARMEN MUÑOZ SUBIRATS.................05/03/2014

Julio Muria Arasa
Maria Isabel Arasa Hierro

FRANCISCA QUERAL REVERTÉ..........................27/03/2014

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

L’entrevista

Entrevista a la planer absent…

Maria Josefa Arasa Giné

Planeres i planers, el meu nom és
Maria Josefa Arasa Giné, coneguda
com Josefa a Santa Bàrbara i com Mari
a Amposta. Sóc filla de Francisco Arasa,
més conegut com Fresquet Lo Baldat, i
de Francisca Giné, coneguda com Paca
la Rosquilles, i per a tots, La tia Paca.
Vaig ser l’única noia de cinc germans:
Diego (Epd), Eladio (Epd), Manolo i
Alfredo.

Després de presentar-vos a la meva
família i on vaig créixer, a mode de
salutació a totes les planeres i tots
els planers, us començaré explicant
que en el mateix moment en què el
Sr. Alcalde, Jordi, es posà en contacte
amb mi proposant-me escriure com
a la planera absent del mes, em
vaig sorprendre molt. La primera
resposta fou que tot i sentir-me molt
afalagada, no podia trobar per quin
motiu m’hauria de merèixer aquest
protagonisme. Pensava que simplement
sóc una planera que estima molt al
seu poble i a la seva gent, que no tinc
cap carrera destacada i que, al meu
parer, no despunto en gaire cosa més
que el conjunt de planers. Jordi em va
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contestar: “Aquesta és la idea que teniu
la gran majoria i, tant jo com els que
proposem el planer del mes, pensem
que no cal tenir cap estudi per estimar
el seu poble i el fet de què doneu el
que heu donat a aquest poble ja us fa
mereixedors d’aquesta plana. Pensat’ho i em tornes la resposta sense cap
compromís, però penso que a Santa
Bàrbara hi ha molta gent que t’estima i
li agradarà saber de tu”.

van seguir tots. El Bar Arasa fou on
tots els germans varen llaurar-se un
ofici que després continuarien amb
el Restaurant i Hotel Diego i amb el
Restaurant i Hotel Venta de la Punta.
Fins i tot jo sempre he estat relacionada
amb el món de la restauració.

La veritat és que aquestes paraules
tan honestes em van fer pensar que
potser sí que a algú li agradaria saber
algo de la meva història, per a mi tan
senzilla. També penso que podria ser
un homenatge als meus pares als qui
els hagués fet molta il·lusió.

La meva infantesa comença amb uns
records a una família molt treballadora
amb cinc fills i molt humil. On no hi
havia molt, però on tampoc faltava res.
Sempre treballant, ja que a casa varen
fer de peixaters, el meu pare també va
fer de cap de colla (baixant i pujant
de la ribera en bici), també plegaven
olives a La Granadella (on hi passaven
dos o tres mesos), però el que més
recordo és el dipòsit de gel. Anàvem a
repartir gel per les cases amb una bici
i un remolc darrera i recordo que quan
arribava a l’estació, ja el portava un
poc desfet perquè m’entretenia per tot.
També vaig anar a plegar avellanes per
aquestes finques i de tot en guardo un
bon record.
L’època més notòria pot ser fou a partir
de què els meus pares van agafar el
bar de Florestan al carrer Major. Allí
fou on tots els de casa van aprendre
l’ofici de la restauració que quasi bé

En aquells temps, tots érem molt
jovenets i amb l’esforç dels meus pares
i amb l’ajuda dels fills ens en vàrem
sortir. Eren els temps del passeig amunt
i avall i al bar servíem a molta gent que
omplia les cadires que estaven dalt i
baix de la vorera i també a la vorera
de l’església. Allí es reunien a fer la
xerrada els senyors del poble asseguts
a uns “sillons de mimbre” molt adequats
per a l’ocasió de tertúlia.
De la meva infantesa recordo les escoles
i les mestres a qui tant estimava. Doña
Pilar, Doña Josefina, Doña Carmen,
Doña Pepita, el repàs de Don Rogelio
i les sortides de classe. Llavors ens
quedàvem a jugar damunt les moles
de molí que hi havien enfront d’on
viu Glòria Espuny a santets, als montets
d’agulletes (que Luisa la Cabanes
sempre ens guanyava), al tello...
També em ve a la memòria encara ara
com per a les fogueres de Sant Joan ens
reuníem les amigues (Luisa Cabanes,
Maria Cinta Veguera, Lutgarda, Pepita,
Rosa Evelia, Maria Dolores, Mercedes
Panisello i les meves cosines Rosa
Maria i Natalia -perdoneu si me’n deixo
cap- per a anar a buscar coses per fer
la crema. Quan no, anàvem a jugar
als quatre cantons o fèiem pasqua
al barranc de La Galera. També ens
agradava anar als guateques al d’Evelia i

L’entrevista
Als dos anys de casar-me vàrem rebre
el nostre primer fill de quatre. A Joan
Francesc li van seguir Josep Maria, Jordi
i Jaume.
Juanin, el meu marit, fou taxista i
músic de tota la vida i prova d’això
va ser que va fundar els BLUE’S i els
JUNIOR’S. D’aquí es suposa que va
sortir que Joan i Josep estudiessin
música i que ara donin classes, un a
la URV i al Conservatori de Tortosa i
el segon a València. Jordi va continuar
la tasca del seu pare com a Taxista i
com a empresari del transport sanitari
i Jaume va marxar a Barcelona a
estudiar art a l’Escola Massana. Ells
han estat la nostra alegria.
Tenim quatre néts: Neus, Maria, Víctor i
Marc, que ens omplen d’alegria i dolçor
la nostra vida de iaios.
No m’agrada tant la categoria de
planera absent, ja que em sento molt
prop del meu poble encara que no hi
visqui. Només he de dir al respecte que
en la temporada que vaig fer de taxista
el meu home em comentava: “No sé
com t’ho fas que per anar d’Amposta
a Deltebre passes per Santa Bàrbara”.
I és que hi havia una atracció molt
forta que em feia passar encara que
sigui uns minuts per saludar a la meva
mare.

recordo també quan apreníem a ballar
al cap de ball.
Una de les imatges que també em
venen al record és de la carrossa que
Gerard ens va ajudar a fer.

(quan venia el ministre Gual Villalbiel ministre sense cartera-). Però les
circumstàncies de la vida et porten
a formar una família i a voltes això
suposa estar fora del poble. No per això
deixes d’estimar-lo, al contrari, sembla
que l’absència et fa estimar-lo més.
Però el que més trobo a faltar del nostre
poble és l’alegria de la gent passejant
pel carrer Major, sempre amb aquell
bullici que ara es recupera a les festes
senyalades.
Trobo que el nostre poble s’ha fet
molt gran. Que hi ha espais que molts
envejarien com ara les instal·lacions
esportives amb el futbol, les piscines, les
pistes de tenis i pàdel, el poliesportiu. I
que me’n dieu del mercat? quin goig,
també com el parc. Totes aquestes
coses sempre han fet créixer el poble
segons les seves necessitats i em fa
pensar que alguna vegada a la vida els
dirigents han fet una bona feina.

Ara que ja no hi és, també hi passo,
però canvio la ruta per la carretera de
les Escoles fins enfilar el cementiri.

Espero que el meu relat no us hagi
semblat pesat, simplement és la meva
vida o un recull de les coses que més
recordo (sé que m’hauré oblidat de
moltes coses). Un relat del qual en
podria fer un llibre però l’extensió
d’aquesta publicació no m’ho permet.
Un relat que vol que reflexionem que
les nostres vides tenen molt de valor,
tot i que no ho creguem així i que en
els petits detalls quotidians en podem
trobar coses molt importants.

Tornar al meu poble? Tant de bo fos
possible. Enyoro la meva infantesa.
La gent quan sortien a ballar la jota o
quan la ballàvem amb els meus amics

Només dir-vos que estic a Amposta,
molt prop de Santa Bàrbara i per als
qui ho desitgeu sempre estaré per a
vatros. Una gran abraçada a tothom!

No voldria estendrem molt, però quan
et poses a recordar coses no voldries
acabar mai.
Més endavant, quan ja estava el bar en
ple funcionament, moltes d’aquestes
coses no les podia fer, perquè quan
més festa era menys podia escapar-me
d’ajudar a casa. Però encara vaig tenir
temps de conèixer, cap a finals del
1965, al que és el meu marit. L’amor
em va portar a anar a viure a Amposta,
on ens vam casar a l’abril del 1967.
Aquí comença la meva etapa de
planera absent, sense deixar de banda
les visites a la família de Santa Bàrbara.
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Entitats Planeres
AMPA
DE L’ESCOLA JAUME BALMES
Amb el canvi de nom, l’entitat també
necessitava un nou “logo”, i que millor
que els mateixos alumnes de l’escola
per dissenyar-lo. Es va fer un concurs
a l’escola, on van participar diverses
classes i el guanyador va ser un alumne
de segon. Va ser una elecció molt difícil,
perquè n’hi havia de molt originals.
Moltes gràcies a tots per participar!
Pel que fa a les activitats que
s’organitzen des de l’AMPA, es
continua amb la mateixa bona acollida
de les mateixes i s’intenta oferir la
màxima varietat possible. Aquest
trimestre, com ja es tradició, es va fer
la xocolatada per a tot el cole, profes i
alumnes, el dia de carnestoltes. Degut
al mal temps, els balls es van haver
de fer dins a l’escola i com és normal,
degut al lloc, no van poder estar tots
els cursos junts. Malgrat tot, van poder
menjar-se una bona tassa de xocolata
calenta.
El dia 3 de març, com era dia de lliure
disposició i no hi havia classe, l’AMPA
va preparar activitats per a tot el dia,
ajudant així als pares que treballem.
Com era el dilluns següent al cap de
setmana de carnestoltes, les activitats
van girar al món de les disfresses. Per
arrodonir la festa, es va repetir amb la
xocolatada i ball per a tots. Els xiquets
s’ho van passar d’allò més bé, degut
a què com el divendres havia plogut
s’havien quedat amb ganes de més
festa de carnestoltes.
El passat 18 de març, es va realitzar
una reunió informativa sobre “les
noves lleis educatives (LOMCE i LEC) i
les retallades”. Degut a la importància
del tema, en com ens pot afectar en
l’educació dels nostres fills i els canvis
immediats en el funcionament de
l’escola pública, l’assistència va ser
molt alta. L’altre pas ha estat el de
passar un paper als pares per veure
quines actuacions es volien prendre
des del nostre poble respecte a això.
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Estem a l’espera de la vostra resposta,
el que es decideixi entre tots es farà.
Per acabar, només recordar-vos que
dins dels actes de les jornades culturals

de Santa Bàrbara, us prepararem una
sèrie de tallers i activitats perquè els
nostres petits s’ho passin d’allò més
bé. Us hi esperem!!!

Entitats Planeres
CLUB DE FUTBOL SANTA
BÀRBARA
Encarant ja la recta final de la
temporada, el Club de Futbol Santa
Bàrbara es troba en el moment clau
de la temporada. Per una banda, a
nivell esportiu (resultats, formació,
actituds, normes,...) i per l’altra a nivell
econòmic amb l’objectiu de tancar la
temporada amb resultats positius.
Ha estat un inici d’any amb alguns
“alts i baixos”, amb lesions, sancions,
irregularitat de resultats d’alguns
dels nostres equips, petits conflictes
interns,... que han posat a prova la
fortalesa del club. Som conscients
que no serà un camí de roses i que el
club es trobarà amb dificultats que
ens posaran a prova, però ho hem de
tirar endavant. I continuem al peu del
canó, recuperant efectius, millorant
resultats, potenciant la formació del
futbol base, preparant activitats de
dinamització, començant a visualitzar
el proper torneig de futbol base,... el
club no s’atura!

No farem esment de resultats i
classificacions. A nivell esportiu creiem
des de la Junta Directiva que tots
els nostres equips estan treballant
intensament per millorar cada dia els
resultats que, d’altra banda, són només
una petita mostra de la formació que
reben en cada entrenament i cada
partit. Creiem en el futbol com una
forma d’adquirir unes normes, uns
valors i un esforç sempre amb la
diversió de jugar al que més agrada: el
futbol.
Treballem ja de forma intensa per
a l’organització del proper torneig
de futbol base, on ja ha confirmat la

seva participació, entre altres, el FC
Barcelona. També ja s’ha començat a
treballar pel Campus d’Estiu 2014 que,
davant l’èxit de l’any passat, aquest
any repetirà. I amb ganes de realitzar
moltes altres activitats fins a final de
temporada.
Ja a la recta final de la temporada, el
CF Santa Bàrbara vol agrair a totes les
parts implicades el seu suport i desitjar
que tots junts encarem el futur del club
amb il·lusió i ganes, amb el centenari
de l’any 2019 a l’horitzó.
Visca el Santa!

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

Entitats Planeres
CLUB PATÍ SANTA BÀRBARA

El Club Patí Santa Bàrbara participa
en el I Trofeu Ciutat de Peralada.
El CP Santa Bàrbara va ser convidat
pel Club Patí Peralada a participar en
aquest esdeveniment esportiu.
Aquest trofeu es va celebrar el cap
de setmana del 22 i 23 de març del
2014 a Peralada, Girona.
Aquesta primera edició del I Trofeu
Ciutat de Peralada va comptar
amb la participació de més de
270 patinadors i patinadores de la

territorial de Girona, essent el CP
Santa Bàrbara l’únic Club participant
de la Federació Tarragonina.
El Club de Patinatge Artístic Santa
Bàrbara va portar a aquesta
competició un total de 4 patinadores
(Diana Val, Mihaela Vlîgea, Avril
Arribas i Leire Ferraz), un patinador
(Izan Arribas) i la parella d’artístic
de nivell B formada per Izan Arribas
i Leire Ferraz.

Els resultats assolits, per grups d’edat
i nivell, varen ser molt satisfactoris
per al Club. Cal destacar el primer
lloc assolit per la parella formada per
Izan Arribas i Leire Ferraz; el primer
lloc d’Izan Arribas, en modalitat
masculina i nivell A i el segon lloc
d’Avril Arribas, en promoció.
Aquesta jornada va ser molt
productiva per la convivència entre
pares i mares i xiquets i xiquetes
d’altres Clubs i altres territorials i
una experiència més per a tots els
membres participants.
Des de la Junta del Club Patí
Santa Bàrbara es vol expressar
l’agraïment al Club Patí Peralada
per l’oportunitat de participar en
aquest trofeu i felicitar-los per
l’organització. També felicitar a tots
els clubs participants pel nivell dels
patinadors i patinadores.
També us fem saber, en nom de tots
els membres de la Junta del Club
Patí Santa Bàrbara, que us animem
a tots aquells xiquets i xiquetes que
estigueu interessats en practicar un
esport nou, aquest us serà divertit,
molt complert i força productiu.
Feu esport!!!

ASSOCIACIÓ PAINTBALL SANTA BÀRBARA
L’Associació de Paintball Santa Bàrbara, aquest any 2014, organitzarà
durant els diumenges 27 d’abril, 4, 11
i 18 de maig les següents activitats:
Dies 27 d’abril, 4 i 11 de maig: Entrenaments previs al torneig amateur.
Diem entrenaments per aquella persona que després voldrà competir al
torneig del dia 18 de maig, tot i que
si només vol venir a jugar un dels
quatre dies nomenats ho pot fer, no
està obligat a jugar el torneig. Igualment, aquella persona que vol venir
al torneig no està obligada a venir als
entrenaments, però donem l’opció
de venir a entrenar aquell equip que
després vol optar a guanyar el torneig amateur.
Hora: 9 hores
Lloc: Camp de l’Associació, a la finca
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de l’Advocat, antic camp de motocròs.
Organització:
- Preu per persona 10€, que inclouen:
• Entrada al camp de joc.
• Marcadora.
• Armilla protectora.
• Màscara.
- Preu per bossa de 500 boles: 10€.
Dia 18 de maig: Torneig amateur
(mínim 10 equips, sinó no es pot fer
el torneig. En cas de que no hi hagin
10 equips, es jugaria com el dia 27
d’abril o 4 i 11 de maig.
Hora: 9 hores
Lloc: Camp de l’Associació, a la finca
de l’Advocat, antic camp de motocròs.

Organització:
- Equips de tres persones.
- Preu per persona 20€, que inclouen:
• Entrada al camp de joc.
• Marcadora amb 100 boles al carregador.
• Armilla protectora.
• Màscara.
• Botella de 5 litres d’aigua per
equip.
- Preu per bossa de 500 boles: 10€.
- Premi primer classificat una marcadora amb carregador per cada jugador de l’equip.
Le persones que vulguin més informació o resoldre qualsevol dubte
que tinguin, es poden posar en contacte amb l’associació de Paintball
Santa Bàrbara, als telèfons 608 942
799 – 600 359 944.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
L’associació de Jubilats i Pensionistes
de Santa Bàrbara, contra al que havia
estat fins ara, vol també comparèixer
regularment en aquest espai per poder
informar millor, tant als seus associats
com a la població en general, de les
activitats que porta a terme.
En aquest primer trimestre, els actes
més rellevants que s’han fet han estat
de tipus festiu i commemoratiu.
Així, vàrem fer, en el local social on fem
totes les activitats, una petita celebració
el dia de Reis. Posteriorment, el dia de
Sant Valentí (traslladat al diumenge
següent) vam congratular-nos amb els
socis que aquest any celebren les seves
noces d’or.
Els homenatjats van ser: Enrique
Garcia-Herminia
Lleixà,
Manuel
Vidiella-Juanita Subirats i Rogelio
Figueres-Ana Llaveria.
Va estar una festa força animada,
amb participació de molts familiars
d’aquests. Vam brindar amb ells i els hi
vam desitjar molts anys de vida junts.
Com totes les festes que celebrem,
vam acabar en un ball amb gran
participació.
Vam fer també un animadíssim ball
de disfresses per carnaval amb gran
assistència de personal.

I l’acte de celebració obligada de
periodicitat anual va ser la junta general
ordinària del 23 de febrer. Aquest any,
la junta tenia com un dels punts de
l’ordre del dia la celebració d’eleccions
per elegir president i renovar part de
la junta directiva. A l’hora de fer la
votació, atesa la quantitat de candidats
presentats, no va caler fer cap votació,
ja que els presentats eren els mateixos
que llocs a cobrir. Els resultats han
donat la següent junta directiva:
President: Juan José Valldepérez Bel.
Vicepresident:
Rogelio
Figueres
Balagué.
Secretari: Xavier Casadó Accensi.
Tresorer: Juan Luís Arasa Cid.
Vocals: José Maria Arasa Guardiola,
Fernanda Cid Royo i Salvador Sànchez
Escoda.
Seran els qui durant 4 anys hauran
de dirigir l’associació i per als que
desitgem sort i encert en la tasca que
els espera.
En el moment de constitució de la nova
junta varen causar baixa voluntària
Jordi Ferré Bort i José Manuel Fernández
Miralles, que després de 17 anys de
dedicació a l’associació han decidit
deixar-la. La nostra junta agraeix la
seva col·laboració durant tots aquests
anys.

Continuarem
informant-vos
pròximes ocasions.

en
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Aquest primer trimestre de l’any es
manté el dinamisme de l’entitat amb
una agenda carregada d’activitats de
tota mena (tallers, cuina, xerrades,
sortides, caminades, celebracions,
tardes d’esbarjo, etc.). Ara us detallarem
algunes de les activitats que s’han dut
a terme aquest principi d’any.
Com tots els anys, al mes de febrer i més
concretament el diumenge dia 9 vam
celebrar la Festivitat de Santa Àgueda,
patrona de les dones i també de la
nostra associació. Als actes organitzats
en el seu honor: missa, dinar, ball i
berenar van participar més de vuitanta
sòcies que van fer d’aquesta diada tota
una festa de germanor. Ens ho vam
passar força bé.
El dissabte dia 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, aquest any
una iniciativa privada va organitzar
l’activitat Sóc Dona, que es va dur
a terme a la masada de Pepet i on es
van realitzar diferents activitats i un
dinar. La nostra entitat també hi va
col·laborar amb la confecció d’un
tapet col·laboratiu que vam penjar
a la façana de la masada i aportant
l’exposició de Simone de Beauvoir
cedida per l’Institut Català de les
Dones. Després i per arrodonir el dia,
a la tarda i al nostre local social vam
fer una xocolatada per a les nostres
associades.
Aquest any hem fet una nova
sortida, visitant una botiga de te a
la veïna població d’Amposta, allí les
seves propietàries ens van explicar
els diferents tipus de tes que es
comercialitzen, les seves propietats,
la manera de preparar-los, etc. A més
a més, ens van oferir una variada
degustació per poder distingir diferents
sabors i matisos, en definitiva, vam
viure l’experiència de prendre el típic
te amb pastes de les 5 de tarda, al més
pur estil British.
Aquesta temporada també hem iniciat
un nou curs “El trapillo”, tècnica que no
havíem treballat mai i que tracta d’una
variant del ganxet però confeccionada
a partir de tires de roba, la qual cosa fa
que el resultat sigui més rústic. Encara
que es tracta d’una tècnica molt antiga,
actualment està molt de moda.
També voldríem fer menció al taller
d’Art de Fruites i Verdures, taller on
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se’ns han ensenyat tècniques per tallar
i preparar les fruites i verdures per tal
de decorar els plats i fer una presentació
més acurada i espectacular.
Com podeu veure, temporada rere
temporada, des de la junta treballem
per oferir un ventall ampli i variat
d’activitats, de manera que totes les
sòcies puguin trobar alguna activitat
del seu interès.
Animeu-vos a participar-hi!!!
La Junta

Entitats Planeres
40 ANYS DEL CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
En
aquesta
ocasió
el
Santa Bàrbara Magazín ens servirà per portar fins a casa vostra una mica d’història del club.
Rondava l’any 1974 quan Doña Rosita i Don Salvador van engegar la
formació d’un grup de noies joves
del poble, guapes i simpàtiques, per
acompanyar les festes del poble i
d’altres municipis veïns, d’aquesta manera neixen les Majorettes,
grup de joves uniformades que desfilaven acompanyades d’una banda de
música, molt típiques de França, que
van aterrar a Espanya la dècada dels
anys 70.
Segons expliquen algunes de les noies que en van formar part Don Salvador era qui sempre s’encarregava
d’ensenyar-los un pas ben marcat i
els braços correctes per a les desfilades i Doña Rosita tenia un talent
especial per fer els dissenys dels vestits i procurar una mida exacta perquè totes anessin impecables “quatre
dits dalt del genoll”. Recordem també
que la primera de les capitanes fou
Rosa Solà Parra.
En aquell temps no podia ser tothom
membre del club, les noies s’escollien per les seves aptituds físiques i era
un orgull formar-ne part. Els assajos
es portaven a diferents llocs, a les escoles, a la cooperativa, etc. i les desfilades que van iniciar-se al poble, es
van anar ampliant a d’altres municipis veïns de Catalunya o d’allí on se
les requeria “el que guanyàvem a les
desfilades després es reinvertia en viatges que fèiem al mes de setembre
i que en aquella època ens permetia
sortir del poble” però a més era curiós perquè hi havia municipis que
exigien un vestuari concret “un cop
vam anar a Lleida i ens van demanar
que el vestuari portés plomes així
que vam dissenyar un vestit diferent
al que teníem per poder assistir”.
Hem de recordar que primer van sorgir les majorets que anaven acompanyades d’una banda de música
d’Amposta, però més tard es van formar els “Xiquets Grup Balmes amb
els quals sempre les veiem desfilar”
aquests grups van portar el nom de

Santa Bàrbara per diferents llocs del
territori, participant a concursos i assolint un reconeixement important,
fins i tot, Santa Bàrbara va realitzar
“un campionat de Catalunya que es
va portar a terme a l’Estadi Municipal
i al qual les planeres van quedar en
quarta posició”. Les majorets també
ens recordaven que en aquella època
hi havia una rivalitat “sana” amb les
de la Ràpita “els de la banda de cornetes del poble les preferien a elles i
això feia que hi hagués rivalitat quan
assitiem als campionats”.
Segurament que si ens poséssim a
explicar històries de les majorets en
tindríem un bon grapat per escriure
fins i tot per poder fer un llibre ple
d’anècdotes, algunes d’aquestes dies
enrere les recuperaven a la Plana
Ràdio tot recordant l’aniversari. Les
majorets de la dècada dels anys 70
van anar evolucionant i creant el que
avui coneixem com a Club Twirling,
disciplina gimnàstica que utilitza
el bastó i que canvia la concepció
d’aquelles noies que desfilaven pels
carrers per festes majors, convertint-se en una modalitat esportiva.
Aquest any se’n compleixen 40 de la
creació de les majorets, per això el

Club Twirling realitzarà diverses activitats que s’emmarquen amb l’aniversari. Entre aquestes, està previst
fer una exposició amb fotografies o
dels primers vestits que van lluir, un
recull d’imatges en un vídeo creat
per Guillermo Gaya, o fins i tot una
trobada per festes majors en la qual
podríem tornar a veure desfilar aquelles joves del poble, fins i tot unint generacions de mares i filles que han
format part del club.
Avui aprofitem aquesta àgora per
demanar la vostra col·laboració recuperant les imatges per al record
i deixant-les a l’Ajuntament o a algun membre del club per tal de
poder-les copiar i que formin part
del recull. Que aquest aniversari quedi especial, només dependrà
de vosaltres, les quals ens ajudareu a fer que la història del nostre
poble es mantingui en el record.
El proper trimestre us explicarem
també la participació del Club Twirling en les darreres competicions organitzades al municipi d’UIldecona
i Tortosa on el dia 25 de maig tindrà lloc el campionat de Catalunya
en el qual en tindrem una bona representació planera. Us animem a
participar!
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
El primer acte d’aquest any 2014,
al que vam participar, va ser a la
cavalcada dels Reis Mags d’Orient,
que com tots els anys van repartir
joguines i regals per a tots el nens del
poble, però en conjunt aquest primer
trimestre ha estat molt tranquil, fins
i tot diríem que massa tranquil, per
manca d’activitats.
Esperem que aquest segon trimestre,
al que estem entrant, les coses
canvien i al proper Magazín puguem
explicar moltes més coses. De
moment, tenim previst celebrar les
Jornades Culturals la segona setmana
d’abril. Durant aquesta setmana no
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hi hauran classes de música perquè
al llarg de la mateixa s’oferiran
audicions, per part dels alumnes de
l’escola, a la sala múltiple i d’assaig
de l’Escola de Música.
L’hora de començament de les
audicions previstes, serà sempre a
les 18.30 h. distribuïdes de la següent
manera:
Dimarts dia 8: Audició de percussió
i alumnes de llenguatge.
Dimecres dia 9: Audició de saxo i
flauta travessera.
Dijous dia 10:Audició d’instruments
de vent, metall i clarinet.

Divendres dia 11: Audició de piano,
oboè i alumnes de música de cambra.
El dilluns dia 7, també a la sala
múltiple i d’assaig de l’Escola de
Música, es farà ioga, a les 20 h per
nens i nenes fins els 11 anys i a les
19.30 h per als de 12 anys o més i per
als adults.
El concert de bandes durant les
Jornades Culturals, el farem el
dissabte 26 d’abril a les 19.30 h a
l’Institut, on actuarà la banda jove
de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa Els Flarets.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

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

Imatge 1

Imatge 2

Sudoku Samurai

Resol posant dígits de l’1 al 9 a cada casella. Cada fila, cada
columna i cada caixa 3x3 han de contenir cadascun dels dígits.

Enigmes
ENIGMES: Històries de baguls
Si un bagul pesa vuit quilos més que el pes
de mig bagul.
Quan pesarà un bagul i mig?

Solucions
Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 25
Darrera
En Joan i el seu pare estan esquena contra
esquema
El número 24
33 – 3 = 24
22 + 2 = 24
Qui i què?
Imatge 1: Mercat Municipal
Imatge 2: Raul Giné, Anna Giné i Nati Giné

Sudoku
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7
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1
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4
2
5
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1
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8

49

Biblioteca José Escudé Albesa
QUÈ S’HA FET?
NOVA UBICACIÓ DE LA BIBLIOTECA
El dia 20 de desembre de 2013 la
biblioteca es va tancar per reformes i
el dia 13 de gener de 2014 es va obrir
a la sala d’actes del Centre Cultural,
integrant-se al mateix lloc el PIJ Planer,
l’Infocentre i l’Àrea de Promoció
Econòmica. Mentre continuen els
treballs de reforma, la sala d’actes serà
la nova ubicació de la biblioteca.

CLUB DE LECTURA
El Club de Lectura de la Biblioteca
José Escudé de Santa Bàrbara, tots els
darrers dimarts de mes es reuneix per
parlar i comentar un llibre que els seus
membres han llegit durant el mes.
Aquest trimestre han llegit: Olor de
Colònia
de Sílvia Alcàntara, Aigües encantades
de Joan Puig i Ferreter i Un lugar llamado
nada d’Amy Tan.

ENTREGA DE DIPLOMES DE LA
BIBLIOCURSA
El dia 17 de gener es va fer entrega dels
diplomes i obsequis de la Bibliocursa
2013. Un total de 47 participants van
ser qui van acabar la Bibliocursa i van
assistir a l’acte que va començar amb
la felicitació que els hi feia el regidor de
Cultura, Alfred Blanch, tot explicantlos la importància d’adquirir l’hàbit de
la lectura de ben menuts i animant-los
a participar l’any vinent. A continuació,
es va projectar un audiovisual creat a
través dels dibuixos que els participants
havien realitzat durant els tres mesos
de Bibliocursa.
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de P2 de la Llar d’Infants Les Beceroles
realitzaran la tradicional visita a la
biblioteca per tal que els ensenyem
el seu funcionament, així com les
diferents seccions i serveis que oferim.

QUÈ FAREM?
REVETLLA DE SANT JORDI
L’any
passat
es va celebrar
la
primera
Revetla
de
Sant
Jordi,
una idea que
va tenir molt
bona acollida
per part dels
municipis, dels
professionals
de
les
b i b l i o t e q u e s,
del públic i
dels mitjans de
comunicació.
Hi
van
participar 121
biblioteques que van fer més de 150
activitats.
Enguany, per celebrar la segona
Revetlla de Sant Jordi, a la Biblioteca
José Escudé, el dimarts 22 d’abril, a les
18.30 hores, es farà la presentació del
llibre “Les passions de la menestrala”
i xerrada sobre l’obra literària de
Francesca Aliern, a càrrec de la seva
autora. Per finalitzar, recital de lectures
de les diferents obres de Francesca
Aliern, a càrrec de membres del club
de lectura de la Biblioteca José Escudé.

CLUB DE LECTURA
A la trobada mensual del mes d’abril,
que se celebrarà el dimarts 29, i
coincidint amb les Jornades Culturals,
l’autor dels llibres “Les bruixes d’Arnes” i
“La metgessa de Barcelona”, David Martí,
assistirà per parlar-nos del seu darrer
llibre, “El guerrer adormit”. A la trobada
pot assistir tothom.
TEATRE INFANTIL
El dijous 15 de maig, a les 18 hores,
es representarà un contacontes amb
anglès titulat Charlie and the chocolate
factory, a càrrec d’Enjoy English. En
acabar, hi haurà xocolatada a càrrec
del restaurant Com tu.
Lloc: Biblioteca José Escudé

I AIXÒ QUÈ ÉS?
INQUIETUDS d’Àngel Solà i Vidal: 1rUn pensament fet imatge. 2n-Te’n
recordes, no fa molt... 3r-Rierol lliscant
pel pla. 4t-Doneu-nos claror senyor!...
5è-Consells a uns novençants. 6è-Breu
cançó de l’estimar. 7è-A la reina de la
festa. 8è-Miratge. 9è-A Vicky i Vicenç.
10è-Enyorança d’amor vell. 11è-Nits
bruixes.
12è-Esposori.
13è-Ombra
blanca. 14è-Presentiment entre la vida
i la mort d’un poeta orat.

DIADA DE SANT JORDI
Per celebrar la diada de Sant Jordi,
des de la biblioteca hem organitzat,
juntament amb els centres educatius,
a les 11 hores, a la plaça Cid i Cid,
una lectura en veu alta a càrrec dels
alumnes de 3r d’ESO de l’IES les Planes
i alumnes de 6è de Primària de l’Escola
Jaume Balmes.
VISITES
Durant el mes d’abril, se celebren les
Jornades Culturals al municipi, però
també als diferents centres educatius
organitzen les seves pròpies Jornades
Culturals i dins d’aquestes, els alumnes

Es tracta de la relació de treballs
de poesia presentats amb el lema
INQUIETUDS, d’Àngel Solà i Vidal,
guanyador del primer Concurs Literari
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, l’any
1992.

Centre Obert l’Oliveta
Després de la posada a punt del nou
Centre Obert, ja hem pogut celebrar
les activitats del mes de febrer en
aquest edifici nou.
Vam començar el dimecres 26 de
febrer fent menjar blanc amb els avis
i àvies del Centre de Suport Diürn que
així vam poder ensenyar als nens i
nenes les tradicions i al mateix temps
refrescar als avis la memòria amb la
preparació d’aquestes postres.
El dijous 27 de febrer vam celebrar
el tradicional dijous llarder, els nens
i nenes i les monitores vam marxar
d’excursió fins a la plaça del Lledoner
i allí van menjar els entrepans de
truita i seguidament vam realitzar
una búsqueda del tresor per les
rodalies de l’estació.
I el dia 28 de febrer ens vam disfressar,
aquest any la nostra disfressa era de
sols i llunes. Després de disfressarnos, vam baixar a veure als avis i als
infants de la llar que ens van venir
a visitar. I vam poder degustar el
menjar blanc que els dies anteriors
vam fer. Vam continuar la festa al
centre amb música i jocs.

HOTEL RESTAURANT

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

Infocentre

IX Concurs d’Imatge Digital
Un any més, la Regidoria de Noves Tecnologies convoca el concurs d’imatge
digital de Santa Bàrbara. El concurs
pretén apropar i donar a conèixer la
nostra població, tant per la riquesa natural, arquitectònica com personal. El
tema de la IX edició del concurs de fotografia digital és: Santa Bàrbara de nit.
La participació és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar imatges al concurs
qualsevol persona, excepte els organitzadors i les persones que col·laborin en
la puntuació. Cada participant podrà
presentar un màxim de tres imatges,
les quals hauran de ser inèdites i no
guardonades en altres concursos. Les
imatges s’han de presentar en format
digital, amb una resolució mínima de
1280x1024 ppp (càmera 3 mp mínim).
S›acceptaran collages, muntatges,
fotografies pintades o manipulades
digitalment de manera que s›alteri el
contingut de les imatges.
Les imatges s’hauran d’entregar en format digital, el nom dels arxius han de
contenir el pseudònim de l’autor. S’entregarà un sobre amb el pseudònim
escrit a l’exterior i un full amb les dades personals: nom i cognoms, adreça,

data de naixement i telèfon de l’autor
a l’interior. En cas de presentar fotografies manipulades digitalment els
participants poden presentar la imatge
original perquè el jurat pugui valorar el
treball realitzat.
El concurs és una manera d’apropar i
fomentar l’ús de les TIC entre la nostra ciutadania, a més el concurs ajuda
a què moltes persones aficionades al
món de la imatge doni a conèixer els
seus treballs i que tots els planers i les
planeres puguem gaudir de les seves
obres.
Es concediran els següents premis:
• Primer premi: 100€
• Segon premi: 50€
• Tercer premi: 30€
Tots els participants rebran un obsequi
en agraïment per la seva participació.
Des de la Regidoria de Noves Tecnologies, animem a tothom a participar en
aquest concurs, petits, grans, joves, homes, dones i tot aquell que tingui ganes
de captar en imatges la bellesa de la nit
a la nostra terra.
Podeu consultar les bases i terminis
de presentació d’imatges a la web del
nostre poble, www.santabarbara.cat o

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

Llar d’Infants Les Beceroles

Activitats
ENS PODEU VEURE PEL FACEBOOK
Des de fa un mes i mig, més o menys, hem creat una pàgina al facebook on anem penjant totes les activitats que
anem fent, i d’aquesta manera els pares/mares i familiars ens poden veure.
ACTIVITATS
Algunes de les activitats que hem realitzat durant aquest trimestre són: el carnaval, els nens/es de P2 han anat al
teatre, hem celebrat la festa del color blau i del color verd, hem anat a fer visites per diferents llocs del nostre poble
(el CAP, el mercat, la cooperativa, diferents comerços...), ens han vingut a visitar els Mossos d’Esquadra i els Bombers,
entre d’altres activitats.

EL CARNAVAL
Aquest any ens hem disfressat de pallassos, nens/es i familiars que han
volgut, hem fet una rua pels carrers del nostre poble i vam amenitzar la festa
a la Llar d’Infants. També vam anar a veure els iaios del Centre de Dia que
ens esperaven disfressats i els nens/es del Centre Obert.

CORTINA DE COLORS (P1)
Els nens/es de P1 han fet una activitat molt divertida. Les educadores els
han preparat una cortina amb trossos de bosses de diferents colors i l’han
posat al hall. Després els han posat música i els nens/es anaven passant,
lliurement, per baix la cortina. S’ho han passat molt bé!

FEM DE CUINERS/ES (P2)
Durant aquest trimestre, una de les
coses que han treballat els nens/es
més grans de la nostra llar han estat
els oficis, per això han estat visitant
llocs del nostre poble, als quals han
pogut veure diferents activitats que
es fan a cada lloc.
Una de les activitats que sempre fem
és que vinguin alguns pares/mares i
ens parlin de la seva professió o una

altra, i aquest any van venir dues
mares molt templades a fer-nos de
cuineres i les va acompanyar una
noia del nostre poble a la qual li
agrada molt la cuina.
Els nens/es van haver de fer: un pinxo
de fruita, una piruleta de xocolata
i un rotllet de pernil i mantega. Els
va agradar molt i després s’ho van
emportar a casa per menjar-s’ho.
Gràcies mamis!
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Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup
Joventut, durant el 1r trimestre, han
estat:
Com ja va sent habitual, monitors/es
i col·laboradors/es del Grup Joventut
organitzen un dissabte de cada
mes diferents activitats infantils
destinades a xiquets i xiquetes
fins a 8 anys. Aquest 1r trimestre
del 2014, el mes de febrer, es va
realitzar una activitat relacionada
amb el carnaval, concretament cada
participant va poder confeccionar
i crear la seva màscara. Al mes de
març i coincident amb l’entrada de
la primavera, es va aprofitar i es va
treballar baix aquest concepte, on es
va realitzar un marc de fotos, amb
un CD. Tant a l’una com a l’altra, hi
va haver un fort gruix de participació
per parts del xiquets/es del nostre
poble.

Els dies 1, 8, 15 i 22 de març i el 5 i
12 d’abril, es va dur a terme el curs
de cuina. En aquesta edició es va
gaudir de la bona cuina de Dani
Jové, Gregori Salayet, Èric Arasa i
Marta Fort. Cadascun amb la seva
especialització van treballar plats i
postres, tots ells creatius i amb un
bon sabor del paladar.
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El passat 29 de març, es va realitzar
una activitat exclusiva per als
membres del Grup Joventut. La
jornada va consistir en una tirada
de paintball, al camp de l’Associació
Paintball Santa Bàrbara, on els
membres
de
l’associació
van
organitzar diferents tornejos per als
equips dels jugadors.
L’activitat va seguir amb un dinar de
germanor, on els 28 participants van
col·laborar activament i a l’hora de
dinar es van fer diferents grups per fer
el dinar; uns preparaven els calçots,
els altres rostien la carn, altres feien
la salsa i els altres preparaven la
taula... Aquesta jornada va ser molt
profitosa, ja que hi va haver una
pluja d’idees de noves activitats i
projectes per a un futur molt proper
i es va fomentar la cohesió de grup,
que tan important és per al treball
amb la gent jove.

Ens sabríeu dir quin ingredient
principal va utilitzar Gregori
Salayet al curs de cuina: les
verdures, el cacao o la vedella?
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.

Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de …
Obert el termini per sol·licitar les
onze beques Carnet Jove d’inserció
professional
L’Agència Catalana de la Joventut ha
iniciat el termini per sol·licitar les
onze Beques Carnet Jove, que tenen
com a objectiu promoure l’accés de
joves al món professional en el camp
de la comunicació i l’enginyeria. La
convocatòria està oberta, fins el 28
de maig, per a persones joves d’entre
16 i 30 anys i que siguin titulars del
Carnet Jove.
L’objectiu principal de les beques
és la inserció professional dels
joves seleccionats, a més d’adquirir
coneixements i experiència en el seu
sector professional.

- Beca Carnet Jove Connecta’t a les
Lletres

- Beca Carnet Jove Connecta’t al
Muntatge Musical

- Beca Carnet Jove Connecta’t a la
Ràdio

- Beca Carnet Jove Connecta’t al
Vestuari

- Beca Carnet Jove Connecta’t a la
Fotografia
- Beca Carnet Jove Connecta’t a
l’Enginyeria
- Beca Carnet Jove Connecta’t al
Grafisme

Les persones joves interessades
hauran de presentar-se a les
diferents beques a través del web del
carnet Jove. Els formularis s’hauran
d’acompanyar d’un projecte que
demostri les aptituds i capacitats de
la persona aspirant.

- Beca Carnet Jove Connecta’t a la
Caracterització

Bases
completes,
sol·licitud
i
participació a: www.carnetjove.cat/
connectat

- Beca Carnet Jove Connecta’t a
l’Ambientació

Informació extreta de la Direcció General
de Joventut.

- A persones amb deutes contrets
per rebuts impagats de; rendes de
lloguer o quotes d’amortització
del préstec hipotecari.

d’atur de llarga durada i consten
inscrits com a demandants
d’ocupació al Servei d’Ocupació
de Catalunya, amb un mínim de
12 mesos d’antelació a la data de
presentació de la sol·licitud.

Les persones seleccionades obtindran
una beca de 5.000 € i realitzaran una
estada d’un any en empreses de
referència, sota la supervisió d’un
tutor/a, responsable de l’empresa
col·laboradora, i amb seguiment per
part del Carnet Jove.
Les beques
següents:

convocades

són

les

- Beca Carnet Jove Connecta’t al
Còmic
- Beca Carnet Jove Connecta’t al
Disseny

Agència de l’habitatge de Catalunya
S’obre la convocatòria per a
la
concessió
de
prestacions
econòmiques d’urgència especial
per al pagament del lloguer o quotes
d’amortització hipotecària per a
l’any 2014, adreçada a persones en
situació d’atur de llarga durada.
Són prestacions a fons perdut que
s’atorguen a persones que han
contret deutes en relació amb
l’habitatge, amb la finalitat de
garantir un habitatge a la persona
sol·licitant i a la seva unitat de
convivència.
A qui va dirigit?

- A persones que han perdut
l’habitatge com a conseqüència
d’un procés de desnonament o
d’execució hipotecària, o altres
processos reconeguts i validats
d’intermediació en què s’hagi
perdut l’habitatge, com en els
casos de dació en pagament, que
quedin degudament acreditats.

El termini de presentació de la
sol·licitud finalitza el 30 de setembre
de 2014.

- A persones residents a Catalunya
que formen part d’unitats de
convivència en què el titular o un o
més membres es troben en situació
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La Plana Ràdio

30 metres quadrats, molt més que 30 metres quadrats
Després d’una llarga travessia de més
de 5 anys de peticions que acabaven
essent desestimades per diverses i divergents raons i que jo mateix, en nom
propi, dirigia al ple del nostre ajuntament per transmetre la iniciativa de
crear a Santa Bàrbara una emissora
municipal, convençut de què, com ja
passava a molts altres municipis veïns,
el disposar d’un mitjà de comunicació serviria, entre altres coses, per dinamitzar la creixent vida associativa
que estava vivint el nostre poble i per
projectar-la a la resta de les Terres de
l’Ebre, finalment, en plena festa major,
el diumenge 9 de juliol de l‘any 1995,
qui aleshores era director general de
Telecomunicacions de Catalunya, inaugurava les instal·lacions de la Plana
Ràdio que, des del passat 9 de gener,
ja són història després de què davant
la inquietud de l‘actual alcalde, Jordi
Boronat, per mantenir i millorar els
serveis que tenim al poble i baix la coordinació del regidor de Comunicacions, Antonio Ollés, i la il·lusió dels que
formem part de la ràdio, els estudis
s›hagin canviat d’emplaçament.
Però abans de parlar del present, crec
que és just fer un poc d’història i recordar que, en aquell moment (1995),
Josep Bertomeu era l’alcalde del nostre poble i Joaquim Martí el regidor de
Cultura que el va acabar convencent
dels avantatges de disposar d’un mitjà
de comunicació estable i professional i
qui ho va acabar impulsant per convertir-ho en una realitat.
Cal dir també que el projecte va comptar amb el vot unànime de tot el consistori i el recolzament de la majoria
d‘entitats del nostre poble que van
signar un document donant-li suport.
Crec que aquest fet va ser decisiu per
tal de què el projecte comencés a convertir-se en realitat i just és reconèixer-ho aquí avui.
Després d’això, l‘any 1994, el Ple ja va
obrir una primera partida simbòlica als
pressupostos d’aquell any, destinada a
la futura emissora (crec que 1.000 pessetes), per dotar-la, al següent, de l‘assignació necessària per poder procedir
al definitiu muntatge de la ràdio municipal que els darrers gairebé 19 anys
ha donat servei a la població des dels
estudis que ara han quedat vuits.
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I és que l‘actual estat de l‘edifici de
l’Ajuntament que ens ha acollit fins la
majoria d‘edat fa aconsellable la seua
restauració i, per això, aprofitant les
obres que s’han fet al solar de propietat municipal, s’ha instal·lat el nou
Mercat Municipal, a la planta baixa, les
oficines de l’administració de l‘Ajuntament, al primer pis (provisionalment),
i els nous estudis de la Plana Ràdio, al
segon pis i de manera definitiva.
D’aquests nous estudis en parlarem en
un article a banda perquè avui, com a
director de l’emissora i en nom de tots
els qui hi formem o hi han format part
d’una manera o altra, aquest vull que
serveixi com a acomiadament nostàlgic d’aquesta ràdio on hem nascut i
ens hem fet grans, mai més ben dit, i
on hem viscut més de 18 anys d’històries, anècdotes i vivències compartides
amb uns col·laboradors entregats, més
de 200, que han anat passant i deixant
el seu esperit, amb més o menys permanència per aquesta ràdio “de poble”
que s’ha nodrit precisament de poble
i amb una audiència fidel que ha anat
creixent també amb nosaltres i gràcies
a la qual ens hem pogut fer grans.
Aquests dies previs i posteriors al passat Nadal, vam estar fent el trasllat i, en
anar desmembrant cada part d‘aquesta petita emissora, no vaig poder evitar
uns sentiments entremesclats i que em
portaven de la satisfacció de pensar
que era per anar a millor, a la melangia que em produïa el saber que a cada
racó que anàvem desmuntant, també
hi anàvem deixant un poc de l‘esperit
que la fet molt més gran, molt més
ampla que aquests 30 metres quadrats
que avui, ja són història.
I, any nou, estudis nous
El dilluns, 13 de gener, va ser el dia en
què la Plana Ràdio va poder començar
a emetre la seua programació convencional des dels nous estudis.
Abans, el dia 8, es va procedir al canvi dels equips emissors amb una
programació que va començar des
dels estudis vells, va tenir un parell
d’hores d’aturada mentre duraven
els treballs i abans del mig dia es
reprenia una emissió en proves, però ja
des de les noves instal·lacions.
Així, podem dir que va ser el dia 9 de

gener el primer dia sencer d’emissions,
tot i amb continguts bàsicament musicals i informatius.
Les noves instal·lacions de la Plana Ràdio, amb una superfície de gairebé cent
metres quadrats, es distribueixen entre
la recepció, la redacció/despatx, un locutori i dos estudis de control, sala de
maquinària i arxiu, entre altres espais.
L’emissora, que ha aprofitat part del
material de les antigues instal·lacions,
també ha hagut de renovar part de
l’equip tècnic, dotant-se d’una taula de
so digital i d’un servei de streaming per
emetre continguts per intern, en directe i en alta qualitat.
La inversió prevista per a les noves
instal·lacions de l’emissora municipal
s’apropa als 30.000 euros: uns 4.000 euros costaran els revestiments per a la
insonorització, uns 7.900 la nova taula de so digital (per renovar una de les
dos analògiques que ja tenen més de
18 anys), uns 4.800 el radioenllaç per
poder emetre des del nou edifici, uns
8.500 els cables, materials, i mà d’obra
del tècnic que ha fet tota la nova instal·
lació, uns 2.500 euros en taules, cadires
i prestatgeries noves i uns 1.200 per altres complements.
El dijous, 27 de març, es procedí a realitzar la inauguració oficial dels nous
estudis de la Plana Ràdio, ubicats al segon pis de l’edifici del nou Mercat Municipal. El Secretari de Comunicació de
la Generalitat, Josep Martí, va ser l’encarregat de descobrir la placa commemorativa.
Josep Roig Cardona

JORDI SEBASTIÀ BENITO
Cada any, l’Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa, als voltants del Nadal,
convoca un concurs de dibuix al qual
hi poden participar tots els xiquets i
xiquetes que han estat atesos als CAP
de les Terres de l’Ebre o a l’Hospital
Verge de Cinta de Tortosa.
El concurs es classifica en tres
categories, de 4 a 6 anys, de 7 a 9

anys i de 10 a 13 anys i els dibuixos
guanyadors s’utilitzen per editar la
felicitació de Nadal de la Gerència
Territorial de l’Institut Català de la
Salut Terres de l’Ebre.
Aquest passat Nadal, el guanyador
en la categoria de 4 a 6 anys va ser
el planer Jordi Sebastià Benito, de 5
anys.

SÓC DONA
Amb el video promocional i enigmàtic
de “sóc dona” per les xarxes socials,
on fins i tots senyors exposaven la
seva part femenina, és feia promoció
d’un dels esdeveniments culturorurals celebrat al nostre poble i amb
el qual s’obria la masada de Pepet al
dia Internacional de la Dona.
La documentalista, d’arrels planeres,
Zoraida Roselló, feia temps que volia
que la masada, que recordem ja
fou l’escenari del curt “l’estratègia
de Madame Bretó”, fora un punt de
trobada de diferents generacions i on
poder fer alguna acció cultural i a la
vegada reivindicativa.
El bon temps va afavorir les visites
de públic divers a la masada, que
coberta amb un tapet col·laboratiu,
elaborat per a l’ocasió, segons
paraules de Rosselló “era per fer
una acció que es digués “Destapant la
memòria”, en la qual, mitjançant un tapet
que cobrís part de la façana del mas, es
tapés d’una manera simbòlica part de
la memòria rural d’un poble com Santa
Bàrbara. És una acció contradictòria, ja
que es tapa una arquitectura històrica,
una arquitectura que demostra una
estructura patriarcal on la dona ha
tingut un paper molt important, ja que
formava part del pilar que constituïa una
família, però com sabem, potser mai se
l’ha reconegut com caldria!“
La visita començava amb una
exposició a l’aire lliure de l’escriptora
i filosofa “Simone de Beauvoir” que
en forma de cartells escampats en
aquest entorn rural, rememoraven la
vida i la història d’aquesta dona.
Precisament de dones també tractava
la performance que l’artista Maria
Elena Roque amb “Donaullsdonaulls”

va realitzar a l’interior de la casa.
L’actriu
reflexionava
sobre
la
dona amb una lectura, imatges
projectades a la paret i no deixava
ningú indiferent.
Mentre tot això és coïa a l’interior de
la masada, entre les explicacions de
la Lolita Bretó que en feia del molí
de giny, a l’exterior es coïen dues
paelles, una mixta i una de verdures
que la jove Ampostina Isaura Castellà
realitzava per a la gent que es volgués
quedar a compartir aquest àpat.
Un total de 80 persones entre artistes,
públic i l’organització s’aplegava
al mig d’un camp llaurat en quatre
extenses taules, enfront la masada,
compartint una bona paella, una
conversa entretinguda i postres
diversos elaborats per algunes de les
dones participants; borraines, cócs
de garrofa, rollets d’anís, coquetes
de sagí, cóc de crema, de xocolata
contribuent a endolcir la festa.
La sobretaula va estar carregada
de rialles que el grup “Crea”, en la
seva faceta més teatral, van portar
en un escenari improvisat, on els
talons dels actors s’estacaven al
llaurat i feien encara més divertida
la posada en escena, d’un fragment
de l’obra “Homes” de la companyia T
de teatre, que ja us recomano si teniu
l’oportunitat de tornar-la a veure.
La poesia va anar a càrrec del grup
Bouetes liderat pel Miguel Angel
Marín, que ja és un referent al Delta
i es va escampant com una taca d’oli
i que arribava a la plana per crear
entre els participants “la poesia de
l’absurd” i per escoltar personatges
amb molta vivència com foren Ja
Caballero i Eduard Carmona.

Unes jotes improvisades de Perot
amb la Núria Fernández i l’acordió
de Marín van cloure la festa, una
festa en la qual vaig trobar en falta
més gent del poble, sobretot tenint
en compte que era una iniciativa
diferent, si més no curiosa i que ens
portava a reivindicar mitjançant
la cultura el paper de la dona en la
societat.
L’acció va comptar amb el suport
de l’Ajuntament, les mestresses
“Dones planeres”, el portal cultural
Surtdecasa.cat
del
que
n’és
impulsora la periodista planera Anna
Zaera, la Plana Ràdio, la pastisseria
verge, així com gent que formar part
de la cultura ebrenca i que van acudir
sense cap altra compensació més que
fer gaudir al poble de la plana d’un
dia amb notes culturals diferents a
les quals estem acostumats.

57

Opinió dels Partits Polítics
Encarem la recta final del
mandat 2011-2015 amb nous
projectes a la cartera, amb
realitats ja executades i amb
rehabilitació d’infraestructures que
veuran el seu començament dintre
de poc. A Convergència i Unió Santa
Bàrbara ens mou la il·lusió de treballar
per al poble, per veure com dia a dia
el nostre poble millora, per fer realitat
nous serveis com el Centre de Dia per
a la gent gran, ens mou el compromís
i la responsabilitat... quines paraules!!!
en uns temps en què els escàndols
públics per corrupció (cas Bárcenas, el
cas de la trama Gürtel, etc.) a la gent
de peu li han creat una desconfiança
en l’administració pública i els partits
polítics que acaba semblant que tot està
empastrat per la corrupció.
Res més lluny, no és el majoritari. Hi ha
molta gent honesta que treballa per a
l’administració pública, per vocació, per
servei a la seva comunitat i per fer que
els nostres pobles i les nostres ciutats
avancin. Alcaldes, regidors, presidents
i membres d’associacions diverses que
amb el seu sacrifici fan que dia a dia
la nostra societat avanci. Són la gent
positiva, els que no surten als mitjans
de comunicació i que difícilment seran
notícia, però estem convençuts que són
la majoria.
Des de CiU Santa Bàrbara fem
una aposta clara per la política en
majúscules, per la política que tingui
com a eix central la gent i el seu
benestar, és això el que al final acaba
justificant el treball diari al servei de la
població. CiU és un instrument de debat
ideològic, una plataforma sobre la qual
se sustenta el règim democràtic, el punt
d’encontre per parlar sobre el poble i les
seves necessitats, el que ens agrupa a
un grup de gent preocupats per seguir
garantint un projecte sòlid que ha donat
molts bons fruits històricament a la
nostra comunitat planera.
Ara, amb l’anunci de l’alcalde Boronat
de no optar a la reelecció, s’obre un
nou procés dintre de CiU de debat
intern, de nous projectes, d’il·lusions
regenerades i sense cap mena de dubte
amb Santa Bàrbara i la seva gent davant
de tot. Alfred Blanch, candidat de CiU
designat per l’assemblea de militants i
simpatitzants a les eleccions municipals
de 2015, coordinarà els treballs de
redacció d’un programa electoral, que
sempre ha estat la carta de presentació
i fil conductor dels treballs que han fet i
que fan que Santa Bàrbara millori com
a poble.
FORÇA I ENDAVANT!
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XXIII Jornades Culturals
SANTA BÀRBARA 2014
abril
DIMARTS, 22
REVETLLA DE SANT JORDI

18.00 h Presentació del llibre “Les passions de la menestrala”
i xerrada sobre l’obra literària de Francesca Aliern,
a càrrec de la seva autora. Per finalitzar, recital de
lectures de les diferents obres de Francesca Aliern,
a càrrec de membres del club de lectura de la
Biblioteca José Escudé. Lloc: Biblioteca José Escudé

DIMECRES, 23
DIADA DE SANT JORDI

10.00 h Venda de roses a benefici dels projectes 2014 de
Mans Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
11.00 h Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de 3r d’ESO
de l’IES les Planes i alumnes de 6è de Primària de
l’Escola Jaume Balmes.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
16.00 h Entrega del XXIII Premi Literari Rogelio Farnós. Lloc:
Escola Jaume Balmes

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
19.30 h Inauguració de les XXIII Jornades Culturals i
lliurament dels premis del XXIII Concurs Literari
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
A continuació, recital de lectures a càrrec dels
membres del Club de Lectura de la Biblioteca José
Escudé.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

DIVENDRES, 25

16.00h Festa de la primavera de la Llar d’Infants les
Beceroles. Lloc: Llar d’Infants les Beceroles
19.30 h “2x1, com al Carrefour”. En una hora, en total, 2
xerrades per a conèixer els elements fonamentals de
dos fets que enguany commemorem especialment:
un de nacional, el Tricentenari de l’11 de Setembre,
i un de local, el 175è aniversari de l’aigua de sant
Gregori. “1714, l’abans i el després” i “L’aigua de sant
Gregori, l’abans i el després”, a càrrec de Màrius
Pont, president del Centre d’Estudis Planers. Les
persones assistents rebran un obsequi relacionat
amb la temàtica de l’acte. Lloc: Museu de la Vida a
la Plana

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA

DISSABTE, 26

16.00 h Tallers infantils de l’AMPA: reciclatge, jocs
tradicionals, etc. Lloc: Escola Jaume Balmes
19.00 h Pastisset party a Santa Bàrbara! Les raons
econòmiques, polítiques i socials de la Catalunya
Estat. Amb degustació de pastissets i mistela. Lloc:
Museu de la Vida a la Plana
20.00 h Concert de Jornades Culturals de la Banda Jove de
la Unió Musical Jaume Balmes de l’Escola de Música
Germans Arasa Els Flarets.
Lloc: Sala polivalent de l’IES les Planes
22.00 h Desfilada de moda del Club de Futbol Santa Bàrbara,
amb les novetats de la col·lecció primavera-estiu del
comerç local. Lloc: Pavelló Municipal

DIUMENGE, 27
9.00 h Entrenaments de Paintball, previs al torneig amateur
del dia 18 de maig. (També es realitzaran els dies 4 i
11 de maig)
Lloc: camp de l’associació, a la finca de l’Advocat,
antic camp de motocròs.
Més informació: 608 942 799 - 600 359 944
10.00 h Sortida des del Centre Cultural (amb vehicles de
motor) per a fer la Ruta historicoetnològica per
diversos llocs de gran interès de la Sénia: molins de
les ribes del riu, central elèctrica de Malany, etc.
14.00 h Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball
amb música en viu. Lloc: Llar de Jubilats. Només
socis i sòcies.
18.00 h Presentació del conte infantil “El diari de Júlia” a
càrrec de la seva il·lustradora Elizabet Lleixà (Les
fofuches de Mama Eli) i del seu autor Eugeni Guzman.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

DIMARTS, 29

18.30 h Presentació i comentaris de les obres literàries de
David Martí al Club de Lectura. Obert a tothom.
Lloc: Biblioteca José Escudé

DIMECRES, 30

19.30 h Presentació del llibre “El massís del Port, bellesa
insòlita”, de Vicent Pellicer Ollés. I projecció de
l’audiovisual “El massís del Port, bellesa insòlita”,
de Policarpo Hernández. Per finalitzar, presentació i
degustació del vi Somdinou del Celler Cooperatiu de
Gandesa.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

MAIG

Santa Bàrbara, amb especial incidència en l’aigua de Sant Gregori,
amb motiu del 175è aniversari de l’extraordinària victòria sobre
la plaga de negreta i llagosta.
Inici: replaceta del Polit. Representacions: espais de la plaça de
bous.

DIJOUS, 1
9.00 h

Romeria amb carruatges i cavalleries. Recorregut a peu fins a la
foia. Lloc de concentració: camí de Solsó (costat del Museu de la
Vida a la Plana)

DIUMENGE, 4
10.00 h

Sortida cultural: Ruta enigmàtica a la prioral i el campanar de
Sant Pere de Reus i visita teatralitzada per l’Institut Pere Mata de
Reus amb vetllada musical i un tast de vermut.
Inscripcions: fins al 30 d’abril a les oficines de l’Ajuntament.
Preu: 16 € (Inclou el viatge i les entrades als centres i
representacions). Lloc de sortida: Centre Cultural

DIMECRES, 7
19.00 h

Inauguració de l’exposició “El patrimoni documental del Montsià,
un bé cultural que cal protegir”. L’exposició es podrà visitar fins al
25 de maig en horari de Museu.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
DIUMENGE, 11

Durant el matí, a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid, Santa Bàrbara
per la Independència, l’agrupació local de l’Assemblea Nacional
Catalana, recollirà adhesions dins de la campanya “Signa un vot”
d’aquelles persones que encara no hagin signat i vulguin fer-ho.

10.00 h

I Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre a Santa Bàrbara i
exposició dels seus treballs.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

17.30 h

Concentració a la plaça Alcalde Cid i Cid. Les comitives i els
convilatans, vestits segons el costum tradicional, recorreran el
poble acompanyats pels Amics dels Cavalls, per anar a les cases
de les pubilles 2014 i fer-ne la petició als pares.

19.30 h

Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2014 a la manera
tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi de festa. Lloc:
plaça Alcalde Cid i Cid

DIJOUS, 8
21.30 h

Lliurament del reconeixement al mèrit planer. A continuació,
sopar de gala a l’Hotel-Restaurant Venta de la Punta.
Nota: Els tiquets per al sopar s’han de recollir prèviament a
l’Ajuntament.

DIVENDRES, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI
9.30 h
11.30 h

18.00 h
21.30 h

24.00 h

Tir i arrossegament de cavalleries, de caràcter local.
Lloc: al costat de la plaça de bous
Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del poble, amb la
participació de les pubilles del 2013, que assistiran a la celebració
amb vestit de gala. Posteriorment, processó i benedicció del terme.
La Banda de Música Unió Musical Jaume Balmes acompanyarà la
processó.
Cantada de cobles per les cases de les pubilles 2014. Lloc de
sortida: plaça Alcalde Cid i Cid
Sopar de germanor. L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la
gent del poble s’haurà de portar el menjar.
Durant el sopar, animació amb activitats relacionades amb el
175è aniversari de l’aigua de Sant Gregori. Lloc: plaça Alcalde Cid
i Cid
Festa Revival Planers pels Bous. Lloc: Poliesportiu Municipal
Durant el cap de setmana, 10 de maig, al matí i 11 de maig, tot el
dia, Els comerços locals instal·laran les seues botigues al carrer.

DISSABTE, 10
8.00 h

19.00 h

22.00 h

Bou capllaçat. Sortida des de l’IES les Planes.
De 10 a 13 h Curs d’Història Familiar: Les cartes de parentiu i la
recerca en història familiar a partir de fotografies.
Inscripcions: Biblioteca i Ajuntament (assistència limitada a 25
persones).
Observacions: Cal portar algunes fotos familiar antigues per fer
el taller. Lloc: Museu de la Vida a la Plana.
Tast d’introducció a la cultura cervesera amb Albert Barrachina.
A continuació, tast de tres tipus de cervesa (rossa, torrada i negra)
i tast de productes artesanals de Carns Albesa.
Preu 5 euros. Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca José
Escudé. Lloc: Local NEL (c/ Major, 175)
Viatge al passat planer, un itinerari dramatitzat amb diverses
escenificacions sobre diversos moments històrics del poble de

DIJOUS, 15
Celebració del dia mundial de les famílies al Centre Obert
l’Oliveta.
18.00 h

Contacontes amb anglès “Charlie and the chocolate factory”, a
càrrec d’Enjoy English i xocolatada a càrrec del restaurant Com
tu. Lloc: Biblioteca José Escudé

DISSABTE, 17
18.00 h

Jornada informativa sobre Nòrdic Walking (caminar amb
bastons), a càrrec de Carlos i José Juan Pacheco, instructors de
Nòrdic Walking. Lloc: local de les Dones Planeres. Obert a tothom.

DIUMENGE, 18
DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
9.00 h

Torneig amateur de Paintball.
Lloc: camp de l’associació, a la finca de l’Advocat, antic camp de
motocròs.
Més informació: 608942799 – 600359944
D’11 a 13 h Visites gratuïtes i activitats al Museu de la Vida a la Plana.

DISSABTE, 24
18.00 h

Xerrada “Els orígens del malestar i la vulnerabilitat personal” a
càrrec de Lluís Zaera, Metge psicoanalista, Doctor en Medicina
i Psicosomatòleg per l’Institut de Psicosomàtica de Paris (IPSO).
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

COL·LABOREN:

AMPA de l’Escola Jaume Balmes, AMPA de l’IES les Planes, Associació
Aragonesa Planera, Associació de Jubilats i Pensionistes, Biblioteca José
Escudé, Centre d’Estudis Planers, Centre Obert l’Oliveta, Club de Lectura,
Club de Futbol Santa Bàrbara, Comerços Locals, Coral Santa Bàrbara, Dones
Planeres, Escola Jaume Balmes, Grup Joventut, Grup Teatral Planer, IES les
Planes, Llar d’Infants les Beceroles, Òmnium Cultural, Paintball Santa
Bàrbara, Planers pels Bous, Penya Amics dels Cavalls, Santa Bàrbara per la
Independència i Unió Musical Jaume Balmes.

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

