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Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara ............... 977 717 000 / 977 717 001
Jutjat de Pau .....................................................................977 719 339
Piscines i Estadi Municipal .............................................977 717 090
La Plana Ràdio .................................................................977 719 220

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

Clínica Dental ..................................................................977 718 601
Notari Santa Bàrbara ......................................................977 718 105
Servei de Taxi ...................................................................977 718 793
Cooperativa Agrícola del Camp .....................................977 718 069
Cooperativa Agrícola Sant Gregori ................................977 718 136
Correus .............................................................................977 718 043
Club de Tennis .................................................................977 108 966
Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències .........................................................112
Guàrdia Civil (Amposta) ....................................... 062 / 977 237 777
Mossos d’Esquadra (Amposta) ............................. 088 / 977 705 680
Policia Nacional (Tortosa) ..................................... 091 / 977 449 731
Servei Català de la Salut...............................................................061
Atenció al ciutadà .........................................................................012
Protecció Civil ..............................................................................1006
Bombers (Província Tarragona) ....................................................091
Creu Roja ..........................................................................977 222 222
Ambulàncies (Amposta) .................................................977 700 114
Ambulàncies (Tortosa) ....................................................977 580 505T
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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

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

Enguany estem de commemoració del Tricente-
nari de la caiguda de Barcelona durant la Guer-
ra de Successió, l’Onze de setembre de 1714. 

Catalunya fou escenari d’un enfrontament colossal 
que va posar de fit a fit dues potències mundials del 
moment: França i Anglaterra. 
Des de la victòria borbònica a la renombrada Batalla 
d’Almansa i la posterior ocupació del Regne de 
València i Aragó, i amb l’abandó del Principat de 
les forces aliades, les institucions del nostre país 
van decidir continuar lluitant en solitari contra un 
enemic molt superior. L’esperit català va sortir a 
relluir tot i ser sabedor de la superioritat de l’exèrcit 
rival.
Aquest esperit lluitador, ara, després de 300 anys, ha 
de tornar a deixar-se veure, novament en defensa de 
la terra, de la llengua, de la cultura... en definitiva, 
en defensa del nostre país.
Com a país tenim al nostre davant un nou moment 
històric importantíssim i, per això, cal lluitar dia a 
dia per aconseguir una Catalunya com a un nou 
Estat d’Europa.
Cal no defallir i, amb els instruments legals actuals, 
lluitar com ho van fer aquells valents soldats 
catalans del 1714 per tal d’aconseguir, aquesta 
vegada SÍ, una victòria catalana.
Envoltats de la pitjor crisi econòmica de tots els 
temps, el debat sobre la discriminació econòmica 
que pateix Catalunya ha pres una volada 
importantíssima. Gran part dels impostos que 
paguem els catalans no es queden al Principat. El 
sistema de finançament és injust per als catalans 
i l’Estat espanyol prioritza les seves inversions 
basant-se bàsicament en criteris polítics i no de 
demanda o de rendibilitat.
Cal recordar també que aquesta situació no és nova 
tampoc, es tracta d’una situació que es remunta a 
gairebé tres segles enrere, quan Catalunya, com a 

perdedora de l’anteriorment esmentada Guerra de 
Successió, va rebre tot un seguit de sancions i càstigs 
que la penalitzaven.
Alguns exemples documentats podrien ser aquests, 
per citar-ne només alguns:
“En cinquanta anys, entre 1729 i el 1779, els impostos 
indirectes a Catalunya van augmentar un 248%. 
Globalment, la fiscalitat a Catalunya va pujar un 150%”
“El 1900 la província de Barcelona sola pagava més que 
Castella, Aragó i València juntes”
El nostre és un país que des de sempre ha tingut 
moltes potencialitats ben diverses: economia, 
comerç, empresarial, associatiu, cultural, turístic... 
però que ara mateix, i agreujat molt més pels 
efectes de la crisi econòmica, viu “enllaunat” i sense 
poder desplegar totes aquestes potencialitats al 
100%, ni mostrar-se al món com un país pròsper i 
en emergència, per la submissió legal que hi ha amb 
l’Estat Espanyol.
Qui no ha sentit parlar de la llei LRSAL que limita 
àmpliament les competències municipals? Qui no 
ha sentit parlar de la LOMQE (Llei Wert) que imposa 
ensenyaments en castellà? Qui no ha sentit parlar 
dels atacs frontals que rep diàriament el nostre país? 
Qui no ha sentit parlar del missatge de la por dirigit 
als col·lectius més febles i desafavorits? Qui no s’ha 
sentit discriminat anant pagant peatges quan la 
resta de l’Estat gairebé no en paga ni un?... Qui no 
ha sentit parlar de fer un referèndum per decidir el 
futur de Catalunya i que el govern de l’Estat el vol 
impedir?
Tot això, i molts motius més (històrics i actuals), ens 
han de fer pensar i reflexionar sobre el futur que 
volem per als nostres fills i néts. Cal estar preparats 
per, diguin el que diguin, seguir endavant amb la 
il·lusió i la fermesa del poble català, i el primer pas 
és dir: “En un país NORMAL, votar és NORMAL”. 
Volem votar el 9-N!

Alfred Blanch Farnós
Regidor d’Ensenyament i Cultura
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Alcaldia i Urbanisme

L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
continua amb els seus comptes 
públics amb un alt grau de sane-

jament.

Malgrat el fort dinamisme inversionis-
ta que ha tingut al municipi durant 
aquests darrers 7 anys, any rere any, 
l’equip de govern capitanejat per l’al-
calde Jordi Boronat ha anat practicant 
una política de baixa progressiva de 
l’endeutament municipal fins a situ-
ar-lo als nivells actuals, amb uns comp-
tes completament sanejats que han 
permès realitzar multitud d’obres al 
llarg de tot el municipi, actualitzant-lo 
i regenerant-lo, seguint prestant els 
serveis que prestava fins al moment i 
creant alguns serveis i, finalment, cre-
ar des del l’any 2009 al voltant de 100 
llocs de treball temporals.

El treball de gestió exhaustiva i control 
pressupostari dels diversos equips de 
govern a l’Ajuntament, ha donat, any 
rere any, els seus fruïts i amb les llistes 
publicades pel Ministerio de Hacienda i 
Administraciones Públicas, les finances 
de l’Ajuntament surten, un any més, 
dintre dels 10 municipis menys endeu-
tats de les Terres de l’Ebre.

Cal recordar que en els darrers 7 anys 
l’Ajuntament ha mantingut congelats 
els impostos, taxes i preus públics, 
excepte un any en el qual va realitzar 
reajustament en els seus ingressos 
pressupostaris. Aquest fet demostra 
que les economies locals són perfecta-
ment sostenibles amb una bona gestió 
i de proximitat, el contrari que pretén 
realitzar el Gobierno de España amb la 
LRSAL.

Els ajuntaments de l’estat són les úni-
ques administracions que el 2013 va-
ren tancar en el seu conjunt sense dè-
ficit en els comptes, a diferència de les 
autonomies o el propi Govern de l’Estat 
que va veure incrementat un cop més 
el dèficit. 

Santa Bàrbara continua entre els 10 municipis 
menys endeutats de l’Ebre

Eleccions Europees.
Els planers segueixen confiant en CiU
El passat 25 de maig es van cele-

brar les Eleccions al Parlament 
Europeu amb el rerefons a Catalu-

nya sobre la consulta pel Dret a Decidir 
preparada per al novembre de 2014. En 
clau nacional hi ha un triomf dels par-
tits partidaris del Dret a Decidir que se 
situen en un 55% dels vots totals, con-
tra la resta amb un vot fragmentat en 
multitud de partits contraris a la con-
sulta.

Catalunya sortia d’unes dades de parti-
cipació el 2009 molt baixes (37,5%) i en 
aquesta votació s’han assolit nivells de 
participació del 47%, amb una victòria 
clara d’ERC (23,67%), seguit de CiU, que 
malgrat el desgast que li produeix el go-
vern en temps de crisi aguanta (21,86%) 
i davallades de suport electoral de PSC-
PSOE i PP a Catalunya que baixen en 
suports (del 36% al 14,28% i del 18,02 al 
9,8% respectivament).

A Catalunya hi ha un augment genera-
litzat d’ERC que suma vots de la dava-
llada del PSC respecte el 2009 i guanya a 
la majoria de comarques, entre elles, a 
tres de les quatre de les Terres de l’Ebre. 

Al Montsià, que amb un 31,45% dels 
vots s’imposa a CiU, guanya a poblaci-
ons com Amposta, La Ràpita o Alcanar.

CiU a Santa Bàrbara, trencant la ten-
dència generalitzada al Montsià i a les 
Terres de l’Ebre, segueix sumant una 
elecció més suports i el poble segueix 
confiant amb l’equip de Convergència i 
Unió que s’imposa, augmentant suport 
amb un total del 36,64% (l’any 2009, 
34,88%), seguit d’ERC que assoleix el 
21,46%. El PP baixa del 21,33% al 12,47% 
i el PSC-PSOE que passa d’un suport 

electoral el 2009 del 29,19% al 9,94% i 
protagonitza la major baixada electoral 
en aquestes eleccions a Santa Bàrbara.

Finalment, a Europa guanya el Partit 
Popular Europeu seguit dels socialistes 
de Martin Schulz en un context de re-
cessió i crisi, que aboca als francesos 
per exemple a votar el partit ultradretà 
Front Nacional de Marine LePen o l’ul-
tradretà noruec, partits clarament an-
tieuropestes, que en el conjunt de l’es-
pai europeu tindran una representació 
significativa en el parlament europeu.
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Alcaldia i Urbanisme

Josep Maria Arasa Fort (Santa Bàrba-
ra, 1963) és llicenciat en Periodisme 
i actualment director del Setmanari 

l’Ebre i del Canal Terres de l’Ebre, és el 
Pregoner de la Festa Major 2014 a San-
ta Bàrbara.

Llicenciat per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) l’any 1988, va exer-
cir de periodista en diversos mitjans, 
sempre des de les Terres de l’Ebre. Com 
a editor i presentador d’informatius, a 
Ràdio Ulldecona, Ràdio Tortosa, Ràdio 
Nacional Tarragona i Ràdio Ebre-Cade-
na SER. I com a corresponsal als diaris 
Avui, El País, Nou Diari; a més de col-
laborar amb el Setmanari El Temps.

Ha format part activa d’empreses i 
mitjans propis, exercint càrrecs di-
rectius (periodístics i empresarials) 
als setmanaris ‘Migjorn’ (1988-1989), 
‘L’Ebre Informes’ (1989-1995), ‘L’Ebre’ 
(1995-2000) i ‘La Veu de l’Ebre’; tot im-

pulsant fins a 4 projectes de fusions i 
unions empresarials i de mitjans (l’úl-
tim, la unió que ha donat lloc al nou 
‘Canal Terres de l’Ebre’ i a la Platafor-
ma ‘Ebredigital.cat’).

També és autor d’un assaig breu titulat 
‘Recapte del PHN’, publicat l’any 2006 
dins del recull Recerca. Es tracta d’una 
publicació de treballs historiogràfics 
editada per l’associació d’historiadors 
del Baix Ebre, amb periodicitat anual. 
En aquest assaig fa una crònica del que 
van ser els antecedents, les diferents 
etapes, i punts claus de l’última gran 
mobilització social antitransvasament 
(entre els anys 2000 i 2004), que va do-
nar lloc al reconeixement polític i soci-
al de les Terres de l’Ebre.

Aquesta trajectòria en el món de la 
comunicació ha portat a l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara a reconèixer-la i pro-
posar Josep Maria com a pregoner de 

la Festa Major 2014, i mostrar-lo com 
exemple de superació personal i em-
presarial. 

L’Ajuntament a favor de l’impuls de l’A7

Santa Bàrbara aprova en el seu ple 
municipal una moció per donar 
suport a l’impuls que ajunta-

ments i Delegació de Govern pretenen 
donar a l’Autovia A7 al seu pas per les 
Terres de l’Ebre. Actualment, el traçat 
de l’autovia està aturat a La Jana pel 
nord de Castelló i al terme municipal 
de l’Hospitalet de l’Infant, manca la 
construcció del subtram La Jana-El Pe-
relló.

L’any 2005 es va aprovar, a càrrec de 
la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, l’estudi infor-
matiu i d’impacte ambiental de l’Au-

tovia A7, tram Castelló-Hospitalet de 
l’Infant, subtram de La Jana-El Perelló. 
Tant diversos municipis com el propi 
govern de la Generalitat van formular 
diverses al·legacions al projecte, que 
s’aprova el 2014 fent cas omís a les al-
legacions i proposant la nova alterna-
tiva Sant Rafel del Riu-El Perelló, l’any 
2007. L’any 2010 s’aprova provisional-
ment l’estudi d’impacte ambiental i 
es tornen a presentar les mateixes al-
legacions. El febrer de 2014 la ministra 
de Foment aprova definitivament l’es-
tudi informatiu “Castelló-Hospitalet de 
l’Infant. Subtram La Jana-El Perelló”, 
seleccionant com a alternativa a les 
plantejades la denominada a l’estudi 
com alternativa 23, modificada per les 
alternatives 23A i 23B i per la variant 
de Santa Bàrbara.

Transcorreguts quasi 10 anys de l’apro-
vació provisional del primer estudi in-
formatiu i d’impacte ambiental, i que 
va dur a les forces polítiques del terri-
tori i a les administracions públiques a 
consensuar un traçat i l’adopció d’un 
ACORD sobre els eixos viaris de llarg 
recorregut, que des del punt de vista 

territorial i de desenvolupament eco-
nòmic es consideraven el més favora-
ble per a les Terres de l’Ebre, i un cop 
manifestats els interessos i alta volun-
tat per part de tothom del territori, es 
demana al govern de l’Estat que prio-
ritzi la construcció de la unió d’aques-
ta infraestructura tan important per a 
l’eix mediterrani.

Així, la moció aprovada pel ple demana 
el respecte a les al·legacions presenta-
des per les forces polítiques i instituci-
ons al territori, exigir l’execució imme-
diata de la infraestructura i en el seu 
defecte alliberar els peatges de l’AP7 
per a la gent de les TE.

Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrba-
ra, sosté que Santa Bàrbara ha de fer 
un suport clar i contundent a l’autovia 
A7, ja que el seu traçat al pas pel ter-
me municipal contempla una entrada 
que donarà connectivitat al municipi i 
al seu polígon industrial. L’Alcalde con-
sidera que és una infraestructura clau 
per al nostre territori, que ens uneix 
viàriament i gratuïtament a dues capi-
tals importants de l’eix mediterrani. 

Josep Maria Arasa, pregoner de la Festa Major
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Benestar Social, Joventut i Salut

El dissabte 29 de març es va dur a 
terme la tradicional activitat de 
la jornada jove, aquest any amb 

alguns petits canvis, ja que era una ac-
tivitat destinada exclusivament per als 
membres del Grup Joventut, per tal de 
fomentar la cohesió de grup. 

Els participats es van trobar de bon 
matí, per tal de realitzar una activitat 
que ja feia temps que es volia fer. Ens 
vam desplaçar fins al camp de paint-
ball de Santa Bàrbara, per tal de fer 
una guerra de pintura.

Els membres de l’Associació Paintball 
Santa Bàrbara ens van explicar el fun-
cionament i ens van plantejar dife-

rents tornejos on els participants ha-
vien d’anar superant sense ser tocats 
per les boles de pintura. Si un membre 
era tocat per la bola de pintura s’elimi-
nava. Els diferents participants es van 
equipar amb les proteccions que se’ns 
van facilitar.

Un cop acabada la guerra de pintura, 
ens vam desplaçar fins al magatzem 
municipal per tal de preparar el dinar 
de germanor que estava previst. En ar-
ribar, ens vam distribuir en diferents 
grups, uns van preparar el foc per ros-
tir, els altres preparaven els calçots, al-
tres feien la salsa, altres preparaven la 
taula... així, entre els 30 participants, es 
va preparar tot.

Els participants valoraven positiva-
ment aquesta trobada, ja que ens van 
tractar temes importants per als jo-
ves, fomentant la cohesió de grup. Un 
fet que creiem molt important per a la 
bona organització del grup i el seu tre-
ball en equip.

Montse Rodríguez, regidora de Joven-
tut, valora molt positivament aquesta 
jornada, pel treball en equip que hi va 
haver i a més per la bona implicació i 
responsabilitat per part dels membres 
del Grup Joventut. De la mateixa ma-
nera que els encoratja a seguir organit-
zant i participant de les activitats que 
es van desenvolupant al municipi. 

Jornada jove amb els membres del Grup Joventut

El Museu de les Terres de l’Ebre 
i l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra han signat un conveni de col-

laboració per tal de poder realitzar l’ac-
tivitat “Capses de memòria, capses de 
natura” que ha preparat la primera de 
les entitats i que va ser presentada a la 
seva seu el divendres 4 d’abril.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara forma 
part del Consorci del Museu de les Ter-
res de l’Ebre, per la qual cosa pot bene-
ficiar-se dels projectes i programes que 
aquest ens organitza. Amb l’objectiu 
de fer difusió del patrimoni cultural 
i natural del territori, el Museu de les 
Terres de l’Ebre posa a disposició de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara part 
del seu fons de béns mobles etnològics 
i naturals, així com de fons fotogràfics.

El conveni es signa per establir les ba-
ses de col·laboració entre ambdues en-
titats per a la realització de l’activitat 
“Capses de memòria, capses de natu-
ra”, que es realitzarà al Centre de Dia 
(que ja organitza programes de man-
teniment de la memòria), amb els se-
güents objectius:

- Estimular la capacitat cognitiva dels 
avis usuaris de servei.

- Aconseguir una major integració so-
cial, a través de l’ús de recursos co-
munitaris.

- Procurar-los un major coneixement 
de l’entorn i de la cultura local a tra-
vés de la presa de contacte amb ob-
jectes del seu patrimoni cultural i 
natural.

La iniciativa forma part dels actuals 
programes d’accessibilitat cognitiva 
que realitzen diversos museus cata-
lans, i no ha estat per al Museu una 
experiència única: l’any 1996 es va dur 
a terme l’activitat “Grups de conversa 
i patrimoni etnològic” amb els usuaris 
de la residencia d’avis d’Amposta; el 
2013, junt a la fundació privada Fun-
dació Pere Mata, es va realitzar el pro-
grama Taller de memòria, una activitat 
d’estimulació cognitiva.

L’èxit dels programes ha permès al 
Museu estendre aquest any aquesta 
experiència, ampliant-la ara a altres 
col·lectius i entitats que atenen perso-
nes amb problemàtiques sociosanità-
ries en l’àmbit territorial de les Terres 
de l’Ebre, les quals cada mes rebran en 
préstec dos capses de fusta, una d’et-
nologia i una de natura, amb objectes, 
fitxes i fotografies relacionades, disse-
nyades per dur a terme tallers de me-
mòria i estimulació cognitiva amb els 
seus usuaris.

En aquest programa hi participen l’As-
sociació APASA, el Centre Verge de la 

Cinta - Fundació Privada Mercè Pla, els 
ajuntaments d’Amposta, Santa Bàrba-
ra i Sant Carles de la Ràpita, la Funda-
ció Privada Serveis Socials del Montsià 
(Fussmon), la Llar Residència Amposta 
i la Fundació Privada Pere Mata.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, valora positivament la signatu-
ra d’aquest conveni, ja que pensa que 
pot ser molt útil en la tasca de man-
teniment de la memòria i estimulació 
cognitiva que es realitza al Centre de 
Dia. Agraeix al Museu de les Terres de 
l’Ebre iniciatives com aquesta, i sobre-
tot, el fet d’adreçar-les a aquest sector 
de la població. 

Capses de memòria, capses de natura
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Taller de cuina infantil
Coincidint amb l’inici de les va-

cances escolars de la Setmana 
Santa, el dissabte 12 d’abril, es 

va realitzar un taller de cuina al Centre 
Obert l’Oliveta. L’activitat va estar di-
namitzada per diferents membres del 
Grup Joventut.

El taller estava organitzat en dos parts: 
un pinxo i un llibret de receptes.

El pinxo el van fer amb pa de motlle 
ben aixafat amb un corró, després hi 
van posar formatge d’untar i pernil 
dolç. Llavors van fer un rotlle i el van 
tallar a trossos petits per presentar-lo 
amb un pinxo. 

I el llibret de receptes el van confecci-
onar amb fulls de colors, al davant hi 
van posar una portada pintada per ells 

i enquadernat. La primera recepta del 
llibre va ser la que havien realitzat du-
rant el matí.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, valora positivament aquests 
tallers, destacant la bona rebuda que 
tenen, ja que és una de les activitats 
que fa més anys que es fa i continua 
tenint força participació. 

La Regidoria de Joventut, des de fa 
anys, va tenir la iniciativa de què, 
amb la idea de què joves que no 

s’hagin apropat mai al PIJ Planer ho pu-
guin fer per començar a familiaritzar-se 
amb les polítiques de joventut, s’envia 
una carta personalitzada el dia de l’ani-
versari, als joves que compleixen 16 
anys. 
La carta, a més a més de felicitar-los, els 
informa de l’existència del PIJ Planer i de 

les possibilitats informatives i de dina-
mització que té. 

Aquest any, per primer cop, s’ha creat 
un codi QR, que ens porta a un enllaç 
per emplenar una enquesta en matèria 
de joventut, per tal de saber si els joves 
coneixen el PIJ, de la informació que po-
den trobar, entre altres temes. També 
podran expressar les seves inquietuds 
com a joves del municipi.

Per això, aquest any, els joves que cele-
bren el 16è aniversari rebran una carta 
amb una felicitació, i des d’allí podran 
accedir al codi QR, a través del seu mòbil 
i emplenar l’enquesta.

La regidora de Joventut, Montse Rodrí-
guez, des d’aquí felicita a tots els joves 
del municipi que aquest 2014 faran 16 
anys. A més a més, els encoratja a res-
pondré l’enquesta accedint al codi QR. 

Nou QR, per als aniversaris dels 16 anys

El casal d’estiu Ballagym en marxa
Del 23 de juny i fins al 12 de se-

tembre s’oferiran, per als més 
petits del poble, tot tipus d’ac-

tivitats de caire esportiu, manualitats, 
piscina, dinàmiques i jocs, cuina i mol-
tes més activitats. 
Les famílies planeres han pogut escollir 
inscriure els seus fills i filles en blocs 
setmanals, que no necessàriament ha-
vien de ser consecutius, que compre-
nen els mesos de juny, juliol i setembre 
del present any, en horari de 9 a 13 ho-
res. Les tarifes del casal són, per blocs 
setmanals, les següents: 1 setmana, 25 
€; 2 setmanes, 40 €; 3 setmanes, 65 €; 
4 setmanes, 90 €; 5 setmanes, 115 €; 6 
setmanes 140 €; i 7 setmanes, 160 €.
Cal apuntar que també com tots els 
anys s’apliquen descomptes a les famí-
lies monoparentals, a les nombroses i 
a aquelles que inscriuen més d’un ger-
mà/na. També podran gaudir de cur-
sets de natació gratuïts aquells nens/
es que estiguin inscrits a la totalitat del 

casal i així ho demostrin al moment de 
fer la inscripció per als cursos de na-
tació.
Els destinataris són tots aquells xiquets 
i xiquetes que hagin cursat des de P3 

fins a 6è de primària; incloent els que 

hagin cursat P2, que poden inscriure’s 

a les dos setmanes que s’ofereixen al 

llarg del mes de setembre. 
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Curs de coneixement de la societat catalana
El proper mes de setembre s’inici-

arà un curs de Coneixement de la 
Societat Catalana a Santa Bàrba-

ra. És una iniciativa pensada per oferir 
a les persones nouvingudes la informa-
ció bàsica sobre el funcionament del 
seu municipi i sobre cultura catalana: 
drets i deures fonamentals, sistema po-
lític i administratiu, recursos i serveis, 
entre altres. Aquest curs de Coneixe-
ment de la Societat Catalana s’emmar-

ca en les directrius de la Llei d’acollida, 
aprovada pel Parlament de Catalunya 
l’any 2010, la qual regula les actuacions 
que s’adrecen a les persones nouvingu-
des per a promoure la seva autonomia i 
igualtat d’oportunitats.
El curs té una durada de 20 hores, es-
tructurat en 10 sessions de dos hores i 
temàtiques diferents: organització del 
territori i història de Catalunya; ajun-
taments, padrons i taxes municipals; 

compres d’habitatges i ajuts al lloguer; 
funcionament del sistema de salut pú-
blica; sistema d’educació català; i pel 
que fa a l’estrangeria com adquirir per-
misos de treball i residència, i les res-
pectives tramitacions.
La persona encarregada d’impartir el 
curs és l’agent d’acollida del Consell 
Comarcal del Montsià, que és l’admi-
nistració encarregada de fer les inscrip-
cions del Curs. 

El dia 15 de maig, al Centre Obert 
l’Oliveta, es va celebrar el dia 
mundial de la família. Aquest any, 

al taller de celebracions especials li van 
donar un gran èmfasi als dies mundials. 
La família com diu l’OMS són els mem-
bres de la llar emparentats entre sí, fins a un 
grau determinat per sang, adopció i matri-
moni. El grau de parentiu utilitzat per deter-
minar els límits de la família dependrà dels 
usos a què es destinen les dades i, per tant, 
no pot definir amb precisió en escala mun-
dial. Actualment, en l’època que estem 
vivint, moltes de les famílies han deixat 
de ser el convencional que venien sent, 
tot i així, continuen sent famílies. 
Per això, es van veure amb la necessi-
tat de celebrar-ho. Es va convocar als 
familiars dels nens i nenes del Centre 
Obert a participar amb els seus infants. 
Primer, van realitzar un taller de cuina 

que consistia en la realització d’un cuc 
amb galetes salades, formatge d’untar, 
pebrot... Les monitores van realitzar un 
mural i els nens i les seves famílies, amb 
frases sobre la família, van acabar de 
completar-ho.
Les monitores del centre i Montse Ro-
dríguez, com a regidora responsable 

del servei, estan molt contentes amb 
aquesta activitat i això les encoratja a 
propers anys a tornar-ho a dur a terme, 
ja que no s’estava realitzant i creuen 
que el treball en famílies és un pilar 
molt important per a l’educació dels in-
fants. 

Dia mundial de la família

El passat 28 de maig, va finalitzar 
el curs de recerca de feina i gestió 
d’emocions, amb una durada de 

15 hores lectives. Van ser un total de 9 
inscrits al curs, els quals es trobaven en 
situació d’atur i estan en procés de recerca 
de feina.
El curs tenia uns objectius clars, que 
van ser assolits per tots els participants, 
aquests eren:
- Donar eines per a la recerca de feina.
- Donar eines per a la gestió emocional 

en el procés de recerca de feina.
- Conèixer com funcionen i ens afecten 

les emocions en la recerca de feina.
- Gestionar l’estrès de la recerca de feina.

- Pal·liar les conseqüències emocionals 
negatives de la recerca de feina.

Els diferents objectius van lligats a les 
diferents temàtiques que es van tractar 
com ara; l’alfabetització digital, les eines 
que hi ha en la recerca de feina, els canals 
de recerca de feina i el procés de selecció.  
Els participants, valoraven positivament 
la realització del curs, ja que els va oferir 
diferents coneixements i tècniques per fer 
una recerca de qualitat, al mateix temps, 
que fer alguna rectificació en alguns 
passos que de vegades fluixegen.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut, 
valora positivament la realització d’aquest 
curs, ja que, en la situació que estem 

vivint són formacions necessàries per a 
la població. A més a més, afirma que des 
de l’Ajuntament es continuarà treballant 
per aquesta línia, per tal d’oferir eines i 
recursos per a la població. 

Finalitza el curs de recerca de feina i gestió d’emocions
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S’acaba el cicle dels tallers infantils

El dissabte 31 de maig es va rea-
litzar la quarta activitat infantil 
de l’any adreçada als més petits. 

Amb aquest taller de manualitats, el 
Grup Joventut, dóna per finalitzada la 
temporada de les activitats mensuals, 
fins després de l’estiu que es tornaran 
a endegar.

Aquesta vegada, els nens i les nenes 
van poder realitzar diferents manua-
litats: una va ser un ventall elaborat 
amb pals de colors i cartolines amb 
dibuixos; i l’altra un imant amb forma 
de gelat, utilitzant goma eva. Ho van 

poder complementar amb dibuixos de 
l’estiu.
Seguint la línia del Grup Joventut, quan 
es programem les sessions sempre 
s’intenta treballar bons hàbits, al ma-
teix temps que els xiquets i les xique-
tes gaudeixen de l’activitat proposada.
La regidora de Serveis Socials, Montse 
Rodríguez, destaca la nombrosa parti-
cipació de xiquets i  xiquetes a les acti-
vitats infantils. Tot i que és una de les 
activitats més antigues, que organitza 
el Grup Joventut, manté el nombre de 
participants i anima a tothom que hi 
continuïn col·laborant. 

S’acaba el curs 2013-2014 de català
El dilluns 2 de juny, al centre mu-

nicipal de Serveis Socials, es va 
fer l’entrega dels certificats d’as-

sistència a l’alumnat de català del curs 
2013-2014. Són cursos de català adre-
çats a persones adultes, tant nouvingu-
des com autòctones.

Fa més de tretze anys que l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara ofereix aquest servei 
a la població. S’organitzen els grups 
tenint en compte el nivell de l’alum-
nat. Amb horaris diferents per intentar 
arribar al màxim d’usuaris. Realitzen 
una sessió de 90 minuts a la setmana, 
des del mes d’octubre fins al juny. Les 
inscripcions es fan durant una setma-
na del mes de setembre al mateix lloc 
on es fa el curs, que actualment és al 
nou centre municipal de Serveis So- 
cials. Al mateix centre hi ha una aula 

per a les classes de llengua catalana.

La regidora responsable de la formació, 
Montse Rodríguez, valora l’esforç que 
fan tots els grups en l’aprenentatge de 

la nostra llengua. I destaca la impor-
tància que té el mantenir l’interès per 
aprendre i/o millorar la llengua catala-
na, llengua vehicular a Catalunya. 

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com
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Cada vegada són més les veus 
que es manifesten a favor dels 
beneficis del joc en el desen-

volupament de les persones i la seva 
importància en el creixement infantil. 
No diem res de nou si plantegem que 
els nens i nenes descobreixen normes, 
valors, desenvolupen emocions o des-
cobreixen algunes frustracions a través 
del joc. 

La celebració d’un Dia del Joc és clau 
per permetre´ns espais i moments de 
gaudir i reflexió alhora. Tot i així, ens 
agrada pensar que jugar no és quel-
com d’un dia a l’any. No hem d’oblidar, 
que el joc, és l’activitat principal de la 
infància i una necessitat al llarg de la 
vida

Per aquest motiu el Centre Obert l’Oli-
veta es va unir a la celebració de la 
diada pel paper rellevant que té per 
a la infància. Durant el curs, un dia a 
la setmana es realitza un taller de di-
nàmiques. A part de programar l’acti-

vitat perquè els nens i les nenes s’ho 
passen bé, també s’intenta fomentar 
la creativitat, el treball en equip, la co-
municació, la imaginació i sobretot el 
bon humor. El dia 28 de maig vam re-
alitzar cartells i llibrets explicatius per 
grupets dels jocs que més els agraden 
i els van poder compartir amb la resta 
de companys.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, valora positivament la tasca 
que s’està realitzant amb aquest tipus 
d’iniciatives i destaca la importància 
que té el saber jugar, ja que es pot en-
senyar molt amb petites coses. També 
anima a tothom a aprofitar les estones 
i estonetes que tenim per jugar amb els 
nostres. 

Juguem?

Festa benèfica del Grup Joventut.
Proposa la teva entitat!
Anualment, els membres del 

Grup Joventut es reuneixen per 
tal de planificar i organitzar les 

activitats que durant l’any es faran. 
Ja fa anys que hi ha una activitat que 
sempre es proposa, i com no, a la reu-
nió del passat mes de gener, es va tor-
nar a proposar pels membres del Grup 
Joventut.

Aquesta activitat és organitzar una 
festa jove, tot i això, no es vol fer només 

una festa d’oci, sinó una festa benèfica. 
Aquesta es durà a terme durant el 
mes de setembre. Serà una festa que 
tindrà una durada de 12 hores, on hi 
haurà una part d’activitats lúdiques, 
exhibicions, entre altres, juntament 
amb les diferents entitats i associacions 
del municipi, i s’acabarà amb una festa 
nocturna. 

Per tal de ser una festa benèfica, els 
diners recaptats aniran destinats a una 

entitat sense ànim de lucre i benèfica, 
per la qual cosa el grup encarregat 
de l’organització de la festa va crear 
un padlet, una nova aplicació per tal 
de què tothom pogués proposar una 
entitat.

Ara s’està realitzant el recompte per 
veure a qui es destinaran els beneficis 
de la festa benèfica del proper 12 de 
setembre. 

Programa Thao – Salut infantil
El Programa Thao realitza les se-

ves primeres Jornades d’Educació 
per a la Salut des de la Infància. 

L’objectiu del Programa Thao, únic per 
la seva originalitat i abast –donat que 
implica a tot el municipi–, és posar fre 
a l’obesitat infantil, el problema de sa-
lut més greu que amenaça la població 
infantil espanyola amb un dels índexs 
de prevalença més elevats de la Unió 

Europea.

La Jornada es va dur a terme a la ciu-
tat de Balaguer, junt amb la Fundació 
Thao, durant els dies 31 de maig i 1 de 
juny. La Jornada del dissabte es va dedi-

car al món professional i acadèmic de 
la salut i l’educació, mentre que la del 
diumenge 1 de juny es va dedicar a les 
famílies i els nens i nenes.

Des de fa uns anys, el programa Thao 
ha estat inactiu a la nostra població, 
però aquest any el programa Thao tor-
na a posar en marxa les seves activi-
tats per als nens i nenes de la nostra 
població.

Per a qualsevol altra pregunta o acla-
riment, podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres trucant al 977 718 479.

La regidora de Salut, Montse Rodríguez, 
anima a tothom a participar d’aques-

tes activitats, amb l’objectiu de poder 
ajudar a modificar l’estil de vida de les 
famílies, inculcant hàbits saludables, 
tant en l‘alimentació com en la pràcti-
ca de l’activitat física.   
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APASA descentralitza els seus 
serveis i s’instal·la a Santa Bàrbara

APASA, Associació de Disminu-
ïts Psíquics de la comarca del 
Montsià, entitat privada d’inici-

ativa social amb voluntat de millorar 
la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i de les seves 
famílies, facilitant entorns i suports, 
existeix al territori des de principis dels 
anys 70. 
Al llarg d’aquests anys ha anat ampli-
ant el ventall de serveis que ofereix per 
adaptar-los a les necessitats dels seus 
associats i usuaris, comptant en l’actu-
alitat amb una extensa cartera de ser-
veis com el centre d’educació especial 
l’Àngel, residència de disminuïts psí-
quics profunds Íbera, servei de teràpia 
ocupacional l’Àngel, centre d’atenció 
especialitzada l’Àngel, llar-residència 
l’Àngel, llar-residència l’Ullal, Club Es-
portiu l’Àngel-APASA i servei de trans-
port.
Tal com apuntava el seu director-ge-
rent, el Sr. Ignasi Monllau Mayor, en la 
reunió anual de l’entitat que es va dur 
a terme a les instal·lacions del Museu 
de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara, 
el dissabte 14 de juny, APASA ha acon-

seguit dos dels seus objectius amb la 
signatura del contracte de lloguer que 
es va formalitzar en la mateixa reunió 
entre la seva presidenta, la Sra. Mercè 
Barberà Figols i l’alcalde planer, Jordi 
Boronat Ferré i que permetrà l’amplia-
ció i instal·lació al municipi d’un servei 
de teràpia ocupacional. Per una ban-
da, poder donar servei als nois i noies 
que requerien d’aquest servei i que no 
podien ser atesos a les actuals instal-
lacions per falta de lloc i de places i, 
per una altra, iniciar el procés de des-
centralització de l’entitat, objectiu que 
s’havien marcat des de feia molt temps 
i que respon a la seva voluntat d’apro-
par els serveis al major nombre possi-
ble de famílies amb persones amb dis-
capacitats intel·lectuals de la comarca 
del Montsià.
Així, amb el contracte que es va signar, 
es van establir les bases dels acords 
que apunten que l’Ajuntament de San-
ta Bàrbara, que sempre ha mostrat la 
seva voluntat de donar resposta a les 
necessitats socials de la ciutadania, ce-
deix de manera temporal l’ús de la sala 
d’actes del recent reformat Centre Cul-
tural per a la instal·lació, a partir del 

mes de setembre del present any, d’un 
servei de teràpia ocupacional gestionat 
per l’entitat d’iniciativa social APASA.
Cal apuntar que, en les reunions man-
tingudes amb l’equip directiu de l’enti-
tat, s’han marcat també les bases per 
a l’ampliació de la cartera de serveis 
que APASA pugui prestar en un futur 
al municipi de Santa Bàrbara en bé 
de tots els usuaris de la comarca del 
Montsià.
Tant l’alcalde de Santa Bàrbara, Jor-
di Boronat, com la regidora de Serveis 
Socials, Montse Rodríguez, se senten 
plenament satisfets de poder veure 
la instal·lació de serveis d’aquesta ín-
dole al municipi, que donen resposta 
a necessitats de moltes famílies de la 
comarca i també de Santa Bàrbara, di-
rigides a un dels sectors de la població 
més vulnerables i amb necessitats es-
pecífiques, cosa que els podrà ajudar a 
augmentar la seva autonomia i capaci-
tat personal i social. 

El projecte Capses de memòria/
Capses de natura vol apropar el 
fons que custodia el museu a di-

verses entitats de l’àmbit sociosanitari 
de les Terres de l’Ebre, perquè esdevin-
guin una eina útil en els programes 
que aquestes desenvolupen amb els 
seus usuaris per estimular les seves 
capacitats cognitives, per propiciar el 
seu benestar.

En aquest programa, que s’inicia el 
2014, l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
hi participa juntament amb altres en-
titats del territori. Cada mes s’han re-
but en préstec dos capses de fusta, una 
d’etnologia i una de natura, amb ob-
jectes, fitxes i fotografies relacionades 
dissenyades per dur a terme tallers de 
memòria i estimulació cognitiva amb 
els seus usuaris.

Les capses, que han treballat els iaios 
i iaies del Centre de Dia, i els xiquets i 
xiquetes del Centre Obert l’Oliveta, han 
estat: el Coixí de fer punta infantil i boi-
xets, Fòssils de la mar de l’Ebre, la Tortuga 
mediterrània i el Cernedor de la pastera. De 
totes se’ls ha fet l’explicació de l’objec-
te i se n’ha parlat; sobretot els iaios del 
Centre de Dia com a taller de memòria. 
També van fer pa, van crear fòssils, etc.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials valora positivament la iniciati-
va pionera, dissenyada i desenvolupa-
da pel Museu de les Terres de l’Ebre i 
compta amb el patrocini del Departa-
ment de Cultura en el marc del suport 
a la xarxa de Museus d’Etnologia de 
Catalunya. I comenta que es continu-
aran utilitzant les diferents capses pel 
benestar dels seus usuaris. 

Treballem les capses de memòria
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

Es poden consultar les analítiques completes a la web www.santabarbara.cat

CONCEPTE
DATA 21/03/14 01/04/14
LLOC

Dipòsit Arqueta c/ Ausias March
LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0
Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0

Simazinà 0,1 0,025

Atrazina 0,1 0,01

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

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

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

Desisipropilatrazina 0,1 0,06
Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit) 100 1
Recompte bactèries Coliformes 0 0
Amoni 0,5 0,05 0,05
Clor lliure In-situ 1 0,53 0,33
Clor combinat in-situ 2 0,1 0,1
Color 15 5 5
Conductivitat (a 20ºC) 2500 479 516
Olor (a 25ºC) 3 1 1
pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7,5 7,7
Sabor (a 25ºC) 3 1 1
Terbolesa (Xarxa) 5 0,2 0,2
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Guillermo Gaya Andrés, Mèrit Planer 2014

El dia 3 d’abril es va realitzar la re-
unió d’entitats de membres del 
jurat del reconeixement al mèrit 

planer de Santa Bàrbara 2014.

La sessió va començar amb la pre-
sentació pública de propostes per fer 
la posterior elecció de candidat per al 
nomenament de guanyador al Reco-
neixement al Mèrit Planer en la seva 
novena edició, que feia el regidor de 
Cultura, Alfred Blanch, agraint a tots 
els representants de les entitats pre-
sents a l’acte la seva assistència i col-
laboració.

Posteriorment, Blanch feia un breu 
repàs de les bases i donava lectura 
de les propostes presentades per les 
entitats locals, que en aquesta edició 
eren cinc: Glòria Espuny Roé, Guiller-
mo Gaya Andrés, Paco Romeu Cid, 
Francisco Casadó Pla i Joaquín Martí 
Farnós.

Tot seguit, cada representant de ca-
dascuna de les entitats que havia 
presentat candidatura expressava els 
arguments de la seva proposta i aca-
bades les explicacions es donava pas a 
la votació, on cada membre del jurat, 
en dret a vot, havia de donar obliga-
tòriament el seu vot al candidat que 
considerava mereixedor del guardó.

Després d’aquesta primera votació, tal 
i com diuen les bases, donat que cap 
candidat va rebre majoria absoluta, 
s’havia de procedir a una segona vo-
tació entre les dues candidatures que 
havien obtingut més vots. En aquest 
cas, van ser tres candidatures donat 
que dos estaven empatades amb el 
mateix número de vots. 

El dijous 8 de maig es va celebrar el so-
par de gala i l’acte de Reconeixement 
al Mèrit Planer 2014 que, aquest cop, 
va recaure en la figura de Guillermo 
Gaya Andrés, que, als seus 50 anys va 
deixar de treballar al bar i des d’ales-
hores i amb més temps lliure per de-
dicar-se a les seves aficions ha estat 
desenvolupant diferents tasques que 
a més de convertir-les en la seva gran 
passió també tenen un component 
important per al municipi.

Com a col·laborador de la Plana Ràdio 
des dels seus inicis fins al dia d’avui 
ha realitzat tasques de tot tipus: bus-
cant anunciants, realitzant feines de 

control als estudis i també com a pre-
sentador a diferents programes com, 
per exemple, el més famós “El Chico 
GG”. 

També ha col·laborat amb diferents 
actes socials que s’ha realitzat al mu-
nicipi de manera puntual i en altres 
de manera continuada com són les 
cavalcades de reis.

Però la tasca més destacada donada 
la importància de la nostra memòria 
històrica com a municipi és la tasca 
recopilatòria de tots els documents 
gràfics que s’havien fet del municipi 
abans que ell comencés amb l’afició 
de gravació, sobretot del material que 
tenien els fotògrafs del municipi i al-
tres persones i institucions i que ell ha 
recuperat i passat a versions actuals. 

A més a més, aquesta tasca es com-
plementa amb la tasca que realitza a 
l’hora d’enregistrar, amb la seva cà-
mera, tot allò relacionat amb el muni-
cipi de Santa Bàrbara, des de la nostra 
fauna, la nostra flora fins a la nostra 
vida social, començant pels esdeve-
niments (inauguracions, homenatges, 
festes, fires, etc.), continuant pels ac-
cidents climatològics (ventades, inun-
dacions, etc.) i així com també de la 
xarxa social del poble (reportatges de 
tots els actes de Festes Majors, aniver-
saris d’entitats, tornejos, concursos, 
comunions, etc.). No hi ha entitat local 
que no hagi recorregut als seus serveis 
a l’hora de preparar un acte d’aniver-
sari o d’homenatge. Ell és la persona 

del municipi que té totes les imatges, 
tota la història de Santa Bàrbara en 
imatges.

En definitiva, és una persona que 
d’una afició particular ha fet un tre-
ball molt important i de molt valor per 
mantenir viva la història col·lectiva 
del municipi, i sense cap ànim de lu-
cre. Totes les persones que li demanen 
algun reportatge sobre la història del 
municipi sempre està a disposició de 
cedir les seves gravacions i imatges re-
copilades.

L’alcalde, Jordi Boronat, i el regidor de 
Cultura, Alfred Blanch, van destacar 
els motius que han portat al Ple de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara a con-
cedir el màxim guardó que s’atorga al 
municipi, el reconeixement al mèrit 
planer, a Guillermo Gaya i agraïen la 
labor i felicitaven al guardonat pel re-
coneixement que li atorgava el poble 
de Santa Bàrbara. 

Cultura i Ensenyament
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Veredicte del jurat dels premis literaris 2014

El dia 8 d’abril va tenir lloc la reu-
nió del jurat del XXIII premi lite-
rari Vila de Santa Bàrbara per de-

batre i decidir sobre quines obres eren 
les millors en la categoria de narrativa, 
ja que, aquest any, des de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara el premi que es va convocar va 
ser el de narrativa.
En aquesta edició, el total d’obres de 
la modalitat de narrativa va ser de 12, 
quantitat una mica inferior a l’any an-
terior que va ser de 13 obres. 
El premi de narrativa, dotat en 300 €, 

es va concedir a l’obra Draps bruts, de 
Martí Casal i Pelegrí de Barcelona.
També, dotat en 60 €, s’atorgà un ac-
cèssit de caràcter local a l’obra Col·
leccionistes de cicatrius de Míriam Cid 
Valldepérez.
Els membres del jurat es mostraven sa-
tisfets per la qualitat de les obres pre-
sentades i per mantenir la cultura viva 
a través d’aquestes manifestacions 
culturals. A més a més, també comen-
taven que la participació d’autors del 
municipi es mantenia, cosa que els feia 
coincidir en el fet que hi ha molt bons 

autors del poble dignes de presentar-se 
al concurs i que no ho acaben fent. 

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
també expressava el seu agraïment a 
tots els que van participar i sobretot als 
membres del jurat del XXIII premi lite-
rari Vila de Santa Bàrbara per la seva 
important tasca.

L’entrega dels premis es va fer efectiva 
el dimecres 23 d’abril a les 19.30 hores 
i al Museu de la Vida a la Plana, coin-
cidint amb la inauguració de les XXIII 
Jornades Culturals. 
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Finalitzen les Jornades Culturals 2014

Des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
tots els anys, entre els mesos 

d’abril i maig s’organitzen les Jornades 
Culturals. Normalment, aquestes aca-
ben amb la festivitat de Sant Gregori, 
però aquest any, degut a la gran quan-
titat d’actes, s’han allargat fins a finals 
de maig.

Els actes van començar el dimecres 23 
d’abril amb la inauguració i l’entre-
ga de premis del XXI Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara i des 
del 23 d’abril i fins al 24 de maig es van 

anar seguint tot un ampli ventall d’ac-
tivitats com: presentacions literàries, 
xerrades, exposicions, tallers, audi- 
cions, sortides, rutes, concerts, visites, 
demostracions, cantades, ballades i iti-
neraris.  

Dins de les Jornades Culturals també 
es van incloure les festivitats de Sant 
Jordi, amb la venda de roses i les lec-
tures en veu alta, a la plaça Cid i Cid, a 
més d’altres actes de caire cultural per 
celebrar la diada; i Sant Gregori que, 
aquest any, es va celebrar del 9 a l’11 
de maig i també amb molts actes, al-

guns ja tradicionals als quals ja ens té 
acostumat el nostre patró, altres que 
comencen a fer-se ja tradicionals i al-
guns que es van introduir per fer més 
vistosa i lluïda la festa. 

En definitiva, uns mesos d’intensa ac-
tivitat cultural que, com molt bé co-
mentava el regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, l’èxit que cada any tenen les 
Jornades Culturals i la participació de 
les entitats municipals, tot i els temps 
de crisi, encoratgen a seguir treballant 
per la cultura i la identitat planera. 
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Ja falta ben poc perquè l’Smartcen-
tre es posi en funcionament i co-
menci la seva activitat. Després de 

l’estiu, i una vegada acabades les obres 
de rehabilitació del Centre Cultural,  
un nou espai neix a la nostra població, 
on cultura, tecnologia, informació, for-
mació i serveis, es fusionen per oferir a 
la ciutadania, un espai obert on trobar 
atenció i activitats per a tothom.

Els canvis socials que darrerament es-
tem tenint, juntament amb els canvis 
que ja s’estan donant a les principals 
ciutats europees, fa que, una vegada 
més, l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
sigui pioner amb aquest nou centre 
que passarà a anomenar-se Smart-
centre (www.smartcentre.cat), amb 
un enfocament únic, innovador i inte-
gral de la prestació de serveis amb in-
formació, assessorament, orientació i 
recolzament a tot tipus de públic. Per 

això, i atenent a les demandes i neces-
sitats de la ciutadania, els serveis tra-
dicionals que s’oferien de biblioteca, 
infocentre i punt d’informació juvenil 
s’han fusionat per acomplir 3 objec-
tius principals: unir a la comunitat en 
un lloc amigable, cultural i tecnològic, 
millorar els serveis per atraure a nous 
públics i promoure l’adquisició de co-
neixements i aprenentatge.

L’Smartcentre, que estarà equipat amb 
els mitjans informàtics i tecnològics 
d’última generació i accés gratuït a in-
ternet, comptarà, a més a més, amb un 
pla d’activitats de dinamització per a 
totes les edats (infantil, juvenil, adults 
i gent gran) i de diferents temàtiques 
(educació, formació, tecnologia, cultu-
ral, lleure i oci, promoció i associacio-
nisme) i veurà augmentat el seu horari, 
sobretot al matí, amb serveis que ante-
riorment estaven tancats.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Bo-
ronat comentava que amb aquesta 
rehabilitació es reduiran els costos de 
funcionament de l’edifici degut al estat 
precari en què es trobava en quant a 
materials i aïllaments i que donarà un 
estil actual i avantguardista. Els regi-
dors responsables de les diferents regi-
dories, Alfred Blanch, Monte Rodríguez 
i Antonio Ollés creuen que amb aques-
ta reestructuració de serveis tothom 
sortirà guanyant, tant en qualitat com 
en quantitat i els usuaris disposaran 
d’un equipament únic i d’una trans-
versalitat de serveis. 

SMARTCENTRE de Santa Bàrbara
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Des de fa molt anys que les suc-
cessives generacions de joves 
del poble han anat reclamant 

i reivindicant als diferents alcaldes i 
regidors d’esports que volien una zona 
per patinar. Per tant, ara mateix ja po-
dem dir i afirmar on, quan i com serà el 
nou Skate Parc de Santa Bàrbara. 

El nou skate s’està construint a la pla-
ça de la Independència (zona de l’Insti-
tut), estarà llest aquest any i serà dels 
millors de la comarca. Així que tant les 
generacions de joves que reclamaven 
l’Skate Parc com les generacions actu-
als i les que ara admiren als joves que 
van en patinet, ja poden estar segurs 
que el seu poble tindrà una plaça on 
355 metres quadrats de la seva superfí-
cie total seran per patinar, ja sigui amb 
patins en línia, patí sobre rodes, mono-
patí, bicicleta tipus BMX... on el total 
de la seva superfície estarà distribuïda 
en tres elevacions, sis desnivells, 150 
metres quadrats de rodadora a la cota 
més baixa (0,5 m) incloent rampes, 
murs, escales, baranes, rampa en cu-
nya, un repeu, tram de desnivell amb 
piràmide i boul. Tota la infraestructura 
serà de formigó ”insitiu” i evidentment 
complint la normativa vigent UNE-EN 
14974:2006+A1:2010.

Cal tenir present que des del disseny 
del projecte, execució de l’obra, direc-
ció i quasi tots els materials emprats 
per a aquesta plaça són portats a ter-

me amb gent del pobre que treballen 
per al poble i que a més segur que ho 
faran amb la màxima professionalitat i 
rigor, tant la plaça com el seu majestu-
ós Skate Parc. 

El 2 d’abril es va convocar al Museu de 
la Vida a la Plana a tothom que estès 
interessat en assistir a la primera pre-
sentació de l’Skate Parc, on hi van as-
sistir una trentena de joves. En aquesta 
presentació els assistents van poder 

fer les seves propostes als arquitectes, 
qui van prendre bona nota per tal de 
fer un projecte que s’adaptés a totes 
les disciplines i nivells, ja que un dels 
reptes és que tothom pugui patinar in-
dependentment del nivell que tingui. 

Tot i que dintre d’aquest any hi hagin 
molts més projectes d’inversió al poble, 
aquest és un d’important i que ha de 
servir per dignificar el barri, gaudint 
del nostre temps lliure i de l’esport. 

Santa Bàrbara tindrà Skate Parc 

Esport sí, cardioprotecció també!

Com tothom sap, el món i la tecno-
logia no pot parar d’evolucionar. 
Per aquest motiu, el que fa cinc 

o deu anys era impossible o pràctica-
ment impossible, avui dia és un fet. Ens 
referim a la més alta tecnologia mèdi-
ca a peu de carrer, més concretament 
a un desfibril·lador. Un desfibril·lador 
és un accessori d’uns 20x20 centíme-
tres i 1,1 kg de pes, que s’usa en cas de 
parada cardíaca i, actualment, ja està 
dintre d’una caixa de plàstic al Polies-
portiu Municipal, a l’abast de tothom. 

Aquest desfibril·lador té un funcio-
nament totalment segur, en cas de 
què alguna persona presenti símpto-

mes d’una parada cardíaca analitza el 
cor i decideix si deu desfibril·lar o no. 
D’aquesta manera, qualsevol persona 
no especialitzada pot utilitzar-lo sense 
cap problema. Tenir un desfibril·lador a 
prop del pacient i actuar en rapidesa és 
de vital importància. El fet d’ubicar-lo 
al Poliesportiu Municipal és perquè és 
una àrea que hi ha molta gent i sobretot 
gent fent esport: futbol, tennis, pàdel, 
piscines... aquests són els motius pels 
quals la Regidoria d’Esports ha adqui-
rit un desfibril·lador. D’aquesta manera 
es pretén que el Poliesportiu Municipal 
continuï sent una zona capdavantera i 
segura esportivament parlant. 
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Amb l’estiu, comencen les piscines 

Com tots els anys, quan ja comen-
ça a fer bon temps i coincidint 
amb sant Joan, s’obren les nos-

tres piscines, que sembla que no els 
afecte el pas del temps, però els temps 
ens afecten a tots i a totes les coses. Les 
setmanes abans de l’obertura és quan 
es concentren moltes de les tasques de 
manteniment i gestió que fan que pu-
guem gaudir d’unes piscines de quali-
tat amb seguretat. Aquesta temporada 
no s’ha fet cap modificació ni millora 
excepcional, tenint en compte que la 
temporada passada estrenàvem pàr-
quing pavimentat, més unes precioses 
veles que dignifiquen i llueixen l’entra-
da de l’edifici dels vestidors que, igual 
que la piscina gran, fa vint-i-set anys 
que es van construir. Aquest any, com 
a novetat respecte temporades ante-
riors, es fa una hora, tots els matins, 
de cursos de natació per a gent gran, 
que inicialment està tenint força èxit i 
tot dóna a pensar que tindrà continuï-
tat i més afluència. Com tots els anys, 
comptem amb activitats aquàtiques 

com aquagym, cursos de natació per 
als més petits, l’atenta mirada dels so-
corristes, taquilleres i servei de bar. Tot 
junt fa que sigui un complex on donen 

ganes de quedar-se i repetir. Aprofito 
per desitjar bones festes a tothom i 
animar-vos a fer una visita, o les que 
calguin, a les piscines. Bon estiu! 



Festes i Fires

Sant Gregori a Santa Bàrbara
Aquest any, el temps ha respectat 

la festa de Sant Gregori i això ha 
contribuït, juntament amb totes 

les activitats que s’han dut a terme, a 
relluir més aquests tres dies de festa 
del nostre patró on, un any més, sota 
el nom Sant Gregori a Santa Bàrbara 
es van dur a terme les activitats que 
durant mesos s’havien estat preparant 
per tal de fer més lluïda i participativa 
la festa. 

La festa començava el divendres 9 de 
maig, de bon de matí, amb el tir i ar-
rossegament de cavalleries, de caràcter 
local que havien organitzat la Penya 
Amics dels Cavalls. Tot seguit, la Missa 
Major en honor a Sant Gregori, patró 
del poble, amb la participació de les 
pubilles del 2013 i processó i benedic-
ció del terme, amb la Banda de Música 
Unió Musical Jaume Balmes acompa-
nyant la processó i on la gent va poder 
endur-se l’aigua beneïda tan preuada 
pels planers.
Ja a la tarda, membres de la Coral San-
ta Bàrbara feien una cantada de co-
bles per les cases de les pubilles 2014, 
acompanyat pel Grup Musical Jaume 
Balmes i del grup de balladors i balla-
dores, finalitzant el recorregut a la pla-
ça Cid i Cid on es realitzava el sopar de 
germanor, dinamitzat pel Grup Joven-
tut amb activitats relacionades amb el 

175è aniversari de l’aigua de Sant Gre-
gori.
I per acabar la nit, una animada i mul-
titudinària festa revival organitzada 
pels Planers pels Bous que s’acabava 
amb la sortida del bou capllaçat, el dis-
sabte 10 de maig al matí.
A continuació, un curs sobre la histò-
ria familiar, molt interessant per saber 
fer les cartes de parentiu i la recerca en 
història familiar a partir de fotografies, 
es realitzava al Museu de la Vida a la 
Plana, en un matí on també i durant tot 
el cap de setmana els comerços locals 
van instal·lar les seues botigues al car-
rer per fer més lluïda la festa.
A la tarda, Jordi i Salomé, propietaris 
de la cervesa artesana Nel, acollien a 
les seves instal·lacions als inscrits al 
tast d’introducció a la cultura cervese-
ra on les explicacions d’Albert Barra- 
china van fascinar als assistents. Una 
part teòrica necessària per passar a la 
part pràctica i saber tastar de manera 
professional i amb criteri les cerveses 
aportades. Això sí, sense que fes falta el 
tast de productes artesanals de Carns 
Albesa i els dolços de Marta Fort.
I per acabar el dia tan intens, viatge al 
passat planer, un itinerari dramatitzat 
amb diverses escenificacions sobre di-
versos moments històrics del poble de 
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 lla-
gosta que van representar de manera 
brillant el membres del Grup Teatral 
Planer i també van col·laborar altres 
actors i actrius del municipi, el Centre 
d’Estudis Planers, la Coral Santa Bàrba-
ra, el Grup Musical Joventut, la Penya 
Amics dels Cavalls i el Grup de Balla-
dors i Balladores.

Si el dissabte havia estat intens, el diu-
menge no havia de ser menys. Ens lle-
vàvem amb la plaça Cid i Cid guarni-
da a la manera tradicional i amb una 
decoració molt espectacular que havi-
en realitzat les noies del Centre Obert 
l’Oliveta.
Durant el matí, a la plaça de l’Alcalde 
Cid i Cid, Santa Bàrbara per la Inde-
pendència, l’agrupació local de l’As-
semblea Nacional Catalana, recollia 
adhesions dins de la campanya “Signa 
un vot” d’aquelles persones que encara 
no havien signat i volien fer-ho. Tam-
bé es va realitzar la primera Trobada 
de Puntaires de les Terres de l’Ebre a 
Santa Bàrbara on gairebé 80 dones van 
mostrar les seves arts i treballs.
Finalment, a la tarda, les comitives i 
els convilatans, vestits segons el cos-
tum tradicional, recorrien el poble per 
anar a les cases de les pubilles 2014 i 
fer-ne la petició als pares. Un cop tots 
concentrats al parc municipal es va 
fer una desfilada, fins a la plaça Cid i 
Cid, per fer la proclamació oficial de 
les pubilles de l’any 2014 a la manera 
tradicional. Primer, la presentació in-
dividual de cadascuna de les pubilles 
i el seu acompanyant, que, en arribar 
a l’escenari, les 28 que eren enguany, 
14 infantils i 14 de grans, van posar la 
seva fotografia en una urna per poste-
riorment fer el sorteig oficial. D’aquest 
sorteig en van sortir afortunades Aroa 
Queral Salas i Lourdes González Aixen-
dri, com a pubilles infantil i major res-
pectivament de la festa major del 2014. 
Seguidament, elles dues van dirigir una 
paraules a tots els planers i les plane-
res i, finalment, l’alcalde es va adreçar 
als assistents amb l’habitual poema 
sobre la població.

19



Festes i Fires

Per acabar la festa, es van fer els balls 
tradicionals -el cap de ball, el punxo-
net, la polca i la jota- ballats pels alum-
nes de segon d’ESO de l’IES les Planes 
i un grup de balladors i balladores del 
municipi.

La regidora de Festes, Judit Lleixà, es 
mostrava molt satisfeta perquè la par-
ticipació de la gent va estar present en 
tot moment i va sobrepassar les expec-
tatives en alguns del actes que tan acu-
radament s’havien preparat per cele-

brar aquesta festa de caire tradicional 
i refermant la nostra identitat planera, 
fent que la festa de Sant Gregori a San-
ta Bàrbara tingués un reconeixement 
oficial i una esplendor que es reflectia 
en la gent planera. 
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El penúltim cap de setmana del 
mes de juny es va retransmetre, 
pel Canal TE, la semifinal de la 

III edició del programa Ets del milloret, 
després que el dissabte dia 14 de juny, 
als estudis de Canal TE, es realitzés la 
semifinal d’aquest concurs organitzat 
des de la Regidoria de Festes de l’Ajun-
tament de Santa Bàrbara amb la parti-
cipació de Canal TE.
El jurat format per Ramon Bel, Jordi 
Príncep i Alba Trilla van escollir els 4 
millorets de la semifinal, entre els 9 par-
ticipants: el grup de música B-SOS de 
Sant Carles de la Ràpita, Vasili Vorni-
coglo de Sant Carles de la Ràpita, Sara 
Roiget de Santa Bàrbara, Jordi Labernia 
d’Ulldecona, Antonio Jiménez de Torto-
sa, Èrika Gisbert de Sant Jaume d’Enve-
ja, Isabel Cortés de Bot, Àlex Benito de 
l’Aldea i Gal·la de les Cases d’Alcanar. 
Els 2 finalistes que fan falta per formar 
la final de 6, els escollirà el públic a tra-

vés de les votacions a Canal TE, fins al 
dia 3 de juliol.
La gala final, que serà retransmesa pel 
Canal TE, es realitzarà durant les Fes-
tes Majors, el dimecres 16 de juliol, a 
les 24 hores, a la plaça Cid i Cid, on es 
proclamaran els tres guanyadors acon-
seguint 500 € el primer, 300 € el segon i 
200 € el tercer, més 1.000 euros en vals 
de publicitat per invertir en promoci-
ons fetes pels quatre mitjans que for-

men el Grup L’EBRE (Setmanari L’EBRE, 
Canal Terres de l’Ebre, Imagina ràdio i 
Ebredigital.cat). 
La regidora de Festes, Judit Lleixà, es 
mostrava molt contenta de com es va 
desenvolupar tot i de la bona acollida 
que aquesta iniciativa havia tingut un 
any més i, a més a més, està conven-
çuda que hi haurà un molt bon espec-
tacle a la final del dimecres de Festes 
Majors. 

Retransmissió de la semifinal del programa ETS DEL MILLORET
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El segon trimestre s’ha treballat 
principalment en el projecte de 
rehabilitació del Centre Cultural 

que l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
està treballant per tal d’incloure-ho al 
Programa de Desenvolupament Rural 
de Catalunya 2007-2013- Eix 4 Leader. 
Aquest programa finança projectes de 
desenvolupament rural en el marc del 
Grup d’Acció Local Baix Ebre-Montsià, 
on l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
estaria implicat per tal d’aconseguir 
ajuts per finançar les despeses de re-
habilitació del mateix centre. 

També cal esmentar que des de la Regi-
doria de Promoció Econòmica s’ha tre-
ballat en el marc de projectes d’ocupa-
ció amb el Servei d’Ocupació de Cata-
lunya. En aquest sentit, ja ha finalitzat 
el Programa Treball Mixt Treball i For-
mació i de Col·laboració Social, on el 
SOC va aportar una subvenció per a la 

contractació de dos treballadors per un 
període de sis mesos, en col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Montsià. 
Actualment, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara continua treballant amb nous 
projectes que impliquin la contractació 
de treballadors/es en situació d’atur 
per projectes i accions de foment ocu-
pacional. 

Al Museu de la Vida a la Plana ja s’han 
publicat els fulletons promocionals del 
mateix museu, juntament amb la resta 
de centres i museus inclosos al conveni 
de col·laboració amb el Museu de les 
Terres de l’Ebre. També s’han realitzat 
diferents activitats al mateix centre, 
principalment en el marc de les Jor-
nades Culturals, exposicions on hi ha 
destacat la dels 40 anys del Club Twir-
ling Santa Bàrbara o altres accions com 
tallers, conferències, etc. 

Un any més, la Regidoria de No-
ves Tecnologies convocava el 
concurs d’imatge digital de San-

ta Bàrbara. El concurs pretén apropar 
i donar a conèixer la nostra població, 
tant per la riquesa natural, arquitec-
tònica com personal. El tema de la IX 
edició del concurs de fotografia digital 
era: Santa Bàrbara de nit.

La participació era gratuïta i oberta a 
tothom. Podien presentar imatges al 
concurs qualsevol persona, excepte 
els organitzadors i les persones que 
col·laborin en la puntuació. Cada 
participant podia presentar un màxim 
de tres imatges, les quals havien de 
ser inèdites i no guardonades en altres 
concursos. Les imatges s’havien de 
presentar en format digital, amb una 
resolució mínima de 1280x1024 ppp 
(càmera 3 mp mínim). S’acceptaven 
collages, muntatges, fotografies 
pintades o manipulades digitalment 
de manera que s’alteri el contingut de 
les imatges.

Les imatges s’havien d’entregar en 
format digital, el nom dels arxius 
havien de contenir el pseudònim de 

l’autor. S’entregava 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 podien 
presentar la imatge original perquè el 
jurat pogués 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 concedeixen els següents premis:
•	 Primer premi: 100€ 
•	 Segon premi: 50€
•	 Tercer premi: 30€

Tots els participants reben un obsequi 
en agraïment a la seva participació.

Al proper número d’aquest magazín 
podreu veure les imatges presentades 
al concurs i saber qui han estat els 
guanyadors de IX concurs d’imatge 
digital. 

IX concurs d’imatge digital: Santa Bàrbara de nit

Àrea de promoció econòmica
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El passat mes de març es van pu-
blicar els nous fulletons de difu-
sió turística del Museu de la Vida 

a la Plana. Aquests fulletons han es-
tat editats pel Museu de les Terres de 
l’Ebre, qui ha realitzat vuit fulletons 
per al mateix museu ebrenc, així com 
els altres set museus adscrits a banda 
del Museu de la Vida a la Plana: Parc 
Arqueològic de la Carrova (Amposta), 
Centre d’interpretació Viure al Poble 
(Masdenverge), Centre d’interpretació 
de la Serra del Montsià (Freginals), Mu-
seu de la Mar de l’Ebre (Sant Carles de 
la Ràpita) i els parcs arqueològics de 
la Moleta del Remei i la Casa O’Con-
nor (Alcanar). Aquests fulletons tenen 
informació bàsica del museu així com 
altres aspectes relacionats amb el mu-
nicipi, com punts d’interès, visites gui-
ades o serveis educatius i formen part 
d’una àmplia campanya publicitària 
iniciada aquest any 2014. 
El mes d’abril es va iniciar el nou horari 
d’estiu del museu, que amplia els ho-
raris habituals de dissabte i diumenge 

als dijous i divendres tarda, de 17 a 19h.
El mes d’abril es va iniciar el nou horari 
d’estiu del museu, que amplia els ho-
raris habituals de dissabte i diumenge, 
que era d’11 a 13 hores, i que seguirà 
sent el mateix, però també el museu 
s’obrirà els dijous i divendres tarda, de 

17 a 19 h.
Finalment, s’han incorporat també els 
nous panells informatius que substitu-
eixen als anteriors que havien quedat 
obsolets i que no disposaven de tota la 
informació necessària per poder relaci-
onar les diferents parts interpretatives 
del museu.  

Publicats els fulletons del Museu de la Vida a la Plana



Fitxa
Estat : Guanajuato
Altitud mitjana = 2.220 msnm
Població (2010) = 1.981 hab.

Santa Bárbara
(Mèxic)

Santa Bàrbara és una localitat per-
tanyent al municipi d’Ocampo, al 
nord de l’estat de Guanajuato.

Geografia
Actualment, compta, segons les úl-
times dades de l’INEGI, amb 1.981 
habitants. La ràtio de fecunditat de 
la població femenina és de 3,63 fills 
per dona.
Es troba situada a 15 minuts de la 

capçalera municipal i a 20 minuts 
de la veïna ciutat de Sant Felipe. 
Santa Bàrbara és a 2.220 metres 
d’altitud.
Santa Bàrbara compta amb serveis 
com energia elèctrica, aigua pota-
ble, telèfon, drenatge, pavimenta-
ció (en alguns carrers), així com 
pavimentat des de la carretera 
Ocampo-Sant Felipe.

Recursos naturals i economia
Els seus habitants es dediquen 
principalment a l’agricultura: els 
principals cultius que es realitzen 
són de temporal, com fesol, blat 
de moro, blat i ordi; a més, algunes 
persones es dediquen a la cria de 
bestiar boví.
Santa Bàrbara, igual que una gran 
quantitat de comunitats de l’es-
tat de Guanajuato, té un alt índex 
d’emigració dels seus habitants, 

principalment cap als Estats Units, 
a causa de les escasses oportu-
nitats d’ocupació que existeixen, 
tant a la localitat com en els seus 
voltants; els estats als quals princi-
palment emigren al veí país són Te-
xas i Illinois, i també internament 
a les ciutats de Lleó, Sant Felipe, 
Ocampo, San Luis Potosi, Mèxic DF 
i altres.

Educació i tradicions
En el ram educatiu, Santa Bàrbara 
compta amb una oferta educati-
va fins al nivell mitjà superior; és 
a dir, amb llar d’infants, primària, 
secundària i batxillerat (VIBA). El 
percentatge d’analfabetisme entre 
els adults és del 10,7%
La comunitat té la seva festivitat 
el dia 4 de desembre, a causa de la 
celebració de la festa en honor a la 
verge de Santa Bàrbara.
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2014

• S’ha abonat, a les llibretes, la diferència entre el preu provisional de la 
collita d’olives i la bestreta de la mateixa. 

• S’ha abonat, a les llibretes, la liquidació de garrofes 2013/2014.  

• 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



Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUMS DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL SEGON TRIMESTRE DE 
L’ANY 2014

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 3 d’abril de 2014. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Aprovar el programa d’actes confec-
cionat per la Regidoria de Cultura, per 
a la realització de les XXIII Jornades 
Culturals que es desenvoluparan des 
del 22 d’abril fins al 24 de maig de 
2014.
Aprovar l’esborrany de Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i el Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre per a la realitza-
ció de l’activitat “Capses de memòria, 
capses de natura”.
Convocar concurs obert per l’adjudi-
cació de la llicència de l’ús privatiu del 
bé de domini públic format pel bar de 
les Piscines Municipals.
Sol·licitar una subvenció per a la rea-
lització del projecte “B.2 Programació 
anual d’activitats adreçades a dones” 
abans esmentat de 3.000,00 €.
Sol·licitar una subvenció per a la re-
alització del projecte “B.4 Programes 
formatius de diferents formats adre-
çats a les dones” abans esmentat de 
3.000,00 €.
Aprovar la contractació del servei 
consistent en la direcció i coordina-
ció de l’obra. 
Aprovar la contractació del servei 
consistent en la redacció del Projec-
te tècnic per l’execució de les obres 
“Remodelació d’un tram del Passeig 
de les Escoles”, per un import de 
3.750,00 € més la quota corresponent 
d’IVA, amb l’Arquitecte tècnic Víctor 
Moreso Franch.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament del parquet per a la Bi-
blioteca del Centre Cultural, per un 
import de 3.835,46 € IVA inclòs, amb 
la mercantil BARIPERFIL, SL.
Aprovar la contractació de les obres 
necessàries per a la col·locació de la 
primera fase de la carpinteria d’alu-
mini per a la realització de les obres 
“Millores Centre Cultural”, per un 
import de 28.339,64 € IVA inclòs amb 
la mercantil Aluminis Garcia – Do-
mènech, SL.

Aprovar la contractació del submi-
nistrament del gres per la pavimen-
tació de la sala polivalent i aula de 
formació del Centre Cultural, per un 
import de 7.602,91 IVA inclòs, amb la 
mercantil Ceràmiques Albert, SL.
Aprovar la contractació de les obres 
necessàries per a la pintura interior 
de la de la sala polivalent i aula de 
formació de la planta baixa i planta 
primera de les obres “Millores Centre 
Cultural”, per un import de 5.112,25 € 
IVA inclòs amb el Sr. Rosendo Espuny 
Segarra.
Aprovar la contractació dels serveis, 
consistents en la redacció del Projec-
te elèctric de legalització de la nova 
connexió situada al Centre cultural, 
i del certificat de l’esmentat projec-
te amb l’enginyer Joan Josep Navar-
ro Aguirre, per un import total de 
1.149,50 € IVA inclòs.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament de les plaques de pladur 
per al sostre de les Obres “Millores 
del Centre Cultural”, per un import 
de 14.805,95 més IVA IVA, amb la 
mercantil Escaioles Decorhabit,  SL.
Aprovar l’esborrany de conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara  i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), per tal que els 
alumnes d’activitats formatives pu-
guin desenvolupar d’un programa de 
pràctiques externes a l’ajuntament 
de Santa Bàrbara.
Acordar que el municipi de Santa 
Bàrbara prorroga l’adhesió a l’Acord 
marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat a les entitats locals 
de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), per un termini de dot-
ze mesos. 

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 17 d’abril de 2014. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Aprovar inicialment el projecte bàsic 
i executiu per a la realització de les 
obres “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase II – Etapa 
D”, redactat pel departament d’engi-
nyeria de la Diputació de Tarragona, 
amb un pressupost d’execució per 
contracta de 267.570,02 €.
Aprovar l’expedient de contractació, 

mitjançant procediment obert ofer-
ta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació per a 
l’obra “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase II – Etapa 
D”, tot convocant-ne la licitació.
Aprovar la relació de liquidacions 
de l’Impost sobre increment del va-
lor dels terrenys de naturalesa ur-
bana, presentada per un import de 
1.485,29€.
Aprovar la compensació del deute 
que aquest Ajuntament manté amb 
el Consell Comarcal del Montsià, per 
la quantitat equivalent del deute 
mantingut pel Consell Comarcal del 
Montsià amb la hisenda municipal, 
per un import de 36.934,50 € restant 
un crèdit a favor de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara de 779,80 €
Sol·licitar de la Diputació de Tarrago-
na la concessió d’una subvenció per 
a programes concrets i activitats de 
promoció turística, per un import de 
484,00 €. 
Aprovar la contractació dels serveis 
necessaris per a la implantació del 
Servei de Cardioprotecció en el mu-
nicipi mitjançant desfibril·ladors ex-
tern semiautomàtics, per un import 
de 1.478,86 € IVA inclòs amb la mer-
cantil Cardiosos Global Protection, 
SL, d’acord amb les clàusules que 
consten en el contracte.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament de material sílex per al 
manteniment de les Piscines munici-
pals, per un import de 2.792,11 € més 
la quota corresponent d’IVA, amb la 
mercantil Roda P & Q, SL.
Aprovar el projecte “Fes t’ho 
teu” presentat per un import de 
52.478,45 €. Acollir-nos a la Resolu-
ció BSF/673/2014, de 19 de març, del 
Departament de Benestar Social i Fa-
mília, sol·licitant una subvenció de  
20.991,38 €.
Aprovar la contractació de les obres 
necessàries per a la realització de 
les obres “Millores Centre Cultural”, 
consistents en la instal·lació de la 
fontaneria i els quadres de distribu-
ció elèctrica, amb la mercantil Instal-
lacions Sebastián, SL, per un import 
de 28.541,52 € més la quota corres-
ponent d’IVA.
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Sessió ordinària, realitzada per la Junta 
de Govern Local el dia 8 de maig 2014. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Aprovar inicialment el projecte bàsic 
i executiu per a la realització de les 
obres “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa 
A”, redactat pel departament d’engi-
nyeria de la Diputació de Tarragona, 
amb un pressupost d’execució per 
contracta de 363.363,10 €.
Adjudicar el contracte per a la gestió 
servei de l’Escola Municipal de Músi-
ca Germans Arasa “Los Flarets” a la 
societat Unió Musical Jaume Balmes 
per al curs escolar 2013-2014, per un 
import total de 15.000,00 €.
Aprovar la contractació del servei 
consistent en la direcció i coordina-
ció de l’obra “Remodelació d’un tram 
del carrer de la Victòria Fase I Etapa 
A”, per un import de 7.849,19 € més la 
quota corresponent d’IVA, amb l’Ar-
quitecte tècnic Víctor Moreso Franch.
Aprovar la contractació de les obres 
necessàries per a la realització de les 
obres “Millores Centre Cultural”, con-
sistents en la modificació de la cli-
matització, amb la mercantil Instal-
lacions Sebastián, SL, per un import 
de 44.757,15 € IVA inclòs.
Aprovar la contractació del subminis-
trament dels additius per a l’estam-
pat del pavistamp per a la realització 
de les obres “Plaça de la Independèn-
cia”, per un import de 3.571,67 € IVA 
inclòs, amb la mercantil Cia Españo-
la de Hormigones Estampados, SL.
Aprovar la retribució actualitzada de 
SOREA, amb efectes des de l’1 de ge-
ner de 2014, pels treballs de prestació 
del servei de subministrament d’ai-
gua potable d’aquest municipi, per la 
quantitat de 0,6053 €/m3

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 22 de maig 2014. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Aprovar les Bases del concurs d’imat-
ge digital 2014.
Aprovar la contractació de les obres 
consistents en el canvi de lluminà-
ries i emergències, amb la mercantil 
Instal·lacions Sebastián, SL, per un 
import de 15.465,47 € IVA inclòs. 

Acceptar la subvenció de 35.350,00 € 
concedida per la Diputació de Tarra-
gona, 
dins el Programa extraordinari de 
suport als centres del primer cicle 
d’educació infantil de titularitat mu-
nicipal curs 2012-2013, per a la llar 
d’infants municipal “Les Beceroles”. 
Adjudicar a la Sra. Alba Lapuerta Li-
zana la llicència per a l’ús del domini 
públic 
concretat en el bar de les piscines 
municipals, en les condicions fixades 
en la seva oferta, amb el pagament 
d’un cànon anual de 350,00 €.  

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 5 de juny de 2014. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents: 
Aprovar inicialment el projecte bàsic 
i executiu per a la realització de les 
obres “Arranjament del Passeig de 
les Escoles”, redactat per l’Arquitecte 
tècnic municipal Víctor Moreso Fran-
ch, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 125.928,91€.
Executar directament per adminis-
tració, a través dels Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament, l’obra d’Arranja-
ment del Passeig de les Escoles per 
import 125.928,91 € de conformitat 
amb el Projecte Tècnic, redactat pels 
Serveis Tècnics municipals.
Aprovar la contractació del servei de 
manteniment dels equips informà-
tics de l’Ajuntament de Santa Bàrba-
ra, per un import anual de 2.076,80 € 
IVA inclòs amb la mercantil SAI Ro-
quetes, SL, d’acord amb l’oferta pre-
sentada i per un període de dos anys.
Aprovar l’esborrany de conveni de 
col·laboració a signar amb la plata-
forma digital Surtdecasa.cat  i aquest 
Ajuntament, per tal de donar difusió 
a les activitats socials, culturals, es-
portives i de lleure del municipi.
Aprovar la contractació de les obres 
consistents en la demolició, movi-
ments de terres i pavimentació amb 
asfalt de les obres “Arranjament del 
Passeig de les Escoles”, per un import 
total de 18.442,50 € més la quota cor-
responent d’IVA, amb la mercantil 
Transformacions Agrícoles Martí, SL.
Aprovar la contractació de les obres 
consistents en la instal·lació de l’en-

llumenat públic les obres “Arranja-
ment del Passeig de les Escoles”, per 
un import total de 14.784,24 € IVA  
inclòs, amb el Sr. Francisco Royo An-
dreu.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament del formigó necessari per 
a la realització de la pavimentació 
amb pavistamp i formació de vorada 
per a l’obra “Arranjament del Pas-
seig de les Escoles”, per un import de 
15.246,00 € IVA inclòs, amb la mer-
cantil FORSEN, SL.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament dels panots per a la  pa-
vimentació de la vorada de les obres 
“Arranjament del Passeig de les Esco-
les”, per un import de 3.735,88 € IVA 
inclòs, amb la mercantil Pavimentos 
Tortosa, SL.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament dels additius, les resines 
i els cubells despi 30 per a l’estampat 
del pavistamp de les obres “Arranja-
ment del Passeig de les Escoles”, per 
un import de 4.621,01 € IVA inclòs, 
amb la mercantil Compañía Españo-
la de Hormigones Estampados, SL.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament del material necessari 
per a la instal·lació de la xarxa d’ai-
gua potable de les obres “Arranja-
ment del Passeig de les Escoles”, per 
un import de 11.838,85 € IVA inclòs, 
amb la mercantil SOREA.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament del material necessari 
per a la instal·lació de la xarxa de sa-
nejament i aigua pluvial de les obres 
“Arranjament del Passeig de les Es-
coles”, per un import de 6.865,28 € 
IVA inclòs, amb la mercantil Herraiz 
Sistemes, SA.
Aprovar la contractació de les obres 
consistents en la construcció i col-
locació de la tanca perimetral de les 
obres “Arranjament del Passeig de 
les Escoles”, per un import total de 
3.697,76 € IVA inclòs, amb la mercan-
til Vallés Moreno, CB.
Aprovar els Premis  per a les properes 
Festes Majors 2014.
Aprovar la contractació del submi-
nistrament dels bordillos per a la  
formació de la vorada de les obres 
“Arranjament del Passeig de les Es-
coles”, per un import de 1.691,87 € 
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IVA inclòs, amb la mercantil Delta 
Premorsa, SL.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 19 de juny de 2014. En 
la que, entre d’altres, es van adoptar els 
acords següents:
Aprovar la contractació del servei d’as-
segurança per a la realització del cor-
rebous de les Festes Majors 2014, per 
un import de 2.086,68 €, amb la mer-
cantil MGS, Seguros y Reaseguros, SA.
Aprovar la contractació del servei 
d’ambulància per a la realització de 
diversos actes a desenvolupar dins les 
Jornades Esportives i la realització del 
correbous de les Festes Majors 2014, 
per un import de 1.951,53 €, amb la 
Creu Roja d’Amposta.
Aprovar la contractació de la instal-
lació i el lloguer  dels estands per a 
“Lo Puesto” de les properes Festes 
Majors 2014, a l’empresa Exhibition 
Stand Desing Decor, SL, per un im-
port de set-cents cinquanta-sis euros 
(756,00 €) més la quota corresponent 
d’IVA.
Aprovar la contractació per l’organit-
zació del Festival Tronat Planer del 
dia 11 de juliol de 2014  i la festa dins 
el actes de les Festes Majors 2014, 
amb  la mercantil Cornelles Roda, SL, 
per un import de 1.800,00 € més la 
quota corresponent d’IVA.
Aprovar el conveni de col·laboració 
entre la Fundació Privada Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en el 
marc de la Borsa d’Habitatge Jove del 
Montsià 2014.
Aprovar la contractació del servei de 
cabines sanitàries per a les properes 
Festes Majors 2014, amb  la mercan-
til Prontoservis, SL, per un import de 
780,00 € més la quota corresponent 
d’IVA.

Sessió ordinària, realitzada per la Junta de 
Govern Local el dia 20 de març de desem-
bre de 2014. En la que, entre d’altres, es van 
adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per im-
port de 7.420,00 €, en concepte d’Ac-
tivitats 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 pres-
supost d’execució per contracta de 
50.000,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarrago-
na la concessió d’una subvenció per la 
realització d’accions de desenvolupa-
ment local per import de 18.500,00 €. 
Sol·licitar de la Diputació de Tarrago-
na 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 Tarrago-
na la concessió d’una subvenció per 
a inversions en equipaments muni-
cipals d’interès ciutadà per import de 
6.000,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarrago-
na la concessió d’una subvenció per a  
gestió, funcionament i manteniment 
d’equipaments municipals d’interès 
ciutadà, inclosos edificis i indrets sin-
gulars i patrimonials i de valor cultu-
ral per import de 3.000,00 €.
Sol·licitar de la Diputació de Tarrago-
na 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 
SEGON TRIMESTRE DEL 2014
Sessió extraordinària, realitzada pel Ple de 
la Corporació el dia 29 d’abril de 2014. En el 
desenvolupament de la qual es van adoptar 
els següents acords:
Aprovar que s’atorgue el premi al 
Reconeixement al Mèrit Planer per 
a aquest any 2014 al Sr. Guillermo 
Gaya Andrés. 
Aprovar el resum numèric general 
corresponent a la rectificació del Pa-
dró municipal d’habitants d’aquest 
Ajuntament, referit a la data 1 de ge-
ner de 2014, i que conté la xifra total 
d’habitants del municipi resultant 
de les actuacions dutes a terme du-
rant l’exercici 2013 i que en total són 
3.822 habitants.
Aprovar les Subvencions Entitats 
Culturals i Esportives per a l’any 
2014.

Aprovar la contractació dels especta-
cles i complements de Festes majors 
2014 a l’empresa Germans Barceló 
Organitzacions, SL, segons pressu-
post i projecte presentat per l’adjudi-
catària per un import de 22.150,00 € 
més la quota corresponent d’IVA.
Aprovar la Memòria Bous Festivitat 
de Sant Gregori 2014.
Cedir l’ús en concepte de precari al 
Club de futbol Santa Bàrbara de l’im-
moble de propietat municipal deno-
minat “Vestidors del camp de futbol”.
Aprovar el Pla pressupostari a mig ter-
mini pel període 2015-2017.
Sortejar les Meses per a la realitza-
ció de les properes Eleccions al Parla-
ment europeu. 
Aprovar la Moció en contra del Pla 
Hidrològic de la conca de l’Ebre.

Sessió extraordinària, realitzada pel Ple de 
la Corporació el dia 15 de maig de 2014. 
En el desenvolupament de la qual es van 
adoptar els següents acords:
Aprovar l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert ofer-
ta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació per a 
l’obra “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”, 
tot convocant-ne la licitació.
Aprovar Moció del grup municipal 
d’Unitat Planera per debatre les so-
lucions a l’aparcament del carrer 
Major.

Sessió extraordinària, realitzada pel Ple de 
la Corporació el dia 5 de juny de 2014. En el 
desenvolupament de la qual es van adoptar 
els següents acords:
Aprovar la formulació de les al-
legacions sobre l’aprovació inicial del 
Pla director urbanístic de les cons-
truccions agrícoles a les Terres de 
l’Ebre.
Aprovar com a festes locals del mu-
nicipi de Santa Bàrbara per a l’any 
2015, les següents:
	Dia 9 de maig festivitat de Sant 

Gregori patró del municipi. 
	Dia 4 de desembre festivitat de 

Santa Bàrbara patrona del muni-
cipi.

Aprovar Moció contra l’aplicació de 
la Llei Orgànica per a la Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMQE).
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2014

KRISTEN PIQUER SÁNCHEZ ..............................01/04/2014

Miguel Àngel Piquer Badia

Mayra Alejandra Sánchez Anchundia

LEIRE CID ROCA..................................................04/05/2014

Ana Cid Roca

MAYKEL PUTAN NÁPOLES ................................06/05/2014

Wilson Adolfo Putan Córdova

Anie Reden Nápoles Fernández

DELIA TOMÀS SUBIRATS ...................................15/05/2014

Rafael Tomàs Fandos

Andrea Subirats Martí

DAVID ACCENSI ROMERO ..................................01/06/2014

Fernando Francisco Accensi Pascual

Francisca Romero Martínez

IZAN MARTÍN SUBIRATS ...................................07/06/2014

Marc Martín Sánchez

Carla Subirats Garcés

POL GARCIA FORCADA ......................................23/06/2014

Ivan Garcia Grifoll

Estefania Forcada Caballé

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2014

SERGIO GARGALLO BEL
ÀNGELS ESPUNY BARBERÀ ...............................26/04/2014

JORDI MAGRIÑÀ AIXENDRI
EVA MARIA ANDREU LUCIA ..............................24/05/2014

CLEMENTE MARTÍN LÓPEZ
DAMARY DÍAZ SÁNCHEZ ..................................29/05/2014

ANTONIO MANUEL PUBILL VALLS
MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ FERRER ....................30/05/2014

JOAN FRANCESC MARTÍNEZ LÓPEZ
LÍDIA CINTA ARASA ALBESA ............................31/05/2014

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2014

QUERUBINA CODINA SOLANICH .....................30/03/2014

TOMÀS PASTOR ESPUNY ...................................01/04/2014

EULOGIO ESTRADA VILA ...................................07/04/2014

JOSÉ ARASA BONFILL.........................................01/05/2014

TERESA PUIGVERT AGUSTÍ ...............................12/05/2014

JOSÉ MAIGÍ ARASA .............................................16/05/2014

ENCARNACIÓN CASTELLÓ ARGENTE ..............06/06/2014

MARIA JOSEFA ARASA ROÉ ...............................07/06/2014

JOSÉ ALBIOL NOFRE ...........................................17/06/2014

JOSEFA GAS AIXALÀ ...........................................23/06/2014

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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



L’entrevista

Salutacions, gent de Santa Bàrbara!

Em dic Lluïsa Muñoz Arasa, vaig nàixer 
fa 44 anys i sóc filla d’Amador Muñoz 
Bailach i María Luisa Arasa Tomás (co-
neguda per tothom com la Lluneta).

Quan em van demanar fer aquesta 
entrevista em vaig sentir molt afalaga-
da perquè se n’havien recordat de mi, 
encara que la meua vida és d’allò més 
normal, però vaig pensar que seria una 
manera de poder saludar a tot el meu 
benvolgut poble.

Visc a Tortosa des de l’any 1999, fa 15 
anys, des de què em vaig casar amb 
Xavi Aixendri. 

No tinc germans i, per tant, al poble 
només viuen els meus estimats pares. 
L’única germana de ma mare, Montse, 
també viu a Tortosa i la família del meu 
pare, que és galerenc –però de cor molt 
planer–, està repartida entre Roquetes, 
la Sénia, Tortosa i la Galera.

La meua casa de tota la vida al poble 
ha estat sempre la que encara viuen 
els meus pares, al carrer Major, al cos-
tat de les escaletes on hi ha, des de fa 
molts anys, una bústia i on cada estiu 
el meu pare es reuneix amb veïns del 
carrer per prendre la fresca.

Quan era menuda, baix de casa hi ha-
via la notaria i, davant, estava Correus 
(el que és ara la peixateria) i, una mica 

més amunt, la botiga fotogràfica de 
Tomàs i Alberto Pallerols. Els comerços 
han anat canviant, apareixent i desa-
pareixent, però el meu carrer sempre 
ha estat especial per a mi.

La veritat és que durant molt de temps 
no me vaig sentir absent del meu po-
ble, ja que per qüestió de veïnatge tenia 
la possibilitat de tornar en qualsevol 
moment. De fet, al principi de casats, 
sempre que podíem, ens apropàvem a 
veure els meus pares i els amics. Amb 
el naixement dels dos fills que tenim, 
Jaume, que ara té tretze anys, i Enric, 
de deu, les coses van anar canviant, 
ja que la rutina diària ens va fer veure 
que no pots estar a dos llocs al mateix 
temps i, a poc a poc, et vas acomodant 
a la nova situació. Venim al poble gai-
rebé cada diumenge a dinar amb la fa-
mília, i com són hores en què la gent 
està a casa descansant, no podem sa-
ludar a tothom que voldríem. Per això 
espero amb deler la setmana de festes 
majors, perquè és llavors quan puc 
sentir-me del tot a casa. Això sí, intento 
tenir relació amb tots els amics, enca-
ra que sigui telefònicament. Ja dic des 
d’aquí, que encara que estigui al face-
book, perdo molt poc temps connecta-
da a aquesta xarxa social i no publico 
res gairebé mai.

És llavors, a les festes, quan me n’ado-
no que sóc planera absent, perquè 
molts joves són ja per a mi totalment 
desconeguts, i la veritat, això em dol 
molt.

Enyoro moltes coses del nostre poble, 
sobretot les vivències que he pogut 
compartir amb tots vatros: sortir al car-
rer i trobar-me de seguida amb molta 
gent coneguda i poder saludar  tothom, 
trobar-me habitualment amb amics i 
compartir tertúlies, anar a prendre un 
gelat als bars del carrer Major, sortir a 
la fresca cada nit d’estiu i poder anar a 
passejar pels carrers...

Segur que aquest llistat no l’acabaria 
mai.

De quan era menuda recordo els jocs 
tradicionals, la pilota, el “piso”, el mo-
cadoret, saltar a corda… que jugava 
pels carrers amb els meus amics del 

Barranquet i més tard amb les amigues 
de classe. Recordo els dijous llarders, 
les excursions amb la meua catequista 
pels voltants del poble, les classes de 
dibuix i pintura al de Fernanda, poder 
anar en bicicleta en tot moment... 

No tenia germans, però sempre vaig te-
nir amigues que jugaven amb mi.

Tinc un record especial per a Sílvia Pa-
llarés i per a Carlos Marco, que ja no 
estan entre natros i que eren quintos 
meu.

Vaig tenir la sort de ser pubilleta infan-
til el 1980, el primer any en què es van 
nombrar les xiquetes. Després, al cap 
de set anys, com l’experiència havia es-
tat molt bona, vaig repetir i aquest cop 
em va tocar ser la pubilla major, cosa 
que al principi em va disgustar molt, 
perquè volia passar desapercebuda i 
no tenir gens de protagonisme.

Recordo amb molt de carinyo els balls 
tradicionals que ens ensenyaven a ba-
llar a molts de xiquets cada any quan 
fèiem 8è, i ara 2n d’ESO, i que ens arre-
len més a la nostra història.

Recordo l’escola i com els mestres van 
anar marcant en mi, any darrera any, 
una gran influència de respecte i ad-
miració, de tal manera que ja des de 
petita tenia clar, potser massa clar, que 
de gran volia dedicar-me a l’educació, i 
vaig posar tot el meu ímpetu per acon-
seguir aquesta fita. I sí, de gran sóc 

Entrevista a la planera absent…
Lluïsa Muñoz Arasa
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L’entrevista

mestra. Agraeixo als meus pares que 
em facilitessin els mitjans per tal de 
poder anar a estudiar fora de casa.

Als catorze anys me’n vaig anar a fer 
BUP, interna a les Teresianes de Torto-
sa. Ja després de COU, que el vaig cursar 
al Joaquim Bau, me’n vaig anar a Tarra-
gona a fer Magisteri. També vaig gaudir 
d’aquella ciutat i m’agrada tornar-hi 
sempre que puc i poder perdre’m pels 
seus carrers.  Si que va ser dur haver 
d’anar-me’n tota la setmana a estudiar 
fora de casa, però també guardo bons 
records d’aquella època i bones amis-
tats que encara conservo.

Va ser durant els estius que vaig co-
mençar a fer repassos i així poder gua-
nyar uns dinerets per poder eixugar al-
guna de les moltes despeses d’aquells 
anys. També recordo molt aquells pri-
mers alumnes, que ara també s’han 
fet grans i molts d’ells ja són pares de 
família.

Tan bon punt vaig acabar els estudis, 
vaig començar a treballar de mestra de 
religió a Deltebre i després, durant un 
curs, a Santa Bàrbara. Ja era catequista 
i el fet d’estar de mestra a l’escola em 
va omplir de satisfacció.

Després vaig començar a fer substitu-
cions i, havent aprovat les oposicions, 
vaig treballar a Corbera D’Ebre, el Ra-
val de Cristo, Xerta i ara, des de fa nou 
cursos, a l’escola del Temple de Torto-
sa, on sóc mestra d’Infantil i he pogut 
compartir l’escolarització dels meus 
fills. La veritat és que em sento satis-
feta de ser mestra. Xalo amb aquesta 
professió. Em sento una privilegiada 
per poder anar a treballar cada dia fent 
una tasca que m’entusiasma.

El fet de treballar al lloc on visc tam-
bé m’aporta la possibilitat de conèixer 
molta gent, de compartir molts de sen-
timents, d’ajudar amb el que puc a les 
famílies en la difícil tasca d’educar els 
seus fills... 

També continuo sent catequista, ara 
a la parròquia dels Dolors de Tortosa, 
que tenim a la vora de casa. Així és que 
el meu marit em diu que semblo jo la 
que sóc tortosina, perquè anem pel 
carrer i em coneix molta gent.

Ara, quan vinc al poble m’impressiona 
el poliesportiu, que és l’enveja de mol-
tes poblacions, els parcs infantils que 
s’han anat construint, les cases tan 
boniques que s’han anat edificant, les 

moltes activitats que es van organit-
zant per a xiquets i no tan xiquets…

Veig que Santa Bàrbara ha anat evo-
lucionant amb els anys culturalment 
parlant. 

Els costums canvien, la societat evolu-
ciona i això també passa al nostre po-
ble. Santa Bàrbara és un poble de gent 
treballadora que ha sabut mirar al fu-
tur amb coratge i això m’enorgulleix.

No sé si tornaré algun dia a viure al 
nostre poble, però el que sí que sé és 
que allí on vagi, les meues arrels són 
una part fonamental de la meua vida i, 
per tant, el meu poble el porto sempre 
al cor.

Fins aviat, planeres i planers!
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Entitats Planeres

CLUB DE FUTBOL SANTA 
BÀRBARA
Ha finalitzat la temporada i cal fer una 
valoració de resultats, tant esportius 
com econòmics del club durant tot 
l’any, que ha estat positiu en tots els 
aspectes. 

A nivell esportiu, el primer equip ha 
finalitzat la temporada en desena po-
sició, en una temporada complicada 
a tots els nivells. Per una banda, l’alta 
competitivitat de la lliga on fins i tot el 
vuitè classificat no va estar salvat fins 
la darrera jornada; per l’altra, també 
ha estat un any molt complicat a ni-
vell de lesions, que ha estat un contra-
temps important durant tot el campi-
onat. Tot i això, l’equip ha mantingut 
la categoria i s’ha continuat confiant 
en gran part amb jugadors del poble i 
també s’ha donat l’alternativa a molts 
jugadors juvenils, que seran el futur 
del primer equip en els propers anys. 

Magnífica temporada del femení que 
ha finalitzat en un meritori tercer lloc, 
tot i que també s’ha vist molt afectat 
per les lesions al llarg de la temporada. 
L’equip femení, a més, va guanyar el 
Torneig Femení Escola Delta de l’Ebre 
i està treballant actualment per orga-
nitzar el III Torneig Femení de Santa 
Bàrbara, el proper mes de setembre. 
Important la tasca d’atreure jugado-
res joves al planter de l’equip, fet que 
li permet assegurar l’equip de cara al 
futur. 

En quant al futbol base, els resultats 
han estat molt positius. El juvenil es 
presentava amb un equip totalment 
nou, amb una part important de juga-
dors en edat cadet, i altres que debu-
taven a la categoria. El més important 
d’aquest equip és que ha assentat les 
bases per un futur més que prometedor 
per les properes temporades. L’infantil, 
el qual l’any passat no hi havia equip, 
ha finalitzat en quarta posició, tot i te-
nir una plantilla curta i tenint fins a 
cinc jugadors en edat aleví; fantàstic 
ha estat el paper de l’equip aquest any. 
I novament, un equip campió al nostre 
club i novament l’aleví que ha aconse-
guit el campionat amb rècord de gols, 
fet que li permet l’ascens a primera di-
visió. Aquest ascens fa que la propera 
temporada, tots els equips federats del 
nostre club estiguin a primera divisió.

A nivell d’esport escolar, tant benjamí 
com prebenjamí van aconseguir jugar 

la fase final dels respectius campio-
nats, i el patufet (primera temporada 
d’aquesta categoria al club), ha fet una 
temporada magnífica acabant la tem-
porada en tercera posició i a només un 
punt del sotscampionat. 

A nivell esportiu, també cal destacar 
altres aspectes vinculats al club. El pri-
mer ha estat, com no, la celebració del 
VII Torneig de Futbol Base Vila de Santa 
Bàrbara, amb un gran cartell i que ha 
estat novament un gran èxit a nivell 
de participació i públic. Paral·lelament, 
destacar que aquest juny s’ha iniciat 
el II Campus d’Estiu CF Santa Bàrbara 
amb la participació de més de trenta 
esportistes, la convocatòria de 4 juga-
dors/es de diferents categories a les 
convocatòries de la selecció catalana 
a les Terres de l’Ebre o la recuperació 
de la festa de fi de temporada del CF 
Santa Bàrbara, la qual feia ja unes tem-
porades que no es celebrava. En un al-
tre context, a més, el club ha facilitat 
la formació a preparadors del nostre 
futbol base per tal de disposar de tèc-
nics qualificats; la propera temporada 
el club disposarà de dos entrenadors 
amb nivell 1 i un entrenador de nivell 2, 
titulacions expedides per la Real Fede-
ración de Futbol i que garanteixen una 
planificació esportiva adient a cada ca-
tegoria. 

A nivell econòmic, el club està realit-
zant importants esforços per fer qua-
drar els números. Tot i mantenir les 
quotes de soci/a i futbol base (les quals 
es van reduir la temporada passada 
en un 5%), reduir els ingressos per pa-
trocinadors i socis/es o augmentar les 
quotes de mutualitat, arbitratges o lli-
cències federatives, el club finalitzarà 
la temporada amb un petit benefici, un 
fet quasi inèdit a nivell econòmic, en 
gran part d’equips de les nostres terres. 

Aquest fet es deu principalment a l’or-
ganització d’activitats paral·leles com 
festes, sortejos i similars, la contracció 
de les despeses i recerca de noves fonts 
de finançament. 

Destacar també que el club i l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara han signat un 
acord de col·laboració pel qual el club 
es farà càrrec, a partir de la temporada 
que ve, del manteniment de les instal-
lacions que afectin al club, principal-
ment vestidors, equipaments i magat-
zems. 

A nivell institucional però, el club està 
lluitant contra moltes traves que està 
trobant pel camí. L’augment de despe-
ses federatives, la problemàtica a par-
tir de la temporada que ve a nivell de 
mutualitat dels i les esportistes, les tra-
ves administratives a nivell econòmic 
i financer o la marxa de jugadors del 
futbol base a altres clubs, provoquen 
dificultats dia rere dia. El proper dia 
28 de juny, a l’Assemblea General de 
la Federació Catalana de Futbol que es 
celebrarà a Santa Coloma de Farners, el 
CF Santa Bàrbara mostrarà la seva pre-
ocupació davant el president de la ma-
teixa federació, un fet que pot provocar 
el debilitament de clubs modestos com 
el nostre i, fins i tot, una greu amenaça 
de desaparició. 

Però no cessarem en la nostra lluita. La 
directiva actual veiem el futbol com un 
dels motors socials del nostre poble a 
totes les edats, una via de desenvolu-
pament personal i col·lectiu on el fut-
bol n’és l’eix vertebrador. I mentre hi 
hagi forces, no ens aturarem. Però ne-
cessitem el vostre suport. El club depèn 
de vosaltres. No ens abandoneu. Sou la 
nostra força. 

Visca el Santa!
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VIATGE A ANDALUSIA POBLES 
BLANCS
L’Associació de Jubilats va fer una 
sortida, del 19 al 24 de maig de 2014, 
amb destí Andalusia Pobles Blancs. 
Foren prop de 50 les persones de 
l’expedició que va sortir del poble la 
matinada de dilluns dia 19 de maig i va 
tornar el dissabte dia 24.
Els llocs que vam visitar foren: Arcos de 
la Frontera (una meravella), Vejer de la 
Frontera, una altra població blanca de 
vessant Atlàntica i no menys atractiva 
que l’anterior, Jerez de la Frontera on 
entre altres coses vam visitar unes 
monumentals bodegues on ens van 
obsequiar amb una demostració de 
doma de cavalls d’alta escola i un 
aperitiu. També el qui va voler, a la 
Real Escola Eqüestre de Jerez, va poder 

assistir als entrenaments dels alumnes 
de l’escola, visitar les quadres i fer un 
recorregut general.
Altres llocs que vam visitar foren: Cadis 
que ens va agradar molt a tothom, 
Sevilla on vam poder passejar pel 
Barrio de la Cruz, la Catedral, la Plaça 
d’Espanya, etc. Chipiona (monument a 
Rocío Jurado) Sanlúcar de Barrameda, 

Puerto de Santa Maria on qui va voler 
va poder provar les típiques gambes o 
llagostins en paperina, etc.
L’hotel on ens vam allotjar els 6 
dies estava situat a Rota, ciutat amb 
magnífiques platges i on està també la 
Base Naval de Rota.
Esperem que la propera excursió tingui 
un èxit igual.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

SANT JORDI
Ja és primavera. Els nens canten allò de 
“Sant Jordi ha arribat, surt la cuca del 
forat...”
I els jubilats de l’associació també han 
sortit després de llarga hivernació. Hi 
hem fet el dilluns de pasqua en una 
excursió que ens ha portat, en primer 
lloc, a la població de l’Alcora, famosa 
des de fa molts anys per la seva in-
dústria i artesania de la ceràmica i on 
tenen un molt notable museu dedicat 
exclusivament a aquesta activitat.
Vàrem visitar, primer, una fàbrica arte-
sanal de cervesa, on ens van explicar el 
procés de fabricació i ens van invitar a 

un tastet. Un tema d’interès, avui que 
tant proliferen aquest tipus d’indús- 
tries.
Després, com no podia ser menys, i 
havent fet una passejada pel poble, 
vàrem visitar el Museu de la Ceràmi-
ca acompanyats per una guia que ens 
va explicar, amb tot tipus de detall, el 
procediments de fabricació i decoració 
del producte i la història de la “Real 
Fábrica del Conde Aranda”, que funci-
onà des del segle XVIII fins fa molt poc 
temps. Una explicació molt interessant 
i entenedora per tots aquells que la van 
voler escoltar.
De l’Alcora vam anar a Marina d’Or, on 

després d’haver dinat vam acabar de 
passar la tarda fent turisme de a peu.
L’arribada al poble, a la tornada, va ser 
sota una tempesta d’aigua més que re-
gular, però el dia havia estat esplèndid.
L’associació, també hem celebrat la 
diada de Sant Jordi que es el sant sota 
el patronatge del qual va néixer l’asso- 
ciació, o sigui, és el dia de la nostra festa 
grossa. Ho vam celebrar amb un dinar 
de germanor en el qual ens va acom-
panyar una representació de l’Ajunta-
ment, amb el Sr. Alcalde al capdavant, 
i en el qual es van lliurar dues plaques 
a membres que han estat de la junta 
molts anys.
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Entitats Planeres

Ja som a l’estiu i en aquesta època de 
l’any és quan la nostra associació fa 
un breu parèntesi a les seves activitats, 
posant punt i final al curs amb 
l’assemblea general anual de sòcies, 
celebrada el passat 13 de juny i amb els 
actes organitzats en motiu de les Festes 
Majors (ofrena, mostra de cuina, dinar 
de germanor i concurs de guinyot).

Fent balanç d’aquest curs podem dir 

que ha estat un any ple d’activitats, 
tant de tradicionals com de novedoses, 
que també han tingut molta acceptació 
entre les associades.

Des d’aquí voldríem fer menció a totes 
les sòcies, altres persones i/o entitats   
que han col·laborat amb l’associació de 
forma desinteressada i que ha permès 
a l’entitat organitzar moltes i variades 
activitats a un cost reduït. 

Que tingueu un bon estiu i agafeu 
forces per al proper curs del que ja us 
podem avançar que el divendres dia 10 
d’octubre, a la població de La Galera, 
tindrà lloc la XXIII Trobada de Dones 
del Montsià, punt de reunió anual de 
totes les associacions de dones de la 
comarca.  

Us convidem a participar-hi.

La Junta

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Companyerisme, esperit de supera-
ció, esportivitat, esforç, constància... 
són alguns dels valors que l’esport del 
Twirling aporten a les nostres atletes. 
Aprendre  que en un equip l’esforç és 
conjunt i no valen els individualitats 
ho comprovem cada any quan les at-
letes del Club Twirling Santa Bàrbara 
participen de les diferents fases dels 
campionats de Catalunya.

El recorregut començava a Ulldecona, 
el mes de març, amb les semifinals. A 
la Sénia arribava la final del campionat 
Catalunya Sud i el campionat de Cata-
lunya de Twirling també, aquest any, es 
portava a terme en terres ebrenques.

Amposta en segona i tercera divisió i 
Tortosa en primera divisió acollien, el 
mes de maig, les atletes de Twirling de 
tot Catalunya que mostraven els exer-
cicis i a la representació de les esportis-
tes del nostre club. Tant en individuals 
com en equips vam tenir pòdium, però, 
el grup més nombrós en components 
de les Terres de l’Ebre, el que valorem 
és l’esportivitat i companyerisme amb 

el que es desenvolupen les competi- 
cions.

A inicis del mes de juny, també comen-
çaven les Jornades Esportives, en les 
quals el Club hi participa tots els anys 
amb una exhibició, que va tenir lloc el 
diumenge 15 de juny i on majoritària-
ment familiars de les twirlers van ve-
nir a veure els exercicis que també han 
portat als diferents campionats. 

D’altra banda, el mateix diumenge al 
matí i al Museu de la Vida a la Plana 
s’inaugurava una mostra fotogràfica i 
de vestuari dels 40 anys del club, expo-
sició que podeu visitar encara en horari 
de museu.

En motiu d’aquest aniversari, també us 
volem animar a què assistiu, el primer 
diumenge de Festes Majors, a la troba-
da de totes les majorettes i Twirlers que 
han passat durant aquest 40 anys pel 
club i que volen participar de la festa, 
o bé desfilant o senzillament a l’ofrena 
acompanyant als membres de la nos-
tra junta.

Fa setmanes que cada divendres es 
reuneixen al Pavelló Municipal per fer 

els entrenaments i, també, en dissabte 
amb la Banda de Cornetes i Tabals que 
s’ha reunit per formar part d’aquesta 
trobada. Tot i que la desfilada principal 
es realitzarà la tarda de l’ofrena, du-
rant el matí també faran una desfilada 
acompanyant als planers absents en la 
seva festa. 

La junta vol agrair molt especialment 
l’esforç de totes les persones que han 
fet possible aquest retrobament; a les 
majorettes que han volgut participar 
i assisteixen als assajos, a Glòria Cid i 
Montse Albiol que donen suport a Ju-
dit als entrenaments, a Ma Cinta Ac-
censi que ha fet el possible per reunir 
als excomponents de la banda i als 
nois i noies que fa mesos que entre-
nen, a Guillermo Gaya i Josep Gorres 
que han recopilat imatges del club per 
mostrar-les per Festes Majors, així com 
també a l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara i regidories d’Esports i Festes que 
també s’han bolcat per aquest esdeve-
niment, segur que serà un moment es-
pecial que tots recordarem.
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La Unió Ciclista Santa Bàrbara vam or-
ganitzar, diumenge 29 de juny, a partir 
de les 10 hores, la I edició del Gran Pre-
mi Ajuntament de Santa Bàrbara, per 
les categories sènior i màster 30 de 
ciclisme de carretera. La cursa, pun-
tuable per al Campionat Territorial de 
Tarragona de la Federació Catalana de 
Ciclisme, va tenir un recorregut total 
de 77 km. Durant la primera part, els 
ciclistes van donar 5 voltes a un tra-

çat urbà completant 25 km i després el 
recorregut en ruta va seguir per Ullde-
cona i La Galera, per on els ciclistes hi 
van passar 2 vegades. Dels 103 corre-
dors que van participar, van completar 
la cursa 84 participants. Hi va haver 19 
abandonaments i cap accident de con-
sideració. El guanyador va ser Eduard 
Gómez amb un temps de 2:08:28, seguit 
d’Òscar Madero amb el mateix temps 
de Juan Carlos Medina a 51 segons. 

UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA

6È DH GODALL
Un any més, la Unió Ciclista Santa 
Bàrbara, i ja en van sis, hem organitzat 
el descens en BTT per la Serra de 
Godall, DH Godall. Després de mesos 
treballant per lligar tots els permisos, 
assegurances i patrocinadors, parlant 
amb la gent per trobar voluntaris per 
col·laborar amb nosaltres, preparar el 
circuit per què es trobi en perfectes 
condicions, buscar els transports per 
remuntar als participants; per fi va 
arribar el dia dels entrenaments, el 
dissabte 22 de febrer. Ja de bon matí 
molt d’ambient, molta gent que va venir 
a veure les espectaculars baixades dels 
corredors i molt de nivell en tots els 

participants. El diumenge 23, a les 8 del 
matí, ja comencem els remuntadors 
per fer els últims entrenaments abans 
de la competició. A les 10 h comença 
la competició oficial, dels 253 que van 
venir, el més ràpid va ser Edgar Carballo 
amb un temps de 2 minuts i 9 segons, 
set segons més ràpid que el millor 
crono de l’any passat. Menció a part 
per a Manel Arasa, que any rere any 
puja al podi, aquesta vegada primer 
classificat en la categoria màster-30, 
i també el bon paper fet per l’altre 
corredor planer Aleix Llasat. 
Volem donar el nostre agraïment als 
ajuntaments de Godall i de Santa 
Bàrbara, a tots els patrocinadors i 
també als voluntaris, pel suport que 

ens han donat, ja que sense ells seria 
quasi impossible dur a terme una prova 
d’aquest nivell. I també unes gràcies 
especials als veïns del poble de Godall 
per la paciència i la col·laboració que 
han tingut amb el nostre club.
Val a dir que estem molt satisfets de 
com va anar tot i de les felicitacions 
rebudes de la Federació Catalana de 
ciclisme, dels participants i de tota 
la gent que va venir a presenciar la 
cursa; això ens estimula per a properes 
edicions, però el que ens va agradar 
molt és veure a tants planers i planeres 
que es van desplaçar a Godall per 
veure l’espectacle del DH GODALL. 
Una vegada més gràcies a tothom pel 
suport rebut.

ALEIX LLASAT EDGAR CARBALLO MANEL ARASA

3A TRANSPLANES, CURSA BTT
Un total de 187 corredors van parti-
cipar en la 3a Transplanes, 4a cursa 
puntuable per a la Xallenger BTT Ter-
res de l’Ebre 2014, que es va disputar 
el diumenge 4 de maig a la localitat de 
Masdenverge. 

33 Participants van fer el circuit curt de 
32 km i 154 el llarg de 42 km. Hi va ha-
ver 8 abandonaments i cap accident de 
consideració.

En homes el guanyador va ser José 
Juan Marrasé amb un temps d’1:49:10, 

seguit de Víctor Espuny amb 1:52:51 i 
de Sergio Fernández amb un temps 
d’1:53:49.

En dones va guanyar Pili Franco amb 
un temps de 2:57:03, seguida de Mont-
se Lahosa amb 2:59:34 i de Diana Gar-
cia amb un temps de 3:18:08.

El club amb més participants va ser el 
BTT la Moleta de Xerta amb 21 corre-
dors, seguit de Montbike d’Amposta 
amb 20 i del club BTT La Ràpita amb 
16 participants. Van participar un total 
de 30 clubs, la majoria procedents de 

les Terres de l’Ebre i també algun del 
Camp de Tarragona.

Cal destacar, també, el bon paper del 
nostre equip de competició el “Team 
Iberolei-UCSB”,  que va situar a cinc 
dels seus membres entre el 20 primers 
classificats.

Des de la Unió Ciclista Santa Bàrbara 
volem donar el nostre agraïment a tot-
hom que ha fet possible aquesta ter-
cera edició de la TRANSPLANES: parti-
cipants, clubs, patrocinadors i ajunta-
ments.
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ZONA DE JOCS

Sudoku

QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

Sudoku Samurai

Solucions

ENIGMA: 24 quilos
Si un bagul pesa 8 quilos més que 
el pes de mig bagul, això vol dir que 
pesa 16 quilos, perquè si ½ bagul +8 
quilos = un bagul; això implica que ½ 
bagul pesa 8 quilos. El pes d’un bagul 
i mig, és a dir, de tres mitjos baguls, 
equivaldrà a 24 quilos.

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 26

Qui i què?
Imatge 1: Escola Jaume Balmes
Imatge 2: Raul Giné, Ana Elies, Miguel Ferré 
i Núria Caballé

Imatge 1 Imatge 2

Podeu fer arribar, a la 
biblioteca, fotografies per 
publicar en aquest apartat.

Imatge 4

Imatge 3
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Biblioteca José Escudé Albesa

QUÈ S’HA FET?
REVETLLA DE SANT JORDI
Per celebrar la segona Revetlla de 
Sant Jordi, el dimarts 22 d’abril, es 
va fer la presentació del llibre Les 
passions de la menestrala a càrrec de 
la seva autora Francesca Aliern. 
Per finalitzar, membres del club de 
lectura de la Biblioteca José Escudé 
van llegir fragments de les diferents 
obres de Francesca Aliern. 

DIADA DE SANT JORDI
El dia 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, 
es van realitzar lectures en veu alta a 
càrrec d’alumnes de 3r d’ESO de l’IES 
les Planes i alumnes de 6è de Primària 
de l’Escola Jaume Balmes, a la plaça 
Cid i Cid, amb gran assistència de 
públic que va venir a escoltar als 
alumnes. 

VISITES
En motiu de les Jornades Culturals, 
el dia 24 d’abril, els alumnes de P2 
de la Llar d’Infants les Beceroles van 
visitar la biblioteca i van aprendre 
el seu funcionament, així com les 
diferents seccions i serveis que 
oferim. En acabar, se’ls va explicar 
un conte i van haver de pintar un 
dibuix relacionat amb ell.

CLUB DE LECTURA
En motiu de la trobada mensual 
del club de lectura i coincidint amb 
les Jornades Culturals del municipi, 
David Martí va venir a parlar sobre 
els seus llibres: Les bruixes d’Arnes, 
la metgessa de Barcelona i El guerrer 
adormit.

TEATRE INFANTIL
El dijous 15 de maig, es representava 
un contacontes amb anglès titulat 
Charlie and the chocolate factory, a 
càrrec d’Enjoy English. En acabar, 
hi va haver xocolatada a càrrec del 
restaurant Com tu.

QUÈ FAREM?
ESTIU A LA BIBLIOPISCINA
De l’1 de juliol fins al 29 d’agost, 
la biblioteca es trasllada a les 
piscines municipals per satisfer les 
necessitats dels lectors que volen 
seguir gaudint de la lectura. La 
bibliopiscina, com cada estiu, posa a 
disposició dels usuaris una selecció 
de revistes i llibres infantils i adults 
i estarà en funcionament de dilluns 
a divendres de les 16 a les 19 hores. 

CLUB DE LECTURA
Durant els mesos de juliol i agost 
no hi haurà trobada mensual del 
Club de Lectura, les trobades es 
reprendran al setembre i serà el dia 
30 amb el llibre Amor en tiempos de 
cólera de Gabriel Garcia Márquez.

I AIXÒ QUÈ ÉS?

Aquesta imatge pertany al nou 
sostre de la remodelació que s’ha 
fet de la Biblioteca José Escudé, i del 
Centre Cultural en general. Després 
de l’estiu es podrà veure la totalitat 
d’aquesta remodelació del Centre 
Cultural i del seus serveis.
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Centre Obert l’Oliveta

Un any més, en acabar el curs escolar 
també acaba el Centre Obert l’Oliveta.  
Ara només ens queda fer una valoració 
global del que ha estat el curs 2013-
2014. 

Aquest curs ens ha portat un total 
d’uns 40 nens i nenes que ens han 
anat acompanyant durant tot el curs, 
uns tallers diaris variats i adaptats a 
les necessitats dels infants que tenim 

i, sobretot, un Centre Obert nou, ideal 
per als nens i nenes.
Per donar per acabat el centre, vam 
realitzar una menjada al Poliesportiu 
Municipal i les monitores vam fer 
macarrons per a tots els nens i nenes 
i vam poder gaudir d’una jornada molt 
bona. I també el dia 21 vam fer una 
sortida a Ulldecona per tal de celebrar, 
cosa que ja va sent habitual, la trobada 
de Centres de les Terres de l’Ebre. La 

trobada anava relacionada amb els 
jocs olímpics i els nens i nenes van 
poder gaudir de la piscina municipal i 
d’un mag que va amenitzar la festa. 
Cal remarcar també que el centre ha 
acabat però que abans de sant Joan ja 
va començar el casal d’estiu BallaGym, 
que durarà fins al setembre i que 
compta amb 72 nens i nenes inscrits 
que gaudiran d’activitats i tallers 
diversos.

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

Recull d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup Joven-
tut, durant el 2n trimestre, han estat:
Les activitats infantils, aquest trimestre, 
es van dur a terme els dies 12 d’abril i 
31 de maig, realitzant activitats relacio-
nades amb la primavera i l’estiu. Es van 
fer dues activitats, una va ser un taller de 
cuina i l’altra una manualitat, el ventall 
de l’estiu.

El 9 de maig, a la festivitat de sant Gre-
gori, els membres del Grup Joventut van 
participar del sopar amb la representació 
de la negreta, on a través d’uns llençols 
negres es representava la negreta als ar-
bres, que amb la benedicció del mossèn, 
aquesta va desaparèixer.

A través del Grup Joventut, s’està orga-
nitzant una festa benèfica, per al proper 
12 de setembre. Aquesta idea sorgeix de 
la reunió que anualment es du a terme 

Ens sabríeu dir quina ha estat l’aplicació escollida per fer les diferents propostes 
d’entitats sense ànim de lucre, per a la festa benèfica que s’està organitzant?
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.

amb els membres del grup. Aquesta fes-
ta tindrà una durada de 12 hores, plenes 
d’activitats, per a totes les edats i finalit-
zarà amb una festa nocturna. Per tal de 
ser una festa benèfica, els diners recap-
tats aniran destinats a una entitat sense 
ànim de lucre i benèfica. Es va crear una 
nova aplicació anomenada padlet, on tot-
hom que ha volgut ha pogut participar, 
proposant la seva entitat.
El passat 30 de juny, l’aplicació va ser tan-
cada per tal de recomptar les entitats que 
s’havien proposat. Les entitats que més 
han sortit proposades, amb dos o més 
nominacions, han estat: Lliga contra el 
càncer de les Terres de l’Ebre amb 6 vots, 
La Marató de TV3 amb 5 vots, Fundació 
Josep Carreras amb 2 vots, Càritas amb 
2 vots, AFAM (Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer del Montsià) amb 2 
vots i EMATE (Associació d’Esclerosi Múl-
tiple de les Terres de l’Ebre) amb 2 vots. I 
han quedat excloses de la votació: Immu-
nitas Vera, APASA (Associació de Famílies 
amb Disminuïts Psíquics de la comarca 
del Montsià) i Creu Roja, amb 1 vot ca-
dascuna d’elles. I també ha quedat exclo-
sa els Serveis Socials del municipi, ja que 
no és una entitat sinó que és un servei de 
l’Ajuntament. 
Després de Festes Majors, és posarà en 
marxa una nova votació a través d’una 
aplicació anomenada doodle, on cadascú 

podrà votar una de les 6 entitats proposa-
des i a través d’aquesta votació s’escollirà 
la que més vots obtingui.
Les 6 entitats que entren a la nova vota-
ció són:
LLIGA CONTRA EL CÀNCER: té per objec-
tiu general realitzar activitats que millo-
rin el control i la prevenció del càncer a 
la població.
MARATÓ TV3: fomenta i promou la re-
cerca biomèdica d’excel·lència, així com 
la sensibilització social sobre les malalti-
es que es tracten en cada edició, aquest 
2014, es dedicarà a les malalties del cor.
AFAM (Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Montsià): ofereixen una 
atenció especialitzada i professional, tant 
per als malalts com per als familiars de 
les persones afectades d’Alzheimer.
EMATE (Associació d’Esclerosis Múltiple 
de les Terres de l’Ebre): és una associació 
dedicada a donar suport i oferir ajuda a 
les persones afectades d’Esclerosi Múlti-
ple, tant com als seus familiars i amics.
FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS: es crea la 
fundació amb l’objectiu d’invertir tots els 
recursos per aconseguir una curació defi-
nitiva de la leucèmia.
CÀRITAS: desenvolupa un important tre-
ball de suport i promoció social a diversos 
grups socials en situació de precarietat i 
exclusió social.
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de …
Erasmus+
Erasmus+ és el nou programa in-
tegrat de la Unió Europea per a 
l’educació, la formació, la joventut i 
l’esport. S’emmarca dins els objec-
tius polítics de la Comissió Europea 
(Estratègia 2020) i el Marc renovat 
de cooperació en l’àmbit de la jo-
ventut 2010-2018.
L’Erasmus+ combina i integra tots 
els actuals sistemes de finança-
ment de la UE en l’àmbit de l’edu-
cació, la formació i la joventut, in-
cloent el Programa d’Aprenentatge 
Permanent (Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius i Grundtvig), Jo-
ventut en Acció i cinc programes 
de cooperació internacional (Eras-
mus Mundus, Tempus, Alfa Edulink 
i el programa per a la cooperació 
amb països industrialitzats). Per 

primera vegada, introdueix també 
mesures de suport a l’esport.
Tindrà una vigència de set anys: 
de l’1 de gener de 2014 al 31 de de-
sembre de 2020.
El programa s’estructura en tres lí-
nies d’acció bàsiques:

1. La mobilitat de les persones 
per motius d’aprenentatge

2. La cooperació per a la innova-
ció i les bones pràctiques

3. El suport a la reforma de les 
polítiques

Aquestes accions es concreten en:
- Projectes de mobilitat per a joves 

(intercanvis de grups i el Servei 
de Voluntariat Europeu) i per a 
treballadors de joventut

- Esdeveniments del Servei de Vo-
luntariat Europeu, d’abast euro-
peu 

- Partenariats estratègics entre 
organitzacions juvenils i altres 
sectors estratègics (SVE de curta 
durada, mobilitat de llarga dura-
da de treballadors de joventut i 
iniciatives de joves transfronte-
reres

- Capacitació en el camp de la jo-
ventut

- Trobades entre joves i responsa-
bles sobre diàleg estructurat de 
polítiques juvenils

L’Erasmus+ està obert a la partici-
pació de joves de 13 a 30 anys i a 
organitzacions i grups de joves que 
treballen en l’àmbit de l’educació, 
la formació, la joventut o l’esport, 
així com a les administracions pú-
bliques locals i a empreses amb 
programes de responsabilitat so- 
cial.

La sol·licitud per al carnet d’alberguista 
està disponible pel canal electrònic
Les persones interessades en sol·licitar 
aquest carnet ja el poden sol·licitar per 
Internet
El formulari electrònic per sol·licitar el car-
net d’alberguista ja es troba en funciona-
ment.

Amb aquest nou sistema de tramitació, 
la ciutadania, les empreses i les entitats 
poden relacionar-se amb l’Administració 
sense necessitat de desplaçar-se a les de-
pendències departamentals ja que poden 
iniciar i fer el seguiment de l’expedient per 
mitjans electrònics.

Es pot trobar tota la informació sobre la 
tramitació electrònica del carnet d’alber-
guista a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT)
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Infocentre

Finalitzen les activitats extraescolars a l’Infocentre
Un any més per aquestes dates, finalitza 
l’activitat extraescolar d’informàtica que 
es du a terme a l’Infocentre en conveni 
amb l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes. El 
principal objectiu d’aquesta activitat ex-
traescolar és l’aprenentatge de l’ús de les 
noves tecnologies per part dels alumnes 
i ensenyar als infants que hi participen a 
fer un bon ús de les TIC.

Els alumnes treballen diferents contin-
guts i aplicacions segons l’edat: trac-
tament de text, full de càlcul, internet, 
imatge digital, edició de vídeo, presenta-
cions, seguretat a la xarxa, cultura digi-
tal, sistemes operatius, etc. Tots els con-
tinguts estan basats en l’ACTIC. La sigla 
ACTIC correspon a la denominació “acre-
ditació de competències en tecnologies de 
la informació i la comunicació”. L’ACTIC 
és el certificat acreditatiu, emès per la Ge-
neralitat de Catalunya, de la competència 
digital, entesa com la combinació de co-
neixements, habilitats i actituds en l’àm-
bit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació que les persones despleguen 
en situacions reals per assolir objectius 
determinats amb eficàcia i eficiència. 

Durant la recta final del curs es treballa 
molt el tema de la seguretat a la xarxa i 
del bon ús que cal fer de les eines TIC. Els 
alumnes realitzen un vídeo on ells són 
els protagonistes i que té com a objectiu 
que els infants aprenguin d’una manera 
lúdica els consells que han de seguir per 
evitar els perills que es poden trobar a la 
xarxa. 

Els continguts dels missatges estan ba-
sats en els consells de seguretat a la xar-
xa del CESICAT, Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya, organisme de 
suport del pla nacional d’impuls de la se-
guretat TIC aprovat pel Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya el 17 de març de 
2009. Tanmateix, els continguts tenen el 
suport de la Xarxa Punt TIC de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació de Tar-
ragona, l’Oficina de Relacions amb la Co-
munitat del Cos dels Mossos d’Esquadra i 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 

Finalment, volem donar un agraïment es-
pecial a Albert i la Banda dels 13 per cedir 
un cop més una de les seves cançons, en 
aquest cas ha estat Els vels del teu desig, 
per a l’edició del vídeo i a totes les famíli-
es que un any més han confiat en la tas-
ca formativa que l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara ofereix a través de l’Infocentre.

Us deixem l’enllaç per compartir el 
seu treball: https://www.youtube.com/
watch?v=58rlLhLCd_0

MILLORES TECNOLÒGIQUES A L’INFO-
CENTRE
Els últims mesos s’està duent a terme una 
important remodelació del Centre Cul-
tural per oferir una millora dels serveis 
que s’hi ubiquen. Des de la Regidoria de 
Noves Tecnologies s’està treballant molt 
per millorar la xarxa de telecomunicaci-
ons i serveis TIC del nou centre. Una de 
les actuacions més importants ha estat 
les noves infraestructures instal·lades en 
col·laboració amb Ebretic, operadora d’In-
ternet, entre d’altres, que realitza una im-
portant tasca en la promoció de la xarxa 
de telecomunicacions d’Augute com a col-
laboradors promotors en el desplegament 
d’aquesta xarxa a les Terres de l’Ebre.

Aquesta millora ha suposat poder dispo-
sar actualment d’una connexió de 50 Mb 
de baixada i de 30 Mb de pujada de mitja-
na, arribant fins a pics de més de 80 Mb. 
La tecnologia utilitzada és extensible a 
tota la ciutadania, que poden gaudir d’al-
tes velocitats a preus molt econòmics.

Un cop més, l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara és pioner a les Terres de l’Ebre en 
implementació de serveis TIC, sempre 
pensant en apropar a la ciutadania les 
noves tecnologies. Tanmateix, i per poder 
aprofitar aquest cabdal de connectivitat, 

s’ha renovat l’equipament de connectivi-
tat, que havia quedat obsolet, al qual pot 
accedir tothom de manera gratuïta.

Des de la Direcció General de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, reconeixen la 
tasca que es realitza a la nostra població 
en qüestió de noves tecnologies i encorat-
gen a seguir sent un referent com fins ara, 
ja que són moltes les poblacions que do-
nada la situació actual estan tancant o re-
duint serveis i, a Santa Bàrbara, no només 
els mantenen sinó que els milloren i 
amplien. 
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Llar d’Infants Les Beceroles

Com tots els anys, a final de curs 
fem una excursió nens/es, pares, 
mares i familiars que vulguin ve-
nir. Aquest any, vam anar el dia 6 
de juny al Jardín del Papagayo de 
Peníscola.
Allí es pot interaccionar amb la 
majoria de les aus, les quals són 
molt sociables i simpàtiques amb 

el visitant. També tenen cangurs 
i papallones. A les aus els hi pots 
donar menjar, les pots tocar i es 
col·loquen a les espatlles, la qual 
cosa fa que sigui divertit.

Després de la visita guiada que 
vam fer, vam poder veure una ex-
hibició d’aus on feien coses molt 

gracioses com jugar a bàsquet, fer 
petons, etc.

Després de l’exhibició, grans i pe-
tits vam dinar i els qui van voler 
van poder tornar a visitar el parc 
lliurement.

Va ser un dia molt agradable i en 
el qual ens ho vam passar molt bé.

Excursió al jardín del papagayo (Peníscola)

Altres activitats que hem realitzat durant aquest trimestre són: la mona de pasqua, la festa del color groc, la 
diada de sant Jordi, visita a la biblioteca, la festa de la primavera, el festival de fi de curs i la festa de graduació.
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La Plana Ràdio

La Plana Ràdio torna a ser una prolongació de les aules
de l’institut Les Planes
El dimarts 10 de juny  van presentar el seu 
crèdit de síntesi els alumnes de 3r A i el dia 
següent  ho van fer els de 3r B.

L’emissora municipal planera col·labora 
amb el centre des de l’any 2006 en aquesta 
singular  i possiblement inèdita forma de 
presentar el treball de final de curs.

Van ser dos matins intensos els que es van 
viure a La Plana Ràdio, els dies 10 i 11 de 
juny, amb els alumnes de 3r A i 3r B de 
l’Institut Les Planes presentant, mitjançant 
un programa especial, el crèdit de síntesi 
que posarà el punt i final al present curs. 
Gairebé una seixantena d’alumnes ens van 
presentar el seu treball basat en quatre te-
màtiques diferents que preparen i presenten 
amb grups de treball formats per cinc o sis 
alumnes. Una anomenada “L’informatiu”, 
que treballa precisament aquest camp de la 
comunicació amb un informatiu elaborat i 
presentat pels mateixos alumnes. La sego-
na temàtica que treballa un altre grup és la 
“Biografia”, normalment basada en la vida 
i els trets més destacats de la carrera pro-
fessional d’algun grup o intèrpret musical 
conegut. La tercera temàtica que es treballa 
és “L’entrevista”, on el grup d’alumnes con-
tacta, prepara i presenta aquesta entrevista 
amb alguns personatges coneguts del terri-
tori que enguany van ser l’observador del 
FC Barcelona, Agustí Zaera, el músic i extre-
ballador de Canal 9, Fernando José Guarch 
i el pilot, campió del món de trial, Adam 
Raga. Finalment, el quart grup prepara un 
qüestionari que plantegen als treballadors 
de l’emissora amb preguntes referides al 
funcionament de la ràdio, tant des de la 
vessant tècnica, com humana o de gestió. 
Després de la intervenció de cada grup, s’es-
tableix un diàleg amb el personal de l’emis-
sora amb el qual podem conèixer com han 
elaborat el treball.

Els programes especials es van emetre des 
de les 10 i fins les 12 hores, de dimarts i 
dimecres, quan els nous estudis de la Pla-
na Ràdio es van convertir en una aula on 
els diferents grups ens presentaven, entre 
nervis i expectació per l’experiència,  els 
treballs supervisats pels seus tutors que 
van prendre bona nota de tot allò que van 
fer els seus alumnes i amb l’atenció d’una 
audiència que segueix fidelment aquesta 
programació tan especial des de fa set anys, 
tot i que ja al 2006 hi va haver un primer 

programa “Número zero”, en aquella oca-
sió, emès des del mateix institut i a partir 
del qual l’equip de professors va pensar que 
seria interessant centrar el treball de síntesi 
en la comunicació a través d’un mitjà com 
la ràdio, que permet explorar diverses ma-
tèries de les impartides durant el curs.

ELS OIENTS DE LA PLANA RÀDIO, 
AQUEST ESTIU, PREFEREIXEN LA MÚ-
SICA

Així ho van expressar a través d’una 
enquesta proposada per l’emissora 
per conèixer el perfil i preferències de 
l’audiència.

Encetant el mes de juny i com és tra-
dició tots els anys, La Plana Ràdio do-
nava inici a la temporada d’estiu amb 
el canvi de continguts que això signi-
fica per a la nostra programació, con-
dicionada a les vacances del personal 
que hi treballem i sobretot a la dispo-
nibilitat dels 35 col·laboradors als que 
també els hi va bé aquest parèntesi 
estival després d’haver estat presen-
tant els seus espais setmanalment i, 
en alguns casos, diàriament des del 
passat mes de setembre.

Enguany i com una novetat, fa unes 
setmanes vam proposar a la nostra 
audiència un qüestionari amb una sè-
rie de preguntes per conèixer no sola-
ment el perfil de la programació que 

els hi agradaria sinó també les fran-
ges horàries en què més ens escolten 
i l‘edat o el sexe de l’audiència, entre 
altres informacions.

La consulta es va fer en un primer son-
deig utilitzant la xarxa social de Face-
book i després es va encetar un altre 
període de dues setmanes de consulta 
per donar oportunitat també als oients 
que no disposen d’accés a les noves 
tecnologies i que per tant han d’ex-
pressar la seua opinió via telèfon.

Segons les dades obtingudes per 
aquests dos sondejos, l’audiència de 
La Plana Ràdio en un 70 per cent seri-
en majors de 30 anys, majoritàriament 
dones, en un 60 per cent i que ens es-
coltarien preferentment en la franja 
horària que va de les 9 a les 13 hores 
també el 60 per cent. En quant als con-
tinguts que prefereixen els oients per 
a aquest estiu destaca que el 39 per 
cent prefereixen una programació es-
sencialment musical, seguida del 30 
per cent que els agrada que sigui amb 
continguts variats.

Les dades es van obtenir sobre les va-
loracions emeses per 130 dels nostres 
oients, valoracions sobre les quals hem 
basat la programació d’aquest estiu 
que es perllongarà fins al 26 de setem-
bre.

50



El nostre patrimoni cultural

Acta i certificats de construcció 
de les escoles nacionals de Santa 
Bàrbara  
L’acta i els certificats de construc-
ció de les escoles nacionals de Santa 
Bàrbara formen part de l’expedient 
de construcció de les escoles nacio-
nals. Aquests documents reflectei-
xen la conformitat de les condicions 
facultatives i econòmiques de l’obra 
respecte al projecte acordat. 

Segons la documentació, la data de-
finitiva de recepció de les obres fou 
el 7 d’octubre de 1914, tot i que grà-
cies a l’aprovació provisional (datada 
a finals del 1912), l’edifici començà a 
utilitzar-se el mes de gener de 1913, 
ara fa just 101 anys.
A més els certificats d’obra, mostren 
els imports del pressupost restant de 
l’obra, així com l’executat en el ter-
mini corresponent. D’aquesta mane-

ra, es pot fer un seguiment del cost 
de l’obra més detallat.
Aquest document forma part de l’ex-
posició “El patrimoni documental 
del Montsià. Un bé que cal protegir”, 
presentada a Santa Bàrbara el passat 
mes de maig dins les jornades cultu-
rals. 

EL NOSTRE PATRIMONI DOCUMENTAL

FITXA DESCRIPTIVA 
Àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 02, 
Fons Municipal de Santa Bàrbara  
Nivell de descripció: Unitat docu-
mental simple 
Títol: Acta i certificats de construcció 
de les escoles nacionals de Santa Bàr-
bara  
Data: 18 octubre 1909 - 7 octubre 1914 
Volum i suport: 10 fulls, paper. 

Àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament de 
Santa Bàrbara 
Dades sobre l’ingrés: Ingrés ordinari, 
2012.

Àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: Documents que 
fan referència al seguiment i cost de 
les obres de construcció de les escoles 
nacionals de Santa Bàrbara, així com 
de l’acta definitiva de recepció. 
Informació sobre avaluació, tria i eli-
minació: Conservació permanent.

Àrea de condicions d’accés i ús 
Condicions d’accés:  Accés  lliure.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptura del document: 
Castellà, imprès i manuscrit.

Àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’original: 
Arxiu Comarcal del Montsià.
Documentació relacionada: Projecte 
de construcció de les escoles nacio-
nals de Santa Bàrbara. Expedients de 
rehabilitació i modificació de l’edifici

Àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMO 
Data: 2014
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EL “VIATGE AL PASSAT PLANER” ENS TORNA A TRANSPORTAR AL NOSTRE PROPI PASSAT
La nit del 10 de maig es va fer la ter-
cera edició del “Viatge al passat pla-
ner”, un espectacle que es renova 
totalment cada any i que fa reviure 
escenes i episodis de la història i els 
costums del nostre poble. És, en de-
finitiva, una manera visual i lúdica 
de conèixer, viure i immergir-se en el 
propi passat col·lectiu.

L’espectacle va tindre el toc de màgia 
que li dóna el fet de realitzar-se de 
nit i a l’aire lliure, i –com és habitual- 
s’hi van combinar representacions, 
música i balls tradicionals. En aques-
ta ocasió l’escenari natural escollit 
va ser l’espai de la plaça de bous. Allí 
el personatge d’un pregoner feia de 
conductor del nombrós públic assis-

tent i anava enllaçant amb els seus 
pregons les diferents escenes: “As-
saltats pels Gleves”, “Marfantes”, “Los 
trulls del deume”, “Borratxos noc-
turns”, “Maleïda negreta” i “L’aigua de 
sant Gregori”. Les dues escenes finals 
feien incidència en un esdeveniment 
que enguany se celebra especial-
ment: el 175è aniversari de la inter-
venció prodigiosa de l’aigua de sant 
Gregori sobre la plaga de negreta.

El procediment creatiu que se se-
gueix és molt participatiu: el Centre 
d’Estudis Planers proposa un con-
junt d’episodis i dóna informació 
documental sobre el context de cada 
un. A partir d’aquest primer esbós, 
cada grup d’actors i actrius organit-

za la seva pròpia representació, que 
després és polida pel coordinador i la 
resta del grup.

En conjunt, van participar en l’espec-
tacle més d’una quarantena de per-
sones, pertanyents al Centre d’Estu-
dis Planers, el Grup Teatral Planer, la 
Coral Santa Bàrbara, els Amics dels 
Cavalls, el Grup Musical Joventut i 
el Grup de Balls Tradicionals. A més, 
també es va comptar amb la col-
laboració imprescindible de l’Ajun-
tament.

Posteriorment, el diumenge 22 de 
juny, les persones participants en 
l’espectacle van fer un dinar de ger-
manor a la pista coberta de l’estadi 
municipal.
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LA TENISTA MAR VIDAL HA COMENÇAT EN FORÇA EL 2014

Mar Vidal, tenista planera d’11 anys, 
la qual entrena al Club Tenis la Closa 
de Vinaròs, dirigit per Vicent Mayola, 
ha obtingut, durant aquest any, un 
seguit de bons resultats:
-Campiona al Circuit Head a Tarra-
gona.
-Sots campiona al circuit Catalunya-
València a Vinaròs i Benicarlo.
-Aconsegueix els vuitens de final al 
torneig NIKE de Valldoreix (Barcelo-
na), derrotant a una jugadora classi-
ficada com la 10 d’Espanya i futura 
promesa del tenis espanyol.
-Seleccionada per jugar amb l’equip 
aleví del Club Tenis Castelló, arribant 
a la final per equips del torneig re- 
gional valencià.
-Es classifica dintre les 5 millors juga-
dores de Castelló, València i Alacant, 
arribant a semifinals i aconseguint 
plaça per al campionat que se cele-
brarà A Corunya, al juliol d’aquest 
any, representant a la comunitat va-
lenciana.
Felicitats Mar i a seguir endavant!

En el marc del Programa d’Activitat 
Física, Esport i Salut (PAFES), l’IES 
Les Planes de Santa Bàrbara, a 
través del Gimnàs Santa Bàrbara 
i la Secretaria General de l’Esport 
van celebrar el passat divendres 4 
d’abril de 2014 els actes de celebra-
ció del Dia Mundial de l’Activitat 
Física (DMAF).

Entres totes les activitats que els 
alumnes i professors van portar a 
terme en destaca la Masterclass de 
Body Combat impartida per Ma-
nel Mik amb més de 200 alumnes, 
activitat aeròbica basada en les 
arts marcials, i on tots els partici-
pants van poder gaudir de la prac-
tica d’activitat física movent-se al 

ritme de la musica.
Així mateix, durant la jornada, es 
va fer difusió de la importància de 
l’activitat física per a la salut mi-
tjançant missatges situats a dintre 
el recinte de la pista poliesportiva i 
el mateix institut. L’IES Les Planes 
va inscriure l’activitat al Web del 
PAFES.

IES LES PLANES DE SANTA BÀRBARA I GIMNÀS DE SANTA BÀRBARA
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INSTITUT LES PLANES

BOJOS I BRILLANTS
Dos alumnes del nostre institut van ser 
seleccionats entre quasi bé mil estu- 
diants de Catalunya per participar en el 
programa Bojos per la Ciència.
Agnès Bailach va ser admesa al projecte 
Bojos per la química, que s’imparteix a 
l’Institut Català d’Investigació Química 
a Tarragona i Joan Ibáñez va ser acceptat 
al projecte Bojos per la bioquímica, del 
departament de bioquímica de la Uni-
versitat de Barcelona.
Bojos per la Ciència és un programa de 
la Fundació Catalunya - La Pedrera amb 
l’objectiu de fomentar les vocacions ci-
entífiques i apropar l’excel·lència en 
recerca als instituts de secundària. Hi 
participen vuit institucions científiques 
de Catalunya en les quals alumnes de 
batxillerat es formaran com a investiga-
dors.

Segons alguns dels organitzadors, la 
intenció d’aquesta iniciativa és possibi-
litar l’accés a coneixements i investiga-
cions d’un nivell molt superior al que es 
pot impartir en els centres de secundà-
ria. Es tracta d’afavorir a aquells joves 

que amb una gran passió per la ciència 
puguin desenvolupar tot el seu potenci-
al. En paraules del propi Joan Guinovart, 
director del Centre de Recerca Biomèdi-
ca “Volem ser la Masia dels investigadors”.

A l’Institut no parem! Aquestes són algunes de les activitats més rellevants d’aquesta primavera.

GABRIELA OSIAC, GUANYA EL SAM-
BORI
El lliurament de premis d’aquesta vui-
tena edició del concurs ha tingut lloc a 
la població d’Alcanar. En aquesta ceri-
mònia hi van ser presents el Delegat de 
Cultura de la Generalitat a  les Terres de 
l’Ebre, Ferran Baldé; l’alcalde d’Alcanar, 
Alfons Montserrat i la presidenta d’Òm-
nium a les Terres de l’Ebre, Dolors Que-
ralt.  Finalment, la jornada va ser ame-
nitzada per la Coral de l’Institut Sòl de 
Riu de la població que acollia l’acte.  La 
presidenta d’Òmnium va voler senyalar 
la importància de fomentar l’ús del ca-
talà i va remarcar la qualitat de les obres 
presentades. 
En representació de l’Institut Les Planes 
es va presentar una alumna de 1r. d’ESO, 
Gabriela Osaic. Va néixer a Romania, 
però des dels 6 anys que resideix a La 
Galera i aquest és el segon premi literari 

que rep. Aquesta jove es va classificar 
en el segon lloc del certamen Sambori 
amb el seu relat “Somni d’estiu”, una 
història personal plasmada al paper en 
forma de carta. Per a la nostra protago-
nista aquest reconeixement significa un 
augment de confiança en ella mateixa, 

ja que ha aconseguit triomfar en una 
concurs propi de les lletres catalanes tot 
i ser romanesa. 
Des del nostre institut li volem donar les 
gràcies i l’enhorabona. 

Extracte de l’article de la Júlia Cuadrat

DIADA DE SANT JORDI 2014
Aquest curs l’Institut Les Planes de 
Santa Bàrbara ha organitzat una sèrie 
d’activitats per celebrar la diada de Sant 
Jordi. 
Els cursos de 1r i 2n de la ESO van parti-
cipar en tres tallers: un de EVP, on es van 
elaborar i exposar punts de llibre digi-
tals; un de narrativa, on van reconstruir 
diferents textos; i un de cultura anglesa, 
on els alumnes van participar per equips 
en un trivial cultural. Els alumnes de 

segon cicle van participar en la lectura 
pública de textos literaris a la plaça de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i se’ls va 
projectar la pel·lícula El club de los poetas 
muertos. Per la seva part, els alumnes de 
Batxillerat van assistir a la presentació 
del llibre La maledicció del groc d’ Arman-
do Vericat, escriptor de Traiguera.
Tot l’alumnat i professorat vam reco-
manar llibres per llegir, portant el títol i 
l’autor enganxat en un post-it durant tot 
el matí. El centre també va organitzar el 

1r Concurs de Fotografia “Què llegim?”, 
amb una àmplia participació de l’alum-
nat, professorat i personal del PAS.
Els guanyadors del concurs han estat:
Categoria 1r cicle: Roser Sanz (2n ESO)
Categoria 2n cicle: Maria Bel (3r ESO)
Categoria Batxillerat Grup “Abbey Road”  
1r BAT: Àngels Gimeno, Josep Gorres, 
Joan Ibàñez, Lara Sales i Carles Soler. 
El passat 7 d’abril de 2014 tots els nois 
i noies de primer d’ESO de l’institut Les 

54



Planes de Santa Bàrbara vam anar a fer 
una bicicletada per la Via Verda.
L’autobús ens va recollir a les vuit del 
matí i al cap d’una hora aproximada-
ment ja érem a Horta de Sant Joan.
Després d’esmorzar a la plaça del poble 
i agafar les bicicletes, ens vam posar en 

marxa. El paisatge era molt bonic i hi 
havia molts túnels.
Al cap d’unes hores vam aturar-nos a 
dinar a la Font Calda. Després d’un llarg 
recorregut i alguns accidentats (no molt 
greus) decidírem menjar gelats a Beni-
fallet.

Finalment, vam arribar a Xerta on ens 
esperava l’autobús. 
L’excursió va ser llarga i molt divertida. 
Vam acabar cansats, però no hi ha res 
com compartir un dia a l’aire lliure amb 
els nostres companys.

Amàlia Fosch Tena i
Laura Accensi Subirats 1B

VIATGE DE FI DE CURS 4T D’ESO DE 
L’INSTITUT LES PLANES

Des de fa uns anys, l’ institut organitza 
el viatge de final de curs per als alum-
nes de 4t d’ ESO. Aquest any ens hem 
decidit a fer una ruta pel nord d’Espa-
nya: hem visitat Cantàbria!. L’estada de 
7 dies consistia a recórrer els llocs més 
emblemàtics de la província (Santander, 
Potes, San Vicente de la Barquera, San-
tillana del Mar, ... i un llarg etcètera). El 
que més ens va agradar van ser les sor-
tides a Picos d’Europa (ens va acompa-
nyar un guia espectacular, en Fernando) 
i al zoo de Cabárceno, tot i que també 
vam quedar impressionats davant dels 
magnífics paisatges que ens envoltaven. 
Estranyament vam gaudir d’un clima 
fantàstic: sol i bones temperatures que 
ens van permetre banyar-nos a la platja 
que hi havia a uns 10 metres de l’hotel. 
El dia de la tornada vam fer una darrera 
parada a la ciutat de Bilbao, on vam vi-

sitar l’estadi de San Mamés  i el museu 
Guggenheim.
Ha estat una experiència inoblidable, 
plena de grans moments que hem vis-

cut amb meravelloses persones. Torna-

ríem a repetir!

Els i les alumnes de 4t d’ESO.

LES PLANES A COM SONA L’ESO
Els dies 7,8,9 i 10 de maig els alumnes 
de l’INS Les Planes juntament amb uns 
40 instituts d’arreu dels Països Catalans 
ens vam reunir a Torroella de Montgrí 
–L’Estartit per fer una trobada de caire 
musical: la 15a edició de COM SONA 
L’ESO. L’activitat va aplegar entre profes-
sors i alumnes a unes 1.000 persones.
Aquesta trobada consisteix en fer un 
concert que prèviament cada institut, 
de manera individual, ha estat assajant 
per a després posar en comú a partir de 
dures jornades de feina, el que serà el 
resultat final. Aquest any ha estat un 
musical de cançons catalanes. Enguany, 
la història anava d’un adolescent, Pau, 

que va patir un accident de moto, a 
partir del qual la seva vida i la dels que 
l’envoltaven va canviar. Els seus amics 
el recolzaven sempre. Fins que un dia 
es va trobar amb el seu antic amor, la 
Núria. En un ambient festiu, en Pau se 
n’adona que la Núria està amb un altre 
noi, aquest, l’Enric, és una persona mas-
clista i possessiva. Per protegir a la Nú-
ria, Pau juntament amb els seus amics, 
li fan veure que no li convé. La Núria 
després de reflexionar, va acabar amb la 
seva relació. Finalment, la Núria i en Pau 
recuperen el temps perdut i es declaren 
l’un a l’altre.
Durant aquests quatre dies de feina 
ens vam allotjar al càmping Castell de 
Montgrí. Allí tots els alumnes dormien 

en tendes i els professors en bungalows, 
a més a més, de gaudir de la naturalesa 
i l’entorn.
A banda del concert, també teníem esto-
nes de lleure. Com poder fer un tomb pel 
poble, anar a la platja, fer un gelat, dis-
comòbil, etc. La que més vam gaudir va 
ser l’estona del dijous a la nit: Teràpia de 
Shock (grup del qual vam interpretar la 
seva emblemàtica cançó, Sense tu) i Mal-
nom (grup que cada any coopera amb la 
trobada), ens van oferir un concert pri-
vat! L’estada va ser molt divertida i molt 
emocionant, ens ho vam passar pipa! 
L’any que ve a tornar-hi! Us hi apunteu?

Maria Bel i Laura Gil, alumnes de 3r 
d’ESO en nom de tots els companys.

Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut 
Les Planes surten a conèixer més a 
fons el nostre territori i s’apropen en 
bicicleta fins a La Galera per realtizar 
una Ruta Literària.
Amb aquesta activitat l’Institut pretén 
que els alumnes cerquin i recopilin do- 
cument o fonts orals d’informació sobre 
l’entorn més proper i al mateix temps 

aprenguin a valorar i estimar el nostre 
territori. 
Després de vàries sessions preparatòries 
a les aules, els nois i noies de 4t es van 
apropar fins a La Galera on van visitar 
diversos espais vinculats amb el pas-
sat terrissaire de la població i al mateix 
temps es van llegir diferents fragments 
literaris relacionats.
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SANTA BÀRBARA PER LA INDEPENDÈNCIA (AGRUPACIÓ LOCAL DE L’ANC)
AMB LA INDEPENDÈNCIA TOTES I 
TOTS HI SORTIM GUANYANT

Ens trobem en un moment clau en el 
procés cap a la independència. La lli-
bertat nacional del nostre país és a 
tocar. Aquesta ens proporcionarà una 
qualitat de vida i un benestar equiva-
lents al treball que realitzem dia a dia. 
Des de l’Assemblea Nacional Catalana 
treballem per aquest objectiu, infor-
mant tota la ciutadania de la situació 
insostenible de seguir pertanyent a un 
Estat espanyol que ens és hostil i que 
perjudica els nostres interessos. 

En aquest article volem informar sobre 
les polítiques econòmiques que realit-
za l’Estat espanyol a Catalunya, sobre 
l’anomenada “tercera via” que alguns 
encara defensen i sobre el moment ac-
tual del procés.

1. La situació financera de la Genera-
litat i les inversions de l’Estat a Cata-
lunya sempre han sigut precàries: el 
DÈFICIT FISCAL està molt per sobre de 
les dades normals en el món occiden-
tal. La situació, malgrat ser desespera-
da des de sempre, ha empitjorat en els 
últims anys i ja és evident per a tothom 
que això és una política deliberada per 
a doblegar la voluntat dels catalans. El 
Govern espanyol practica un ofec eco-
nòmic premeditat a la Generalitat de 
Catalunya.

Per una banda cada any marxen 16.000 
milions d’euros dels nostres impostos i 
ja no tornen mai més al nostre país. A 
causa de la crisi del deute el Govern de 
la Generalitat no pot demanar diners 
prestats a l’exterior i és el Govern es-
panyol qui li presta diners a traves del 
Fons de Liquiditat Autonòmica, això sí, 
pagant interessos. Així que per un cos-
tat ens prenen 16.000 milions d’euros i 
per l’altre ens presten diners, els quals 
han sortit dels nostres impostos, co-
brant-nos interessos: tot plegat un ne-
goci rodó per a ells i una autèntica ru-
ïna econòmica i social per a nosaltres. 

Per una altra banda el Govern espa-
nyol és qui dictamina quina quantitat 
pot gastar el Govern de la Generalitat, i 
fica un sostre de dèficit molt baix, cosa 
que obliga la Generalitat a haver de 
realitzar grans retallades en els nos-
tres serveis públics. Tenint en comp-
te que les comunitats autònomes són 
responsables d’un 36% de la despesa 
pública, seria lògic que assumissin un 
36% del sostre de dèficit: per exemple, 
l’any 2013 ens hagués tocat un 2,2% del 
6,3% total, però el Govern espanyol va 
concedir només un 1,53%, obligant a la 
Generalitat a haver de fer una retallada 
extra d’uns 2.000 milions d’euros, que 
repercuteixen en els serveis que rebem 
la ciutadania. Es veu clar que l’objectiu 
principal que té actualment el Govern 
espanyol aplicant aquestes polítiques 
és que els catalans ens revelem contra 
el Govern de la Generalitat: es pensen 
que d’aquesta manera podran aturar el 
procés independentista. 

2. Amb l’abdicació del Joan Carles I i 
amb l’inici del regnat de Felip VI s’ini-
cia l’operació de maquillatge més gran 
que ha vist el Regne d’Espanya, l’ano-
menada TERCERA VIA. És dóna et tret 
de sortida a una campanya on l’Estat 
espanyol ens voldrà fer veure que a 
partir d’ara tot serà diferent,  tot serà 
democràtic i que les reivindicacions 
dels catalans seran escoltades. Tot amb 
un objectiu: que ens oblidem de la con-
sulta i de la independència.

Aquesta operació combinarà gestos 
amables del nou monarca amb un 
possible acord dels partits dinàstics es-
panyols per fer algunes concessions o, 
fins i tot, una reforma cosmètica de la 
Constitució espanyola. Però que no ens 
enganyin, Espanya no ha complert cap 
dels pactes que ha signat amb Catalu-
nya. Només cal recordar que l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya estableix 
que el Govern espanyol havia de pagar 
uns diners en concepte del fons de li-
quiditat autonòmic i que a dia d’avui 
encara ens deu 3.800 milions i ha ma-
nifestat que no els pensa pagar. L’única 
opció que tenim els catalans de tenir 
un estat democràtic, just i diferent del 
que tenim ara, és el que tots nosaltres 
construirem de nou, amb una Catalu-
nya independent.

3. Una vegada més des de l’ANC es-
tem organitzant UN GRAN ACTE PER 

A L’11 DE SETEM-
BRE per demostrar 
a tot el món que el 
poble català vol ser 
consultat i vol esde-
venir lliure. Ja serà el 
tercer any que ho fem, i 
esperem que sigui l’últim, 
i que a partir de l’any que ve puguem 
gaudir d’un dia normal l’11 de setem-
bre i no haguem de fer cap demostració 
de força per demanar una cosa tant bà-
sica com és DEMOCRÀCIA. Aquest any 
l’objectiu és agrupar més de 2 milions 
de persones a Barcelona i fer una gran 
V: una V de Via Catalana cap a la In-
dependència, de Voluntat, de Votar i de 
Victòria. Aquí al poble disposarem d’un 
autobús per anar-hi a un preu molt 
econòmic. Per a inscriure-us-hi podeu 
posar-vos en contactes amb qualsevol 
dels membres de la junta local o adre-
çar-vos als llocs d’inscripció que indi-
carem oportunament.

4. Desprès d’aquest gran esdeveniment 
tindrem el més important de tots: LA 
CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE. Per 
molt que el Govern espanyol ens ame-
naci dient que no votarem, hem de te-
nir clar tots plegats que votarem, sigui 
d’una manera o d’una altra. Més d’un 
80% de la població catalana és favora-
ble a una consulta, i aquest fet no es 
pot menystenir durant molt de temps.

Sapigueu, finalment, que al nostre po-
ble l’ANC tenim una pàgina de Face-
book, “Santa Bàrbara per la Indepen-
dència”, on pengem totes les novetats, 
i també tenim un correu electrònic, 
santabarbara@assemblea.cat, per res-
pondre a qualsevol dubte.
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Opinió dels Partits Polítics

Acabem de passar les Festes 
Majors i ja entrarem en 
la recta final de l’estiu. El 
poble segueix en marxa. Es 

van succeint els projectes anunciats 
per l’equip de govern i la millora 
progressiva és ben evident. S’està 
complint majoritàriament i en escreix 
el programa electoral anunciat per 
CiU Santa Bàrbara, la qual cosa ens 
permet dir: que tots els polítics no són 
iguals, de vegades, alguns programes 
es compleixen i fins i tot se superen. 
Així ha intentat actuar sempre CiU 
Santa Bàrbara.
Comencem la canalització del 
Barranquet, hem començat el tram 
final del passeig de les Escoles, estem 
finalitzant ja la remodelació de la 
fase 1 del Centre Cultural, ja estem 
instal·lats al Centre de Dia, acabem 
la plaça de la Independència i la 
remodelació del Cementiri Municipal, 
estem a punt de començar l’Hotel 
d’Entitats al carrer Ametller... i allò 
que és més important, a través de 
totes les regidories mantenim la 
intensitat d’activitat diària amb les 
múltiples activitats i serveis que 
ens garanteixen un poble amb una 
envejable activitat social, cultural, 
lúdica i esportiva, enveja de vegades 
de pobles veïns.
Malgrat l’ofec econòmic al qual ens 
està sotmetent l’Estat Espanyol i 
malgrat la intensa crisi que vivim, 
Santa Bàrbara amb bona gestió se 
n’està sortint.
Hem de treballar tots perquè el 9 
de novembre puguem expressar 
democràticament a les urnes 
on volem anar com a país. Ens 
menysprearan, fabricaran falsedats, 
aprofitaran tots els mecanismes de 
l’Estat per discriminar-nos... però 
hem de ser valents i seguir endavant, 
lluitar per allò que creem, com varen 
lluitar els nostres avantpassats. 
Això és democràcia, tota la resta, 
tristament, un motiu més per voler 
deixar de pertànyer a una realitat que 
ens matxaca constantment la nostra 
identitat, cultura o llengua.
Ànims i prenem consciència que 
estem davant d’una gran tardor, el 9 
de novembre serà una data que tots, 
sens dubte, guardarem a les nostres 
retines.
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