
Octubre 2014 - Número 28

L’SMARTCENTRE ES POSA EN FUNCIONAMENT
III EDICIÓ DE CULTUTARDOR

ENTREVISTA A MARIA TERESA FERRÉ BORT



Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara .......................................977 717 000
La Plana Ràdio .................................................................977 719 220

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social) ..........977 718 816

Serveis Socials (Centre Obert l’Oliveta, Aula Adults) ..............977 718 479

Serveis Socials (Centre de Suport Diürn) ...............................977 717 971

Smartcentre (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer, Infocentre) .......977 719 136
Vigilant Municipal ...........................................................649 381 826
Llar de Jubilats .................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu .........................................................669 406 030
Llar d’Infants Les Beceroles ...........................................977 719 781
Escola Jaume Balmes ......................................................977 718 029
Institut Les Planes ...........................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara ..........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua) ...................................................977 717 000
“La Caixa” .........................................................................977 577 100
Catalunya Caixa ..............................................................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
EL

ÈF
O

N
S

 D
’I

N
T

ER
ÈS

SUMARI

H
O

R
A

R
I 

D
’A

U
T

O
B

U
S

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

Jordi Boronat Ferré
Alcalde

L’Ajuntament de 
Santa Bàrbara 
amb el Dret a 

Decidir... 10 dels 11 
regidors del Ple Muni-
cipal donen suport al 
decret de convocatòria 
de consulta, que pre-
tén citar a les urnes 

els catalans amb l’objectiu de què es puguin pronunciar sobre el 
futur polític de Catalunya. 
Sóc demòcrata i independentista i votaré Si i Si quan em 
preguntin si vull que Catalunya sigui un estat independent. 
Us emplaço a què el 9N exerciu el vostre dret a votar pel futur 
dels nostres fills i néts, amb determinació, convençuts de què en 
democràcia el vostre VOT és determinant, sigui quina sigui la 
vostra opció. 
Tinc enveja sana d’Escòcia o dels quebecois, als quals he visitat 3 
vegades a casa del meu amic Jacques St-Amant, en pau descansi, 
en una zona rural a pocs quilòmetres de Montréal, militant del 
Parti Quebecois, i amb el qual havíem parlat hores i hores dels 
referèndums que el Canadà havia convocat per demanar l’opinió 
sobre el futur d’aquella regió anomenada Quebec, d’un país tan 
immens a l’Amèrica del Nord. Compartíem amb Jacques una 
concepció pareguda d’allò que volíem per al nostre país, jo en 
aquells temps, aquella maduresa demòcrata tan sana la veia 
lluny de l’estat. I tan lluny!!! L’Estat Espanyol segueix igual o 
pitjor, però el poble català ha evolucionat i ara una gran majoria 
no s’amaga de manifestar que volen que els preguntin sobre el 
seu futur polític. 
Que orgullós em sentiria si al meu amic Jacques li pogués contar 
el que està passant a Catalonia, que 2 milions de persones ja 
fa 3 anys que sortim al carrer per l’11 de setembre, que les 
forces polítiques majoritàries al Parlament s‘han conjurat 
per tirar endavant la consulta, que el 129è president de la 
Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas, ha signat 
el decret de convocatòria per al 9 de novembre, que el 
món local, concretament el 97% d’ajuntaments del país 
li donen suport i que el ressò mediàtic internacional de 
la nostra causa comença a ocupar un espai important... I 
per a què tota aquesta mobilització catalana?
Perquè volem seguir parlant amb normalitat la nostra 
llengua catalana i no estar constantment defensant-la 
contra els atacs que rebem cada cert temps de l’Espanya 
més rància, perquè volem seguir gaudint de la nostra 
cultura, allunyada i majoritàriament incompresa d’un 
estat cada vegada més uniformitzador, perquè la nostra 

economia deixi d’estar castigada en un estat que ens ha 
portat ja a l’ofec econòmic i que tracta amb menyspreu un 
dels motors econòmics de la península (pressupost 2015: 
9% d’inversió vers el 23% d’aportació al PIB espanyol), perquè 
no vull que utilitzen Catalunya com a moneda de canvi a 
la resta d’Espanya per guanyar vots, us invito a repassar 
declaracions de polítics espanyols sobre Catalunya els 
darrers anys, perquè vull cridar ben fort goooolllllll de 
Catalunya quan juguem contra Alemanya, perquè vull 
que els nostres fills visquin amb la llibertat que nosaltres 
no hem pogut viure, malgrat tendenciosament es digui 
que hem assolit uns nivells d’autogovern mai vistos a la 
nostra història, una falsedat més, fabricada per aquells 
que tenen temor a les urnes.
Podria estar una bona estona argumentant, però us invito 
a què vosaltres mateixos feu l’exercici de decidir el vostre 
futur, els nostres avantpassats planers ja ho van fer quasi 
dos cents anys enrere i si no hagués estat per aquella 
decisió valenta de tota una comunitat unida, avui Santa 
Bàrbara no seria poble i probablement l’espectacular 
evolució que com a poble hem tingut no s’hagués produït.
A nivell municipal hi ha moltes novetats aquest trimestre, 
a la portada en teniu una, el nou SMARTCENTRE que 
substitueix el vell Centre Cultural, obsolet pel pas del 
temps i en el qual hi trobareu una biblioteca completament 
remodelada, l’infocentre, un espai coworking, un nou 
espai infanto-juvenil i punt d’informació, punt TIC i 
l’espai de desenvolupament amb cursos formatius 
diversos, etc. us convido a visitar-lo. Tanmateix, a finals 
d’agost es van acabar les obres del tram final del passeig 
de les Escoles, malgrat falta algun ajust, vull felicitar a 
la brigada i empreses del poble que hi van col·laborar, 
pels terminis en l’execució de l’obra. Ara hem procedit a 
reparar la vorera de tot el passeig.
Finalment, anunciar-vos que ja ha començat l’important 
obra de canalització i urbanització del carrer Victòria 
(barranquet), tot demanant-vos paciència i que ens 
disculpeu les molèsties. S’executaran els trams D, A i E del 
projecte, la qual cosa fa que el primer semestre de l’any 
2015 ja podrien estar en funcionament.
Santa Bàrbara segueix viva, al llarg del trimestre s’han 
anat succeint activitats diverses que ens fan grans com 
a poble. Jo com a alcalde us invito a no defallir, a seguir 
lluitant des de les associacions o entitats, perquè res 
tindria sentit sense un poble unit que lluita dia a dia pel 
seu futur.
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Agricultura

La Diputació de Tarragona, El 
Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
arrangen el camí 9012

A principis del mes d’agost, es 
va asfaltar el camí 9012 que 
transcorre entre la carretera 

de Santa Bàrbara a Masdenverge i la 
depuradora municipal.

Inicialment, es va realitzar la neteja 
i el desbrossat dels laterals del camí 
que té una llargària de 550 metres.

Posteriorment, es va realitzar un 
asfaltat en aglomerat en calent a tot 
el traçat del camí, amb una amplària 
mitja de 4 metres i un gruix de 5 cm.

L’obra del camí ha tingut un cost total 
de 23.734,56 € més 4.984,26 € d’IVA, en 

total 28.718,82 €. El finançament del 
camí ha estat de la següent manera, 
9.798,86 € els aporta la Diputació de 
Tarragona i el Consell Comarcal del 
Montsià dintre del pla de camins del 
2014 i la resta, 18.919,95 €, els ha 
aportat l’ajuntament planer.

El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, 
comentava que aquest camí es 
trobava en molt mal estat i a més era 
el que mes s’ajustava al pressupost 
de despeses, ja que l’Ajuntament ha 
d’aportar com a mínim el mateix que 
el Consell Comarcal. 



Alcaldia i Urbanisme

Arranjament del tram final del passeig de les Escoles

Amb el temps previst pels ser-
veis tècnics municipals, 2 mesos 
aproximadament, la brigada de 

la construcció de l’Ajuntament, reforça-
da per empreses locals i aturats del po-
ble, ha finalitzat les obres d’arranjament 
del tram final del passeig de les Escoles.

Amb un pressupost aproximat de 
100.000 euros s’han realitzat els treballs 
previstos per arranjar l’últim tram del 
passeig de les Escoles, molt concorre-
gut pels planers i que estava altament 
deteriorat. El pressupost per l’arranja-
ment ha sortit del pressupost ordinari 
de l’Ajuntament previst per inversió el 
2014, i no ha costat ni un cèntim direc-
te en contribucions especials als veïns 
beneficiats, ja que en el seu dia ja havi-
en pagat aquestes contribucions i no es 
podien tornar a aplicar pels serveis que 
s’hi han instal·lat.

La planificació de l’arranjament ha estat 
prevista en els mesos de juliol i agost, tot 
comptant que baixa la utilització de dit 
passeig perquè molts dels serveis que 
s’hi presten (Escola, Centre Cultural o 

Llar de jubilats) romanen tancats i, tan-
mateix, si afegim que no és una època 
forta per a la pagesia, era el millor mo-
ment per aixecar completament el tram 
i dotar-lo d’uns serveis actuals i correc-
tament dimensionats. 

Els treballs realitzats per la brigada mu-
nicipal han estat la realització de rases 
per a la col·locació de tubs nous de plu-
vial a tot el tram, amb les corresponents 
reixetes de captació, nous tubs del clave-
gueram, nous tubs de subministrament 
d’aigua potable a les propietats, el tras-
plantament i plantada d’arbres nous i 
dotació de reg als mateixos, la renovació 
de totes les voreres, renovació del ferm, 
pintura de la calçada i col·locació de se-
nyalització i finalment la col·locació de 
mobiliari urbà, que era inexistent fins a 
aquest moment. 

A la part central de passeig on diària-
ment hi circulen els nens/pares del mu-
nicipi cap a l’Escola se li ha donat un 
tractament especial, amb voreres amb 
acabats de formigó estampat i una tan-
ca per delimitar l’espai on els nens dei-

xen les bicicletes, amb l’objectiu de què 
no tinguin accés directe a la calçada per 
on hi ha una gran afluència de trànsit 
rodat, sobretot en època de collita.

Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, 
felicita a tots els treballadors de l’Ajun-
tament per la bona feina que s’ha rea-
litzat i també a les empreses del poble 
que han col·laborat en l’important ar-
ranjament, tot apuntant que cal encara 
millorar algun tram que no ha quedat 
perfecte. 

10 dels 11 regidors que composen el 
Ple Municipal de Santa Bàrbara, els que 
configuren els grups polítics de CiU i 
UP, el PP va abandonar el ple, van donar 
suport a la convocatòria d’una consul-
ta, que va realitzar el president de la 
Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. 
Artur Mas, perquè els catalans el dia 9 
de novembre expressin a les urnes cap 
a on s’ha de dirigir el país en un futur.
La moció aprovada diu que, com qual-
sevol altre poble del món, els catalans 
tenim el dret a decidir el nostre futur 
en llibertat, un dret que està recone-
gut en els principals tractats interna-
cionals. Un futur que s’emmiralla en 
una cultura, una llengua i unes tradi-
cions pròpies avalades per segles i se-
gles d’història que s’estronquen ara fa 
300 anys, amb la Guerra de Successió, 
i amb els Decrets de Nova Planta que 
aboleixen les constitucions catalanes i 
les institucions pròpies. 
Una gran majoria social de Catalunya 
ens ha demostrat, en els darrers anys, 

que està a favor de l’autodeterminació 
dels pobles i que reivindica el dret a de-
cidir i vol exercir-lo per tal de recupe-
rar llibertats perdudes. Un moviment 
transversal tant a nivell territorial com 
social i polític perquè es sustenta en 
l’essència de la democràcia i, per tant, 
insta al Govern i al Parlament a pren-
dre decisions que representin a la ma-
joria dels catalans i de les catalanes. 
El Parlament de Catalunya acaba 
d’aprovar per una majoria àmplia i 
transversal de les forces parlamentàri-
es la llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana, des-
prés d’haver seguit totes les passes que 
la legislació actual determina. Aquesta 
llei ha estat avalada pel Consell de Ga-
ranties Estatutàries i dóna empara le-
gal a la consulta sobre el futur polític 
de Catalunya.
El president de la Generalitat de Cata-
lunya, M. Hble. Sr. Artur Mas, convo-
ca a la ciutadania de Catalunya per a 
la consulta del dia 9 de novembre de 

2014, una consulta que hem demanat i 
que ens hem compromès a tirar enda-
vant els ajuntaments catalans de for-
ma reiterada. 
Els ajuntaments garantirem la llibertat 
individual i el procés democràtic, facili-
tant tots els recursos i les eines neces-
sàries per fer possible la celebració de 
la consulta de forma coordinada amb 
el departament competent del govern 
de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania 
a participar-hi de manera activa, cívica 
i pacífica. 

El Ple de l’Ajuntament dóna suport a la convocatòria del 9N
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Benestar Social, Joventut i Salut

Un total de 430 persones, distribu-
ïdes en 52 grups van participar 
a la IX Cursa Enigmàtica que la 

Regidoria de Joventut va organitzar en 
el marc de les Festes Majors de Santa 
Bàrbara, concretament el dia 14 de ju-
liol. Sota el títol EL JUDICI DE LA NIT, 
a les 24.30 hores, es donava inici a la 
cursa enigmàtica en la qual hi col-
laboraven 63 joves entre membres del 
Grup Joventut, membres del consistori 
planer i altres joves col·laboradors.

Aquest any, la cursa enigmàtica 
mesclava el que coneixem com a un 
assassinat d’una persona, però variant 
el que podem entendre per “persona”, 
ja que els personatges principals són 
els monstres. Els monstres de tota la 
vida, des de clàssics com Dràcula, fins 
a productes d’una possible catàstrofe 
com un Zombie. 

La cursa s’iniciarà en el moment en el 
qual s’està fent el ple dels monstres o 
“ànimes” per escollir qui serà el nou 
president i governarà en el món de la 
foscor. Els monstres anaven arribant, 
alguns amb bicicleta, altres a peu, 
etc. La majoria anaven acompanyats 

d’altres personatges que feien de 
servents, tot i que alguns anaven 
sols. Tota aquesta informació era 
retransmesa per un periodista, el qual 
estava fent un reportatge de la reunió 
i comentava els diferents personatges 
que anaven arribant. 

Ja tots els monstres dins l’Ajuntament 
arribava la policia que ràpidament 
entrava dintre. El periodista s’alarmava 
i començava a preguntar-se què havia 
passat, ja que també veia infermers 
i uns personatges recent escapats 
del manicomi. Al cap d’un moment 
surten ràpidament tots els monstres i 
els infermers amb un mort, i al final, 
el policies que expliquen els fets i que 
acaben de decapitar a l’home del sac, 
a la vegada que demanen ajuda a la 
gent del poble per anar a buscar als 
sospitosos, amb l’objectiu principal de 
saber on s’asseia cadascú en el moment 
del crim i fer la reconstrucció dels fets, 
per tal de que es dugui a terme el judici 
de la nit.

Els equips participants van anar 
realitzant les diferents proves per 
tal d’aconseguir pistes i saber on 

s’asseia cada monstre. I un cop ja 
tenien l’objectiu complit tornaven a 
l’Ajuntament per entregar la resolució 
als policies que, com a cada any, 
necessitaven 3 grups amb l’enigma 
resolt correctament. Es van necessitar 
6 grups per poder acabar la cursa, ja 
que tot i que el primer grup en arribar 
ho havia resolt correctament, el segon, 
tercer i quart no ho havien encertat, 
cosa que va beneficiar al cinquè i 
sisè grup per endur-se els dos premis 
restants. 

Un cop més va ser un èxit tant 
d’organització com de participació 
superant, tant el nombre de grups 
inscrits, l’any passat van ser 50, com 
també el nombre de participants, ja 
que l’any passat van ser 421. Montse 
Rodríguez, regidora de Joventut, estava 
molt satisfeta per molts motius, però 
entre ells destacava com van gaudir 
tots els participants a l’activitat i el gran 
paper que havien fet els col·laboradors 
i membres del Grup Joventut i agraïa la 
seva col·laboració tan necessària cada 
any. 

430 persones participen a la IX cursa enigmàtica
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Benestar Social, Joventut i Salut

Sis entitats benèfiques per escollir

A través del Grup Joventut, es 
va organitzar una festa be-
nèfica, el 12 de setembre. 

Aquesta idea sorgia de la reunió 
que anualment es du a terme amb 
els membres del grup. Per tal de 
ser una festa benèfica, els diners 
recaptats anirien destinats a una 
entitat sense ànim de lucre i benè-
fica. Es va crear una nova aplicació 
anomenada padlet, on tothom que 
va voler va poder participar, propo-
sant la seva entitat.
El 30 de juny, l’aplicació va ser tan-
cada per tal de recomptar les en-
titats que s’havien proposat. Les 
que més van sortir proposades, 
amb dos o més nominacions, van 
estar: Lliga contra el càncer de les 
Terres de l’Ebre amb 6 vots, La Ma-
rató 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 Múltiple de 
les Terres de l’Ebre) amb 2 vots. I 
van quedar excloses de la votació: 
Immunitas Vera, APASA (Associa-
ció de Famílies amb Disminuïts Psí-
quics de la comarca del Montsià) i 
Creu Roja, amb 1 vot cadascuna 
d’elles. I també va quedar exclosa 
els Serveis Socials del municipi, ja 
que no és una entitat sinó que és 
un servei de l’Ajuntament. 
Al mes d’agost, va començar la 
votació de l’entitat benèfica i per 
dur a terme aquesta votació es 
va treballar amb un nou aplica-
tiu informàtic anomenat doodle, 
a través del qual, tota la gent que 
va voler participar va entrar a tra-
vés del link:  http://doodle.com/
k3wru5b4fwdivz2d#table
Les persones participants van po-

der fer-ho a través del link, o tam-
bé es van poder registrar amb un 
compte gmail. Cada participant va 
posar el seu nom o pseudònim a la 
votació, i així va realitzar la seva 
tria. 
Les sis entitats que van sortir amb 
més votacions a la tria i que van 
ser les definitives eren:  
LLIGA CONTRA EL CÀNCER: té per 
objectiu general realitzar activitats 
que millorin el control i la preven-
ció del càncer a la població.
MARATÓ TV3: fomenta i promou la 
recerca biomèdica d’excel·lència, 
així com la sensibilització social 
sobre les malalties que es tracten 
en cada edició, aquest 2014, es de-
dicarà a les malalties del cor.
AFAM (Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer del Montsià): 
ofereixen una atenció especialitza-
da i professional, tant per als ma-
lalts 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 Múltiple, 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 definitiva 
de la leucèmia.
CÀRITAS: desenvolupa un impor-
tant treball de suport i promoció 
social a diversos grups socials en 
situació de precarietat i exclusió 
social.
El dia 6 de setembre i a les 12 hores 
del migdia, es va tancar l’aplicació 
que durant tot el mes d’agost havia 
estat oberta per dur a terme la vo-

tació a les sis entitats escollides per 
destinar els fons recaptats el 12 de 
setembre a la 1a festa benèfica que 
es va dur a terme a la població.
El resultat final de cadascuna de 
les entitats va estar: 
- Lliga contra el càncer amb 20 vots.
- Marató TV3 amb 134 vots.
- AFAM (Associació de Familiars de 

Malalts d’Alzeimer del Montsià) 
amb 13 vots.

- EMATE (Associació d’Esclerosi 
Múltiple de les Terres de l’Ebre) 
amb 130 vots.

- Fundació Josep Carreras amb 13 
vots.

- Càritas Santa Bàrbara amb 9 vots.
Un total de 319 participants, du-
rant els dies que va estar oberta la 
votació, van mantenir les votacions 
molt renyides fins a l’últim mo-
ment. 
Per tant, i un cop tancada la vota-
ció, l’entitat que va tenir més vots 
va estar la Marató de TV3, per la 
qual cosa, els fons recaptats aniran 
destinats a aquesta entitat, que en 
aquesta edició 2014, tractarà de les 
malalties del cor. 
També, les persones encarregades 
d’organitzar la festa es van posar en 
contacte amb les diferents entitats 
culturals i esportives del municipi 
per poder explicar quina era la idea 
i demanar la seva col·laboració, re-
alitzant alguna activitat, actuació, 
torneig, entre altres, amb els mem-
bres de la seva entitat. El que es 
pretenia era poder realitzar durant 
6 hores aproximadament diferents 
activitats per a totes les edats, on 
tota la població hi pogués partici-
par activament. Acabant amb 6 ho-
res més plenes de música, diversió 
i sorpreses. 

7



Benestar Social, Joventut i Salut

Colònies d’estiu als Ports

Aquest any, el grup es va desplaçar 
als Ports, al Baix Ebre, a la casa 
de colònies Casa Patronat, del 28 

de juliol al 2 d’agost. Continuant amb 
la idea dels dos passats anys, en què les 
colònies anaven destinades a xiquets i 
xiquetes des de 1r de primària fins a 
1r d’ESO, aquest any, hi havia un nou 
repte per aconseguir, ja que la casa no 
disposava de servei de cuina i neteja, 
la qual cosa el grup havia d’assumir la 
realització d’aquests serveis.

Un total de 19 xiquets i xiquetes i 8 
monitors i monitores van participar 
aquest any de les colònies d’estiu que 
el Grup Joventut de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara organitza des de fa disset anys 
i que sempre es du a terme en territori 
català.

Ja que aquest any els serveis de cuina 
anaven a càrrec del grup, el centre 
d’interès escollit fou Portoxef. A través 
de la història confeccionada amb cinc 
cuiners, els menors anaven descobrint 
la trama a través dels diferents 
personatges que anaven sortint i de 
les projeccions dels vídeos que es van 
realitzar. La trama es desenvolupava 
a través del programa de televisió 
Portoxef, on hi havia cinc participants 

i un d’ells va marxar amb el davantal 
de plata i els diners. A més a més, hi 
havia un embolic amb una participant 
del concurs i la netejadora del plató 
amb el presentador del concurs. Els 
participants havien d’esbrinar qui, 
com, quan i per què havien robat el 
davantal de plata. 

Les activitats que es van dur a terme 
van ser de caire variat comptant 
amb gimcanes, activitats plàstiques, 
excursió a la zona recreativa de la 
cova de l’avellana, descoberta de 
l’entorn búsqueda del vídeo, el misteri 
dels fógons, art culinari, distintius 
(davantals), gorro de cuiner, joc de furor, 
jocs de nit amb llanterna, excursió 
a la Font del Mascà, posa’t en línia, 
edició portoxef 2014, sopar de gala, fer 
melmelada de préssec, entre altres. A 
més a més, els participants van poder 
gaudir d’una activitat d’aventura 
amb Deltaventur, era un circuit amb 
caiac pel riu Ebre, on van gaudir d’una 
experiència nova per a ells.

A més a més, aquest any, els mateixos 
participants van organitzar una 
activitat per als pares, on el dissabte 
a la tarda es va portar a terme. Els 
pares van arribar sobre les 16 hores 
de la tarda a recollir els seus fills. Un 

cop allí, els mateixos xiquets/es van 
organitzar una gimcana que a través 
de tres grups van haver de realitzar. 
Tant els familiars com els xiquets s’ho 
van passar molt bé, acabant la jornada 
amb un berenar que van preparar tots 
conjuntament i fent el tancament de 
les colònies d’estiu 2014. 

Amb aquesta activitat es pretenen 
establir vincles de relació, cooperació 
i convivència entre els menors, entre 
aquests i els monitors i monitores. És a 
partir del treball al voltant d’un centre 
d’interès concret que les colònies 
esdevenen una eina educativa en el 
lleure.

Montse Rodríguez, regidora de Joventut, 
agraeix la confiança dipositada pels 
familiars, ja que aquest any hi havia 
un repte a superar, i es va assolir pel 
grup de monitors/es sense cap mena 
de dificultat. A més a més, apunta la 
bona participació i motivació que varen 
tenir els participants en les diferents 
activitats i amb l’estada en general. 
També felicita i valora positivament 
la tasca realitzada per l’equip de 
monitors i monitores, ja que sense 
la seva implicació, responsabilitat 
i professionalitat no haguera estat 
possible. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

Festa benèfica per La Marató de TV3

El passat 12 de setembre es va dur 
a terme la festa benèfica de 12 ho-
res de durada. Aquesta va comen-

çar a les 6 de la tarda i finalitzava a les 
6 del matí del dia següent.

La jornada s’organitzava en dues parts 
ben diferenciades, l’una de les 6 a les 
22.30 hores, on amb la col·laboració de 
les diferents entitats culturals i espor-
tives del municipi es van realitzar di-
ferents activitats per a totes les edats, 
com ara, la venda de cócs i pizza, diver-
ses manualitats, el joc de l’oca, circuit 
amb bicicleta, paintball amb pistoles 
d’aigua, inflables, actuació de les twir-
les, taller de dj’s, entre altres.

A partir de les 22.30 hores es va comen-
çar amb les diferents sessions dels dj’s 
invitats, començant amb l’entitat de 
dj’s del municipi, amb la sessió d’Axel 
Gil i seguidament amb les quatre sessi-
ons preparades per Pau Brull, Moncho, 
Lluis Torralbo i Carlos Ivern. 

Tant en les diferents activitats de la 
tarda com a la festa nocturna hi va 
haver participació, tot i això, no la pre-
visió que s’havia fet des d’un primer 
moment. Com que l’entitat beneficiari 
de la festa és la Marató de TV3, des de 
l’organització s’ha cregut convenient 
deixar la fila zero oberta fins al mes de 
desembre d’aquest any. 

Des de fa dos anys, Santa Bàrbara s’ad-
hereix a la realització d’activitats per 
la Marató, cada any destinada a una 
malaltia. Per tant, aquest any, tot i que 
aquesta festa benèfica era per la Mara-
tó, igualment s’organitzaran aquell dia 
activitats per la causa, per tant, una de 
les activitats ja organitzades ha estat la 
festa, on els diners recaptats ja aniran 
sumant per a la resta d’activitats que 
es realitzaran. 

Des d’ara i fins al mes de desembre, 
tota aquella persona que vulgui fer la 
seva aportació econòmica ho pot fer al 

següent número de compte: ES42 2013 
3017 67 0210176085. 

La regidora de Joventut, Montse Rodrí-
guez, agraeix la participació de tothom 
el passat divendres i, a més a més, re-
corda que tothom que no hagi pogut 
participar per la causa encara ho pot 
fer. També felicita als membres de l’or-
ganització de la festa per la bona feina 
feta i els encoratja a seguir endavant 
per promoure la participació al muni-
cipi. 

Clausura del casal d’estiu Ballagym

El divendres dia 12 de setembre es 
va realitzar la clausura del casal 
d’estiu BallaGym 2014, que ha 

comptat amb un total de 72 infants, di-
rigits amb 8 dirigents.

El casal s’ha dut a terme al llarg del 
juny, juliol i setembre. Els infants de les 
9 del matí fins les 10 hores realitzaven 
les activitats esportives proposades pel 
Gimnàs Municipal i de les 10 fins les 
13 hores tallers lúdics i variats dirigits 
per les monitores del Centre Obert amb 
el suport de les educadores de la Llar 
d’Infants.

Els infants han pogut gaudir de la pràc-
tica d’esports variats i relacionats amb 
les seves edats com ara bàsquet, acros-
port, jocs tradicionals, psicomotrici-
tat... i de tallers com ara cuina, sortides, 
dinàmiques, piscina, manualitats...

La festa final va comptar amb tots els 
infants que havien passat al llarg de tot 
l’estiu pel casal d’estiu, on van poder 
realitzar jocs d’aigua i un dinar que les 
mestresses de casa van preparar per a 
tots nosaltres. 

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, i els monitors del casal d’estiu, 
valoren positivament la tasca duta a 
terme i creuen que s’han complert les 

expectatives proposades i remarquen 
que el nou format de casal que es va 
engegar l’any passat ha estat un èxit. 
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Benestar Social, Joventut i Salut

EL Punt d’Informació Juvenil Planer en un nou espai

Amb la nova rehabilitació del 
Centre Cultural, i com a nove-
tat amb la fusió dels diferents 

serveis que allí s’hi poden trobar, el PIJ 
Planer entra a formar part de l’Smart-
centre, un centre on s’hi poden trobar 
diferents serveis per a totes les perso-
nes. El Punt d’Informació Juvenil es tro-
ba situat a la planta baixa del centre.

El Punt d’Informació Juvenil Planer és 
un servei juvenil que ofereix tot tipus 
d’informació i assessorament en tots 
aquells temes que són d’especial inte-
rès per als joves i que tracten diversos 
àmbits: ensenyament reglat i no reglat, 
treball i formació, habitatge, societat i 
participació, salut, cultura i oci, vacan-
ces i turisme. També facilita l’accés a 
una informació que permet als joves 
decidir entre un ampli ventall de pos-
sibilitats. 

El PIJ Facilita la comunicació entre els 
joves a través de l’espai gratuït d’in-
ternet i dóna a conèixer informacions 
d’interès per als joves i les diferents 
activitats que s’organitzen anualment. 
Es promouen accions de dinamització 
que tot i ser variades tenen la finalitat 

de mostrar als joves l’ampli ventall de 
possibilitats de llocs i formes de trobar 
la informació que precisen en cada mo-
ment. A més a més d’aquestes activi-
tats de promoció i apropament dels jo-
ves del municipi al Punt d’Informació, 

també es realitzen activitats lúdiques 
que fomenten la participació juvenil.

Montse Rodríguez, regidora de Joven-
tut, recomana a tot el jovent i a la 
població en general que visitin el nou 
centre i que utilitzin al màxim els di-
ferents serveis que s’hi poden trobar. 



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2014

• S’ha abonat a les llibretes retorn del 7% collita olives. 

• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de 
productes fitosanitaris utilitzats aquest any 2014, és imprescindible per poder cobrar 
la subvenció de l’oli. Recordar que la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. 

• 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



Cultura i Ensenyament

Torna la bibliopiscina
Aquest estiu, arreu de Catalunya, 

van entrar en funcionament 40 
bibliopiscines, 6 biblioplatges, 4 

biblioparcs, 3 biblioplaces, 1 bibliojar-
dí, 1 bibliopati, 1 bibliomercat, 1 bibli-
ollac, i 1 biblioterrassa. Santa Bàrbara, 
durant els mesos de juliol i agost, de 
dilluns a divendres i de 16 a 19 hores, 
va tornar a posar en funcionament la 
seva habitual bibliopiscina com ha vin-
gut fent des de fa 17 anys.

Les biblioteques públiques de Catalu-
nya tornen a sortir a l’exterior per ofe-
rir els seus serveis allà on els lectors 
passen l’estiu: a les platges, piscines, 
places, jardins, llacs, terrasses... És el 
que es coneix com a biblioplatges, bi-
bliopiscines, bibliollacs, biblioplaces, 
biblioterrasses o bibliojardins. 

 Es tracta de serveis d’extensió biblio-
tecària en què el principal objectiu és 
promoure la lectura com a activitat de 
lleure, no esperant que els lectors va-
gin als espais tradicionals de les bibli-
oteques, sinó sortint a trobar-los allà 
on habitualment passen el seu temps 
d’oci per oferir-los els serveis bibliote-
caris amb la màxima proximitat. En 

aquestes petites biblioteques d’estiu es 

pot consultar un fons seleccionat per a 

totes les edats en què predominen els 

temes d’actualitat i la literatura d’ima-

ginació: diaris, revistes, còmics, contes 

i novel·les, principalment.  

#biblioestiu

La bibliopiscina de Santa Bàrbara, 
ubicada a les Piscines Municipals 
durant els mesos de juliol i agost, 

va promoure del 24 al 29 de juliol una 
activitat per fomentar el món del llibre 
i la lectura, a través de l’etiqueta #bibli-
oestiu.

 Per promocionar aquests punts biblio-
tecaris, aquesta temporada, el Servei de 
Biblioteques del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya va 
engegar una nova proposta de dinamit-
zació: la instal·lació a les biblioplatges, 
bibliorius, etc. d’una lona de 6 metres de 
llarg i 2 d’alt amb motius del món del 
llibre i la lectura, com ara la Caputxeta 
Vermella sobre un matalàs o el Tirant lo 
Blanc fent-se una autofoto. Era una in-
vitació a interactuar amb les escenes de 
la lona en forma de fotografies i a difon-
dre-les amb l’etiqueta #biblioestiu. Du-
rant juliol i agost aquesta lona va pas-

sar per les biblioplatges i bibliopiscines 
d’Arenys de Mar, Castelldefels, Montgat, 
Tamariu, Girona, Tremp, Torredembarra 
i Santa Bàrbara.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, co-
mentava que, durant l’estiu, la biblio-

piscina és una bona eina per fomentar 
la lectura i si a més es complementa 
amb activitats de dinamització fa que 
els usuaris se sentin més motivats a 
l’hora d’adquirir el gust per la lectura. 
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Cultura i Ensenyament

El dia 15 de setembre es va obrir 
al públic l’Smartcentre en el qual 
els serveis tradicionals que s’ofe-

rien de biblioteca, infocentre i punt 
d’informació juvenil s’han fusionat i 
ampliat. En quant als serveis de bibli-
oteca, aquests han quedat distribuïts 
en dos plantes, diferenciant el públic 
infantil i el públic adult.

Pel que fa als serveis destinats al públic 
infantil, aquests es troben a la planta 
baixa, més adient per a l’accés dels 
més menuts de la població. En aques-
ta planta trobaran tot tipus de docu-
ments dirigits a la seua edat: llibres, 
revistes, dvd, música, etc. També hi ha 
un espai destinat a connectivitat amb 
ordinadors i una aula on es realitzaran 
tot tipus d’activitats de dinamització: 
contacontes, tallers, manualitats, etc.

A la primera planta es troben els ser-
veis destinats al públic adult i amb 
diferents seccions i espais per satisfer 
les necessitats de la diversitat d’usu-
aris. A l’entrada es troba la secció de 
revistes i diaris, un espai ideal per re-
laxar-se mentre es consulta el diari i la 

gran varietat de revistes de tipologies 
ben variades. Seguit hi ha un espai des-
tinat a la connectivitat, on els usuaris 
poden accedir amb els seus ordinadors 
a la xarxa o també mitjançant wifi. Al 
fons es troben els llibres destinats al 
públic adult, on la secció de novel·les 
és la protagonista. La secció de cò-
mics adults, la secció d’audiovisuals i 
la consulta al catàleg tenen un espai 
preferent al costat de l’espai destinat 
a consultar els diferents documents de 
la biblioteca. I finalment, en aquesta 
primera planta també es troba l’aula 
d’estudi, on es troba la col·lecció local, 
un espai tranquil destinat a l’estudi i 

a la realització d’activitats de foment 
a la lectura com són les trobades dels 
membres del club de lectura, les acti-
vitats de llegir i parlar, moments histò-
rics, el taller de memòria, activitats de 
promoció, etc.

Tant a una planta com a l’altra es tro-
ben els serveis d’informació, consulta 
i préstec, per tal de facilitar i orientar 
millor als usuaris.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
està convençut que amb aquests nous 
espais els usuaris se sentiran molt mi-
llor i podran gaudir de les novetats del 
nou Smartcentre. 

El nou espai per a la biblioteca José Escudé



Cultura i Ensenyament

III edició de Cultutardor

La III edició de la Cultutardor ja 
està en marxa i, aquest 2014, els 
dissabtes culturals de tardor es 

concentraran en dos caps de setmana 
i seran el dissabte 8 de novembre i el 
dissabte 15 de novembre, els quals di-
namitzaran culturalment amb especta-
cles diferents abans del cap de setmana 
de la XVIII Fira de l’Oli Novell, els Cí-
trics i la Gastronomia.

El dissabte 8 de novembre, podrem gau-
dir de l’obra de teatre Homes! una pro-
posta del grup Crea Teatre basada en 
l’espectacle, amb el mateix nom, de la 
companyia T de Teatre. Homes! ens par-
larà de diferents aspectes de la natura-

lesa masculina, ja que l’obra planteja 
una divertida dissecció de les relacions 
de les dones amb els homes, en clau 
d’humor i còmica, però amb la intenció 
clara de reflexionar sobre aquells com-
portaments i diàlegs quotidians en els 
quals ens podem veure reflectits.

El dissabte 15 de novembre, tindrem 
al nostre poble a Joan Rovira, músic i 
compositor de les Terres de l’Ebre que 
va emprendre un projecte en solitari 
cantant i tocant la guitarra i que ara 
està triomfant arreu, no només al nos-
tre territori, sinó també a altres ciutats 
europees. 

Aquest any, es continuarà mantenint el 
preu de les actuacions com el primer 
any, 5 euros per espectacle, però no hi 
haurà entrades anticipades, s’hauran 
d’adquirir al mateix moment de l’es-
pectacle, tot i que si que hi haurà afora-
ment limitat.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
espera tenir una bona acollida amb els 
quatre dissabtes dels que consta el ci-
cle de Cultutardor; ja que s’ha fet una 
aposta de qualitat per aquestes jorna-
des de tardor que amplia tot el ventall 
cultural del que ja disposa Santa Bàr-
bara. 
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XVIII Fira de 
l’Oli novell, 
dels cítrics 
i del comerç

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
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XVII JORNADES GASTRONÒMIQUES 
DE LA CUINA DE L’OLI

XVII JORNADES GASTRONÒMIQUES 
DE LA CUINA DE L’OLI

21, 22 i 23 de novembre 2014

DE L’1 AL 30 DE NOVEMBRE



Festes i Fires

Festes Majors 2014
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Festes Majors 2014
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Festes i Fires

Final del programa Ets del milloret

Diada 11 de setembre

Aquest any, la climatologia no 
va impedir, com va fer l’any 
passat, que el concurs de ta-

lents de les Terres de l’Ebre Ets del 
Milloret es realitzés la nit del bou 
estofat, el dimecres 16 de juliol, tal 
i com estava programat dins les Fes-
tes Majors 2014 de Santa Bàrbara.

ETS DEL MILLORET, amb aquestes 
paraules es va proclamar guanyado-
ra del concurs a Gal·la, en una final 
molt emocionant, retransmesa per 
Canal TE, on van mostrar les seves 
actuacions d’una manera brillant els 
6 finalistes: el grup de música B-SOS 
de Sant Carles de la Ràpita, Sara Roi-
get de Santa Bàrbara, Jordi Labernia 
d’Ulldecona, Èrika Gisbert de Sant 
Jaume d’Enveja, Àlex Benito de l’Al-
dea i Gal·la de les Cases d’Alcanar.

Gal·la es va endur el primer premi 
consistent en 500 €, B-SOS va acon-
seguir la segona posició i 300 € i Àlex 
Benito la tercera posició i 200 €. 

A més a més, repartit de la matei-
xa manera que els premis anteriors, 
els 3 guanyadors es van endur 1.000 
euros més en vals de publicitat per 
invertir en promocions fetes pels 
quatre mitjans que formen el Grup 
L’EBRE (Setmanari L’EBRE, Canal Ter-
res de l’Ebre, Imagina ràdio i Ebredi-
gital.cat).

El jurat format per Ramon Bel, Jordi 
Príncep i Alba Trilla va comentar que 
tots els participants havien estat a 

l’alçada d’una final i havien mostrat 
el millor d’ells mateixos, superant el 
nivell mostrat a les semifinals i tam-
bé que els havia estat molt difícil es-
collir als tres guanyadors, ja que ca-
dascú ho havia fet molt bé dins les 
seves disciplines.

La regidora de Festes, Judit Lleixà, 
estava molt contenta de com es va 
desenvolupar tot i de què el públic 
assistent gaudís de l’espectacle. 
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El 10 de juliol i dins el marc de 
les Festes Majors 2014 de San-
ta Bàrbara, es va fer entrega 

dels premis del IX concurs d’imatge 
digital. En aquesta edició la temàti-
ca era: Santa Bàrbara de nit. Aquest 
concurs pretén apropar i donar a co-
nèixer la nostra població, tant per la 
riquesa natural, arquitectònica com 
personal. 

En aquesta edició, cal destacar la di-
ficultat que ha suposat la realització 
de fotografies nocturnes, per això 
mateix, el Sr Antonio Ollés, desta-
cava la creativitat i l’esforç que els 

participants hi han posat i els bons 
resultats aconseguits. Un jurat com-
post per representants d’entitats, 
treballadors de l’Ajuntament i regi-
dors, va ser l’encarregat d’efectuar 
les votacions per treure les imatges 
guanyadores. El primer premi, dotat 
amb 100 €, va ser per a Alina Caballé 
Arín, el segon premi, dotat amb 50 € 
va ser per a Guillem Blanch Roldan i 
el tercer premi, dotat amb 30€, se’l va 
endur Núria Fernández Miralles. Tots 
els participants també van rebre un 
obsequi en agraïment a la seva par-
ticipació.

Podeu accedir al següent enllaç per 
veure totes les imatges participants 
i quines han estat les guanyadores: 
http://youtu.be/K_vq5KWOtxk
El regidor de Noves Tecnologies, 
Antonio Ollés, es mostra molt satisfet 
de la consolidació d’aquest concurs, 
que l’any que ve, celebrarà la seva 
desena edició. El concurs és una 
manera d’apropar i fomentar l’ús de 
les TIC entre la nostra ciutadania. A 
més, 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. 

Premis IX concurs d’imatge digital

Alina Caballé Arín
1r Premi

Guillem Blanch Roldan
2n Premi

Núria Fernàndez Miralles
3r Premi
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Escultura sonora

El Museu De la Vida a la Plana 
de Santa Bàrbara, equipament 
patrimonial que participa en la 

xarxa territorial de museus i equipa-
ments patrimonials de les Terres de 
l’Ebre, va exposar la peça Llavor de 
Nimbus (Après-Baschet), un sistema 
que combina diapasons i globus, de-
senvolupant els conceptes dels ger-
mans Baschet. Aquesta peça petita 
permet interpretar sons llargs i mo-
dular la llargada i el color del so fent 
pressió en el globus. 

La xarxa territorial de museus i equi-
paments patrimonials de les Terres 
de l’Ebre, va dur a terme entre el 18 
de juliol i el 28 de setembre una ex-
posició conjunta sota el nom “Ebre, 
Art&Patrimoni. Col·lectiva d’Escul-
tura Sonora” que va estar present de 
manera simultània a tots els museus 
i equipaments patrimonials que for-
men part d’aquesta xarxa. 

Entre els artistes que hi van partici-
par podem trobar autors amb una 
carrera consolidada, com poden ser 
Núria Arias, Antoni Blanc, G. Bel, Jo-
sep Cerdà, Joan Escudé, Per Kristi-
ansen, Vicent Matamoros, Antònia 
Ripoll, Martí Ruids o Marta Vidal, 
mentre que d’altres són artistes que 
estan iniciant la seva trajectòria dins 
del món de l’escultura i que prove-
nen, majoritàriament de l’Escola 
d’Art d’Amposta o de la Universitat 
de Barcelona tenint tots ells algun 
vincle personal o creatiu amb les 

Terres de l’Ebre, i són Itziar Badenas, 
Daniel Cortijo, Berta Esteve, Andreu 
Garcia, Ruth Gisbert, Jacint Hierro, 
Sarah Pujol-Galceran, Jordi Verdès  i 
Yoliztli Villanueva.

L’escultura sonora, és una discipli-
na artística que més enllà de la seva 
experiència creativa, permet gaudir 
de l’obra amb altres sentits, espe-
cialment l’oïda pel so que emeten, 
però també del tacte, a través dels 
materials amb els que es construei-
xen (metall, fusta, pedra, fibres vege-
tals, plàstics, ceràmica, etc). A més, 
moltes d’aquestes escultures són 
interactives, és a dir, l’espectador ha 
d’activar-les o interactuar amb elles, 
ja sigui percudint-les, acaronant-les, 
tocant-les, etc. 

El projecte, produït pel Servei d’Aten-
ció Museística que realitzen el Mu-
seu de les Terres de l’Ebre i el Depar-
tament de Cultura, compta amb la 
participació i l’assessorament del La-
boratori d’Art Sonor de la Universi-
tat de Barcelona. Aquest és un equip 
punter a nivell mundial en aquesta 
disciplina, amb multitud d’inter-
vencions en diversos països d’Eu-
ropa, Àsia i Amèrica. Els membres 
d’aquest grup, Josep Cerdà, Vicent 
Matamoros i Martí Ruiz, han impartit 
un curs i han assessorat als artistes 
participants en aquest projecte en la 
creació de la seva obra i l’adaptació 
de les mateixes als espais on s’han 
d’exposar, a més de participar amb 

la preparació d’escultures per a di-
versos dels espais que hi participen.  

Així mateix, la Fundació ONCE, col-
labora en la transcripció de les car-
teles al Braille i en la difusió del pro-
jecte, i el centre d’Art Lo Pati amb la 
cessió de la Residència d’Artistes de 
Balada. 

Amb aquesta iniciativa, es crea una 
potent oferta cultural que es com-
plementa la programació de l’oferta 
patrimonial que a través de les seves 
exposicions permanents i activitats 
temporals ofereixen els principals 
museus i centres d’interpretació del 
territori.

El programa “Ebre, Art&Patrimoni”, 
es durà a terme els estius dels anys 
parells i s’alternarà amb la progra-
mació d’”Ebre, Música&Patrimoni”, 
un festival d’estiu de concerts i ac-
tuacions musicals en els mateixos 
espais patrimonials. 

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
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L’Smartcentre ja està en funcio-
nament, i amb ell els diferents 
serveis que han donat lloc a 

aquest espai innovador i ajustat a 
les necessitats de la societat actu-
al, on les noves tecnologies, són un 
pilar fonamental en tots els àmbits. 
L’Smartcentre disposa d’una conne-
xió de més de 50 Mb per integrar tots 
els seus serveis i oferir connectivitat 
de qualitat a tots els seus usuaris.
L’infocentre, així com la Biblioteca, el 
PIJ i l’Àrea de Promoció Econòmica, 
s’han fusionat per donar lloc a un es-
pai i serveis més actuals i on les TIC 
hi són molt presents.
Avui en dia, les noves tecnologies són 
la base de l’evolució, no es pot enten-
dre la cultura, la joventut, l’empre-
nedoria, ni els serveis a la ciutadania, 
sense un important component tec-
nològic. Un cop més, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara aposta fort per pro-
moure un espai dotat amb les últi-

mes tecnologies que integra tots els 
serveis anomenats anteriorment. 

Així doncs, el Punt TIC de Santa Bàr-
bara queda integrat a l’Smartcentre. 
A la planta baixa podem trobar la 
zona de connectivitat, equipada amb 
ordinadors i amb espais per a tots 
els que porten el seu portàtil. També 
tenim l’aula de formació, equipada 
amb 12 ordinadors, pissarra digital 
i sistemes d’audio i vídeo per a una 
formació de qualitat. 

A part dels serveis com a Punt TIC, 
també trobem l’espai d’informació i 
atenció a l’usuari com a centre AC-
TIC, centre de suport de la UOC i es-
pai de promoció econòmica.

També a la planta baixa, disposem 
d’un nou espai de coworking i de sala 
polivalent on els coworkers poden 
gaudir de tot l’equipament necessari 
per dur a terme la seva activitat, així 
com tallers, reunions, formació,...

Al primer pis, on es troba ubicada la 
zona de biblioteca per a adults, tam-
bé hi ha una zona de connexió i una 
aula d’estudi. Tant mateix, tot el cen-
tre disposa de connexió wifi per faci-
litar l’accés a tots els usuaris als seus 
dispositius.
El regidor de Noves Tecnologies, An-
tonio Olles, valora molt positivament 
les millores realitzades i sobretot re-
marca les instal·lacions i serveis de 
l’Smartcentre com un referent del 
nostre territori, així com destaca que 
Santa Bàrbara continuarà sent cap-
davantera en l’ús de les TIC i de la 
seva promoció amb tot tipus d’activi-
tats per minimitzar l’escletxa digital 
i apropar-les a tota la ciutadania. 

L’Infocentre a l’Smartcentre

El cap de setmana 27 i 28 de se-
tembre se van celebrar les Jor-
nades Europees del Patrimoni. 

A Santa Bàrbara es van fer els se-
güents actes:

- Per una banda, el Museu de les Ter-
res de l’Ebre va preparar una sèrie 
d’activitats en col·laboració amb els 
diferents centres que formem part 
de la XARXA EBRE NATURA & CUL-
TURA. A Santa Bàrbara el diumenge 
28 a les 12 h va tenir lloc una visita 
guiada al Centre d’Interpretació de 
la Vida a la Plana “El Mas de Mar-
tí: L’arquitectura rural tradicional”. 
També es van fer tallers i activitats 
educatives a l’Escola de la nostra lo-
calitat, les setmanes anterior i pos-
terior a aquest cap de setmana.

- En segon lloc, La Mancomunitat 
Taula del Sénia, juntament amb 10 
ajuntaments i altres col·laboradors, 
van organitzar 7 activitats relacio-
nades amb les oliveres mil·lenàries 
del Territori Sénia que es van fer 

dintre de les Jornades Europees de 
Patrimoni 2014, del 14 de setembre 
al 18 d’octubre. Totes són gratuïtes.

Concretament, pel que fa referència 
a Santa Bàrbara, el dissabte 27 de se-
tembre es va realitzar un recorregut 
en bicicleta sortint des del Museu de 

la Vida a la Plana i arribant a les Oli-
veres Mil·lenàries de l’Arion després 
de passar per la Galera i Godall, on 
es van fer breus parades per visitar 
el Centre Interpretació de la Terrissa 
i l’Espai Acollida Turística Esportiva 
respectivament. 

Jornades Europees del Patrimoni
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El Ple de la Diputació de Tarragona en la seva sessió de data 25 de juliol 
de 2014 va aprovar la concessió de subvencions dins el programa de 
despeses corrents del Pla d’Acció Municipal per a l’any 2014, atorgant 

a l’Ajuntament de Santa Bàrbara 22.196,53 €, que es destinaran al pagament 
de despeses d’energia elèctrica de l’enllumenat públic. 
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S’inicia el quart any del Progra-
ma Montsià Actiu, un programa 
inclòs en el marc del programa 

treball a les 7 comarques del Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el qual, 
el Consell Comarcal del Montsià ha 
estat el principal impulsor i els ajun-
taments de la comarca han donat el 
seu suport i s’han beneficiat de les 
diferents accions.  

En aquest sentit, en els darrers anys 
s’han realitzat importants projectes 
a nivell de desenvolupament eco-
nòmic i social, destacant-hi progra-
mes a gran escala, desenvolupament 
d’accions de suport al teixit empre-
sarial, programes formatius o me-

canismes d’inserció laboral, entre 
altres, amb resultats molt positius 
que han estat ben rebuts tant a nivell 
comarcal com també a les esferes del 
Servei d’Ocupació de Catalunya qui 
veu aquest projecte com un exemple 
de bon funcionament a nivell de col-
laboració públic-privada.

En la darrera xarxa tècnica, es van 
abordar els principals continguts 
de treball per al període 2014-2015, 
destacant-hi diferents programes 
de foment del desenvolupament lo-
cal (estudis, campanyes, fòrum del 
talent...), programes de qualificació 
professional (cursos, tallers...), conti-

nuació del dispositiu d’inserció labo-
ral Activa’t!, etc. 

Des del primer dia, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ha col·laborat acti-
vament en el desenvolupament de 
les accions i programes del Montsià 
Actiu, donant suport a nivell econò-
mic, tècnic i institucional. Per a An-
tonio Ollés, regidor de Promoció Eco-
nòmica, continuar dins de Montsià 
Actiu és una bona senyal pel fet que 
aquest genera sinèrgies positives en-
tre els diferents estaments públics i 
privats de la comarca i, a més, genera 
accions per les quals la ciutadania en 
pot sortir beneficiada. 

Santa Bàrbara amb el projecte Montsià Actiu

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 22.196,53 €

Al mes de juliol, els treballa-
dors i treballadores del futur 
Smartcentre Santa Bàrbara 

van realitzar una formació bàsi-
ca en coworking, del qual el mateix 
centre en disposarà d’un espai per 
totes aquelles persones que vulguin 
desenvolupar la seva tasca laboral 
d’una forma diferent, d’acord amb 
els nous temps i lligada a la revolució 
tecnològica actual. 

El coworking és una forma de treball 
que permet a professionals indepen-
dents i emprenedors/es de diferents 
sectors, compartir un mateix espai de 
treball, tant físic com virtual, per tal 
de desenvolupar projectes professio-
nals de forma independent, així com 
fomentar projectes conjuntament. 
En aquest sentit, ja de fa molts anys, 
l’Infocentre de Santa Bàrbara va ser 
pioner al nostre territori, essent cen-
tre de Teletreball, que d’alguna for-
ma es pot dir que fou l’embrió del 
que avui dia és el coworking. Per tal 

de continuar amb aquesta voluntat, 
el futur Smartcentre disposarà d’un 
espai compartit de coworking, amb 
la voluntat que persones amb in-
quietuds per desenvolupar projectes 
empresarials trobin un punt comú 
per realitzar-se.

En aquest sentit, des del Programa 
de Desenvolupament Rural de Ca-
talunya, LEADER 2007-2013, s’està 
realitzant un programa pioner a Ca-
talunya on el Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre és el nexe coordinador, 
sota el títol Coworking Rural. En el 
marc d’escampar-ho a diferents àre-
es GAL (Grups d’Acció Local) vincula-
des al PDR LEADER 2007-2013, Santa 
Bàrbara ha estat escollida per ser-ne 
el centre vertebrador al Montsià. Per 
aquest motiu, s’ha establert un pro-
grama d’accions per tal de formar 
tant als treballadors/es de l’Smart-
centre com també en el marc de 
desenvolupar accions de promoció i 
difusió del coworking a tota la pobla-

ció, a fi que el futur centre sigui un 
referent al nostre territori. 

El regidor de Promoció Econòmica, 
Antonio Ollés, qui també va partici-
par activament en la formació, veu 
el coworking com una forma de de-
senvolupar nous projectes empresa-
rials d’una forma diferent, aprofitant 
els avantatges del món rural com un 
entorn privilegiat sense necessitat de 
perdre les oportunitats que ofereix el 
món urbà. 

Formació coworking a Santa Bàrbara
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Fitxa
Estat : Monagas
Altitud mitjana = 195 msnm
Població (2001) = 7.694 habitants

Santa Bárbara
(Venezuela)

El municipi Santa Bàrbara és un dels 13 
municipis que conformen l’Estat Mo-
nagas. La seva capital és Santa Bàrbara 
i va ser fundada el 13 de març de 1754 
pel Frare Casimiro de Borja. 
Té una població de 7.694 habitants 
(Cens 2001), i una superfície de 299 
km².

Història 
El poble va ser fundat pels indis caribes 
reclutats als voltants de la regió i altres 
portats d’altres latituds. Aquest poblat, 
a diferència d’altres, es comença cons-
truint l’església, després les cases dels 
aborígens i, finalment, es van edificar 
les cases dels religiosos espanyols.

Geografia 
El municipi Santa Bàrbara està situat a 
l’oest de l’Estat Monagas, limita al nord 
amb el municipi Ezequiel Zamora i el 
municipi Maturín, al sud amb el mu-
nicipi Maturín i Piar, a l’est amb el mu-
nicipi Maturín i a l’oest limita amb el 
municipi Piar. Està localitzat a la part 
baixa muntanyosa de Los Llanos de 
Monagas entre els 100 i els 250 msnm, 
presenta una vegetació de bosc sec tro-
pical i una altra de bosc humit tropical, 
té una temperatura mitjana anual de 
26,8 °C i precipitacions de 1.092 mm 
(mitjana anual). Els cursos d’aigua cor-
ren en direcció oest-est, i els principals 
rius són el Amana i el Tonoro. 
Es tracta d’una zona boscosa seca i tro-
pical, on predomina la formació vege-
tal de sabana oberta. Les seves espèci-
es característiques són la palla peluda, 
granadillo, mastranto, chaparro, etc. La 
continuïtat de les sabanes s’interromp 
per la presència de morichales i boscos 
de galeria.

Economia 
Basada en les activitats agrícoles i pe-
cuàries, dedicant-se a cultius anuals 
mecanitzats com el blat de moro, sor-
go, cotó, sèsam, soja i cultius perma-
nents o semi permanents com la canya 

de sucre. També es practica la ramade-
ria en pastures establertes o naturals. 
Igualment, arran d’importants desco-
briments de rics jaciments de cru lleu-
ger i de gas, destaca en aquest muni-
cipi l’activitat petroliera, allí es troba 
la planta d’extracció de líquids de gas 
natural “Criogénico Santa Bárbara”. Un 
altre recurs miner present al municipi 
són les mines de sorra i grava. 
Entre les manifestacions artesanals 
trobem la confecció de teixits de fibres 
vegetals i els productes de ceràmica i 
de fang.

Turisme 
Com atractius turístics destaquen l’Es-
glésia de Santa Bàrbara i la plaça Boli-
var amb l’enorme Arbol la Ceiba que co-
breix gairebé la meitat de la plaça. Les 
característiques del municipi ofereixen 
un turisme recreatiu amb l’aprofita-
ment dels seus recursos paisatgístics 
localitzats als marges del riu Sonoro.

Folklore 
Destaquen alguns balls típics: Ball Del 
Sebucán, El Pájaro Guarandol, La Burriqui-
ta, El Ball del Meremare i la rememoració 
de la data de fundació de Santa Bàrba-
ra.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

RESUMS DE LES SESSIONS DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL TER-
CER TRIMESTRE DE L’ANY 2014

Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 3 de ju-
liol de 2014. En la que, entre d’altres, 
es van adoptar els acords següents:
Abonar la quantitat sol·licitada en la 
petició presentada d’ajut d’urgència 
social, d’acord amb la valoració efectu-
ada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest 
Ajuntament.
Aprovar l’atorgament de premis per al 
concurs d’Imatge Digital 2014.
Adjudicar la contractació de la segu-
retat i el servei de controlador d’accés 
per a la realització de la festa “Disco-
revival”, al Sr. Oscar Reverté Margalef, 
per un import de 16,50 €/hora, més la 
quota corresponent d’IVA.

Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 24 de ju-
liol de 2014. En la que, entre d’altres, 
es van adoptar els acords següents:
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per import 
de 4.626,54 €, per a Programes i Acti-
vitats Culturals 2014, concedida per 
Programes i activitats culturals.
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per import 
de 5.840,35 €, per a inversions en equi-
paments municipals d’interès ciutadà 
i edificis singulars i patrimonials i de 
valor cultural.
Declarar admeses les ofertes presen-
tades pels licitadors de l’obra “remo-
delació d’un tram del carrer de la Vic-
tòria Fase II – Etapa D”.
Aprovar la presentació de la sol·licitud 
i execució del projecte “Pla per la 
construcció del nou local d’entitats 
de Santa Bàrbara” per part del Consell 
Comarcal del Montsià. El nombre de 
treballadors sol·licitats és d’un.
Adherir-se al Pacte Territorial de les 
Terres de l’Ebre pel Dret a decidir.

Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 7 d’agost 
de 2014. En la que, entre d’altres, es 
van adoptar els acords següents:
Aprovar l’adjudicació definitiva del 
contracte per a l’execució de l’obra 
“Remodelació d’un tram del carrer de 
la Victòria Fase II – Etapa D”.
Aprovar el Projecte tècnic per l’exe-
cució de les obres “Remodelació d’un 

tram del carrer de la Victòria Fase II 
– Etapa E”.
Declarar admeses les ofertes presen-
tades pels licitadors de l’obra “Remo-
delació d’un tram del carrer de la Vic-
tòria Fase I – Etapa A”
Aprovar contracte d’arrendament 
amb APASA. 

Sessió ordinària, realitzada per 
la Junta de Govern Local el dia 21 
d’agost de 2014. (Sense temes desta-
cables per aquest resum).

Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 4 de 
setembre de 2014. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords 
següents: 
Aprovar el programa dels diferents 
actes a celebrar a la nostra població, 
commemoratius de la “Diada Nacio-
nal de Catalunya”, els dies 10 i 11 de 
setembre.

Sessió ordinària, realitzada per la 
Junta de Govern Local el dia 18 de 
setembre de 2014. En la que, entre 
d’altres, es van adoptar els acords 
següents:
Acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona, per import 
de 1.200,00 €.
Adjudicar el contracte per a l’execució 
de l’obra “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa A” a 
l’empresa Hidrocanal, SL, per un im-
port de 241.353,99 €, IVA inclòs.
Acceptar la subvenció concedida per 
la Direcció General de Joventut del 
Departament de Benestar Social i Fa-
mília per a la realització del projecte 
d’activitats adreçades a persones jo-
ves abans esmentat per un import de 
12.000€.
Acceptar la subvenció de l’Institut ca-
talà de les Dones de la Generalitat de 
Catalunya per un import de 2.486,00 € 
+ 2.486,00 €.
Abonar la quantitat sol·licitada en la 
petició presentada d’ajut d’urgència 
social, d’acord amb la valoració efectu-
ada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest 
Ajuntament.
Aprovar l’esborrany de conveni de col-
laboració a signar amb la plataforma 
digital Surtdecasa.cat i aquest Ajun-
tament, per tal de donar difusió a les 
activitats socials, culturals, esportives 
i de lleure del municipi.

Acollir-nos a l’Ordre AAM/255/2014, 
de 31 de juliol, per la qual s’aproven 
les bases reguladores dels ajuts per a 
la diversificació econòmica de les zo-
nes rurals en el marc de l’eix 4 Leader 
del Programa de desenvolupament ru-
ral de Catalunya 2007-2013, i es con-
voquen els corresponents a l’any 2014.

RESUM DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

Sessió Ordinària, realitzada pel Ple 
de la Corporació el dia 26 de juny 
de 2014. En el desenvolupament de 
la qual es van adoptar els següents 
acords: 
Aprovar el requeriment de pagament 
de les obres d’arranjament dels defec-
tes existents en l’obra “Centre de Dia 
Municipal”.
Donar compte de l’informe d’Inter-
venció de l’execució del pressupost 
2014 al 1r. trimestre.
Donar compte de l’informe sobre el 
compliment dels terminis de paga-
ment de les obligacions atenent allò 
que disposa la Llei 15/2010, de 5 de ju-
liol, corresponent al 1r. trimestre 2014.
Aprovar l’expedient de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari número 
2/2014, que cal finançar mitjançant 
romanent de tresoreria per a despeses 
generals.
Aprovar el programa d’actes presentat 
per a les properes Festes Majors 2014.
Aprovar la Memòria de Bous per a les 
Festes Majors 2014.

Sessió extraordinària, realitzada pel 
Ple de la Corporació el dia 25 de se-
tembre de 2014. En el desenvolupa-
ment de la qual es van adoptar els 
següents acords:
Donar compte de l’informe sobre el 
compliment dels terminis de paga-
ment de les obligacions atenent allò 
que disposa la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, corresponent al 2n. trimestre 
2014.
Aprovar l’expedient de crèdit extraor-
dinari número 3/2014.
Declarar la plurianualitat de l’obra 
“Remodelació d’un tram del carrer de 
la Victòria Fase II – Etapa E”
Aprovar la Moció de suport a la cele-
bració de la consulta del 9 de novem-
bre sobre el futur polític de Catalunya.
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Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2014

NOA ZAERA PEPIOL ............................................06/07/2014

Adolfo Zaera Rodríguez

Sílvia Pepiol Roda

JULIÀ ESTRADA GARCIA ...................................08/09/2014

Juan Estrada Fonollosa

Noelia Garcia Martí

LLUC VILLAMON IZQUIERDO ...........................26/09/2014

Claudio Villamon Vedo

Míriam Izquierdo Cid

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2014

JAUME FALCÓ VALLDEPÉREZ

MONICA PUJOL ESQUERRÉ ................................02/08/2014

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2014

MARIA TERESA FORNÓS CALLAU ....................04/07/2014

RAQUEL FERRERES FERNÁNDEZ ......................15/07/2014

FRANCISCA SOLA MUÑOZ ................................20/07/2014

NATALIA ESCRIVÀ MAIGÍ ..................................21/07/2014

ADELA ARASA SEBASTIÀ ..................................09/08/2014

JOAQUÍN ARASA ALSO .......................................18/08/2014

JOSE ROYO FERRÉ ...............................................23/08/2014

CARMEN GUIMERÀ CUJAR ................................26/08/2014

JOAQUÍN MONFORTE REDÓN ...........................28/08/2014

JAIME SÀNCHEZ ROIG .......................................04/09/2014

JUAN PEDRO JOVE FIGUERAS ............................08/09/2014

PURIFICACIÓN ARASA PLA ...............................09/09/2014

PILAR CUADRAD CID .........................................23/09/2014

ADELA QUERAL ARASA .....................................21/09/2014

ESTER CID BARBERÀ ..........................................24/09/2014

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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



L’entrevista

Sóc Maria Teresa Ferré Bort, la Cante-
rera. Com tots sabeu sóc filla de Joa-
quín Ferré i Cinta Bort, i la tercera de 
tres germans. Per la diferència d’edat 
he estat la menuda, amb el meu germà 
Jordi em porto 14 anys! El meu germà 
Lluís sempre em cridava “menuda!” i 
per això la meva infantesa va ser molt 
bona i vaig estar mimada per tots. Visc 
a la mateixa casa on vaig néixer, i ho 
dic literalment, Don Agustín va ajudar 
a la meva mare a què jo naixés a casa.

A casa meva, la fàbrica de sifons i ga-
soses, vaig passar tota la meva joventut 
ajudant a la família, per això no vaig 
poder anar a treballar a altres llocs.

Fins els 11 anys vaig anar a les escoles 
del poble, que tenia bones mestres a 
pesar de ser temps de dictadura, i mol-
tes bones companyes i amigues que 
durant els anys no han anat canviant, 
actualment seguim sent amics, amics 
dels de veritat. Aleshores a les escoles 
es parlava el castellà, i molt al meu pe-
sar no vaig poder aprendre a escriure 
el català.

Les estones del “pati” servien per jugar 
a piso, a les agulletes, a cartonets (per 

qui no ho sàpiga el joc consistia a fer 
un cercle a terra i col·locar els carto-
nets que sortien a les capses de mistos, 
i posar-nos lluny del cercle i tirar en un 
“tello” per fer-los sortir del cercle, i qui 
treia un cartonet se’l quedava i torna-
va a tirar). L’esmorzar era molt diferent 
dels que hi ha ara, nosaltres ens con-
formàvem amb llet en pols i formatge 
groc que ens servien a les escoles, si en 
volíem! Jo preferia el pa amb xocolata 
que em donava la meva mare.

En enviudar el meu germà Jordi, vaig 
haver de deixar les escoles per ajudar 
amb el meu fillol Jordi, però això no va 
ser un impediment per seguir estudi-
ant, ja que vaig tenir la sort de poder 
anar al repàs de Don Rogelio i Donya 
Carmen, grans amics de casa als que 
els tinc molta estima i respecte, i fer 
l’examen de graduat amb tots els meus 
amics gràcies a Don José Escudé, el di-
rector d’aleshores de les escoles.

Gràcies a Mossèn Sales, que feia cur-
sos, vaig aprendre a fer mecanografia i 
tenidoria. Anàvem a la casa parroquial 
a les nits a fer aquests cursets, i recor-
do que érem molts. Es van arribar a fer 
cursos de tractoristes, de paletes, de 
cosir…

Vaig tenir una joventut molt sana i 
alegre amb tota la meva colla. Passà-
vem les estones de diverses maneres, 
segons l’època, jugant al carrer. Tallà-
vem flors quan era Corpus, fent els pre-
paratius per a la revetlla de Sant Joan 
(dues setmanes abans ja estàvem bus-
cant material per fer la foguera, no és 
per presumir però era la més gran del 
poble), anar al teatre de la plaça de la 
Rúbia quan es feien representacions… 
Tot això es feia a la fresca amb tot el 
veïnat, es vivia al carrer. Una de les co-
ses que trobo més a faltar del poble és 
aquest ambient de festa i convivència 
al carrer, que durant aquests anys s’ha 
anat perdent. Ara, a una determinada 
hora, passes pels carrers i ja no trobes 
gent prenent la fresca... I què dir de la 
plaça Major! Abans hi havia “ambienti-
llo”… Ara sembla un poble fantasma a 
les tardes-nit. No sé si és degut a la crisi 
econòmica, a la fuga de jovent fora del 

poble, perquè no saben on anar, o per-
què els temps canvien.

Com la majoria sap, em vaig casar amb 
Josep Estapé. En aquells temps era im-
pensable que un capellà pogués ca-
sar-se. Josep va estar set anys al poble 
fins que va tenir la dispensa. Un cop 
fora de l’església va estudiar i va trobar 
feina a Difusora Internacional, ubicada 
a Barcelona. Per això vaig sortir de San-
ta Bàrbara per iniciar una nova vida a 
la capital. No em va costar marxar del 
poble perquè sabia que cada setmana 
hi tornaria. Per això els meus pares, tot 
i que s’enyoraven, ho van entendre per-
fectament, i també perquè s’estimaven 
molt a Josep.

Tot i això, cada cap de setmana baixà-
vem al poble a visitar a la família, ja 
que Josep s’estimava Santa Bàrbara 
com si fos el seu poble natal. Això no 
va canviar quan vam tenir els nostres 
fills, la Marta, l’Ignasi i la Georgina, tots 
tres nascuts a Tortosa. Cada setmana 
anàvem al poble, i per això els meus 
fills s’han fet grans sentint-se de Santa 
Bàrbara, jugant al carrer com feia jo i 
participant dels actes festius del poble. 
Només cal que els sentiu parlar, te-
nen el mateix “accent” del poble. Quan 
van iniciar els estudis de secundària, 
aquestes visites es van anar espaiant, 
era impossible baixar cada setmana 
amb els xiquets. En canvi, jo procura-
va ser-hi perquè els meus pares eren 
grans.

A Barcelona vivim al barri de la Sagra-
da Família, la tenim enfront mateix. Si 
he de ser sincera, estava com si hi fos 
al poble, ja que molts dels meus amics 

Entrevista a la planera absent…
Maria Teresa Ferré Bort
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L’entrevista

estàvem estudiant i vivint a prop i ens 
trobàvem totes les tardes. Això va ser 
un punt a favor meu per adaptar-me 
ràpidament a la ciutat. A part, el veï-
nat del barri estava a la fresca com al 
poble! Avui en dia, com ha passat al 
poble, això s’ha perdut. No penseu que 
és només al poble que queden buits els 
carrers… aquí a Barcelona també tan-
quen persianes d’hora.

Porto vivint a Barcelona quasi 40 anys, 
i segueixo anant a comprar a les boti-
gues com si ho fes al poble. A la verdu-
leria demano bajoques, a les botigues 
demano fesols i pataques, a la peixa-
teria senyalo el peix perquè ho dic del 
terme i no m’entenen… sóc una pla-
nera enmig de la ciutat. Això fa que 
la gent que em coneix, a la llarga, han 
après a parlar com jo i en les conver-
ses ja no em diuen els nens sinó “los 
xiquets”.

Molt sovint parlo amb els meus fills de 
Santa Bàrbara, de com era i com és. El 
que em sorprèn és que el gran canvi 
que noto jo del poble, també el noten 
ells que porten menys temps vivint 
allà. Em comenten com els xiquets ja 
no surten a jugar al carrer, com sem-
pre van acompanyats d’algú quan ells 
mateixos, no fa tants anys, voltaven el 
poble de dia i de nit. S’han fet grans mi-
llores al poble pel que fa a infraestruc-
tures, tenim una piscina, poliesportiu, 
gimnàs, biblioteca, un carrer Major 
arreglat, institut… però de què serveix 
una piscina per a la gent del poble si el 
preu és tan elevat?

Fem moltes activitats al poble, per a tot 
tipus d’edat. Realment durant aquests 
anys jo he al·lucinat de totes les coses 
que s’han recuperat i han anat a l’alça. 
Però no són suficients per mantenir al 
jovent al poble.

Tornar al poble? Realment no sé si he 
arribat a marxar mai. És veritat que 
gran part del meu temps estic a Bar-
celona, perquè hi tinc els meus fills. 
Fa un temps baixava més sovint i m’hi 
quedava més d’un cap de setmana, els 
meus fills ja s’espavilen sols, però això 
fa dos anys va canviar. Ara gaudeixo de 
quedar-me veient créixer a Biel, el meu 

nét. Això fa que els caps de setmanes 
que vaig al poble no siguin tan sovint. 
Si veieu pel poble a un xiquet rosset 
i que parla pels colzes, és en Biel. No 
dubteu, que en quan es pot, ell va al 
poble a gaudir de jugar a pilota, a pe-
gar la volta a veure si veiem tractors, 
a veure llet merengada al de “Llu” (“M” 
per als amics), o a mirar des de la porta 
de casa i saludar a tots els que van a 
comprar pa: “Qui és iaia?”. Nosaltres li 
parlem “Santabarberí”… el temps dirà 
si dóna fruit.

La casa del carrer Sant Rafael ha sofert 
canvis, però es conserva la porta oberta 
com sempre, tafanera pels de dins de 
casa i també pels de fora. Tot i canvi-
ar encara sento el soroll de sifons om-
plint-se, al meu pare cantar havaneres, 
al meu germà Lluís cantant i resant 
(resava de les dues maneres)... Aques-
ta casa em recorda l’esforç dels meus 
pares i sempre serà casa el papa i la 
mama. Els meus nebots encara vénen 
a prendre cafè a “casa els iaios” tot i ser 
ara la casa de la tia Teresa, i molts ve-
ïns encara vénen a veure’m a la fàbrica 
de sifons.

Si passeu a l’estiu pel carrer Sant Ra-
fael, passeu a saludar que nosaltres 
intentem seguir prenent la fresca al 
carrer i, de tant en tant, si el temps ho 
permet, seguim fent algun que altre so-
par al carrer. Fins al proper cap de set-
mana planers!
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Entitats Planeres

AMPA JAUME BALMES
Com tots els anys, l’AMPA va partici-
par en les Festes Majors, organitzant 
un dia per a tots els xiquets i xiquetes, 
amb moltes activitats: curses, circuits, 
inflables i la festa de l’escuma. Aquest 
any hi va haver molta participació, 
com sempre moltes gràcies a tots per 
la bona acollida que tenen les nostres 
activitats.

El passat 12 de setembre es va celebrar 
al nostre poble la Festa Benèfica. Des 
de l’AMPA també vam voler col·laborar 
en aquest dia tan especial, aportant el 
nostre granet d’arena amb la realitza-
ció de tallers per a tots. 

Un cop acabat l’estiu i les vacances 
comença un nou curs escolar. Es con-

tinua amb les activitats ofertades per 
l’AMPA per a tots els xiquets i xiquetes, 
intentant que aquestes siguin el més 
variades possibles:

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

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

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

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

- Taller d’anglès: Un dia a la setmana.

La venta dels llibres es va realitzar du-
rant dos dies el passat mes de setem-
bre i cal dir que els pares i mares estan 
molt contents amb el mètode de paga-

ment fraccionat, d’aquesta manera no 
es fa tan pesat com fer l’abonament tot 
de cop. No cal ni dir que es continua 
amb aquest sistema per aquest proper 
curs. 

Pel que fa al servei del menjador, es 
continua amb el mateix càtering, La 
Llar, igual que el passat curs, ja que va 
anar molt bé. 

Des de l’AMPA ens estem esforçant i 
mirant totes les possibilitats per tal de 
garantir el millor servei. Un any més, 
es mantenen els preus: la quota, les ac-
tivitats, el servei del menjador... inten-
tant que les activitats arribin al màxim 
de xiquets possibles.

Com a última cosa, recordar-vos que 
el pròxim dia 22 d’octubre es farà l’as-
semblea general, us hi esperem a tots!
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Entitats Planeres

Nova temporada, il·lusions renovades. 
Així comencem la temporada 2014-
2015 al CF Santa Bàrbara, amb les ga-
nes del primer dia i intentar seguir les 
línies de treball marcades les darreres 
dues temporades. 

S’ha presentat ja el primer equip que, 
un any més, jugarà a la tercera cata-
lana. Mantenint el bloc principal dels 
dos darrers anys, amb el mateix entre-
nador i amb retocs mínims amb fixat-
ges que substitueixen les baixes, s’ha 
elaborat un equip competitiu que pot 
afrontar la temporada amb garanties 
i, perquè no, intentar fites més impor-
tants. Tot i això, s’ha mantingut el bloc 
principal de jugadors del poble formats 
a les categories inferiors del club. 

També ja s’ha perfilat el futbol base 
i femení. Només es pot parlar d’èxit 
aquest inici de temporada, ja que a 
nivell d’inscripcions s’ha superat ja el 
centenar, el qual suposa un total de 
vuit equips que competiran a les dife-
rents categories. Paral·lelament, s’ha 
mantingut gran part de l’equip tècnic 
dels darrers anys, format pel coordina-
dor del futbol base, 1 entrenador de 2n 
nivell, 1 entrenador de 1r nivell, 6 mo-

nitors de futbol base, 9 auxiliars, 1 en-
trenador de porters i 1 auxiliar sanitari, 
reforçant l’estructura tècnica del fut-
bol formatiu del nostre poble. A més, 
cal destacar aquest any que el futbol 
base comptarà amb cinc entrenadores, 
un fet quasi inèdit a les nostres terres i 
que trenca el mite que el futbol és no-
més cosa d’homes. 

Tot i això, aquest inici de temporada no 
ha estat fàcil. La nova normativa per 
la mutualitat esportiva ha comportat 
molts problemes de gestió per l’estruc-
tura del club, que ha generat, d’altra 
banda, malestar entre jugadors/es i fa-
miliars dels mateixos, esdevingut prin-
cipalment per un augment substancial 
de les quotes d’inscripció i mutualitat 
esportiva que, malauradament, caurà 
sobre els esportistes participants. En 
aquest sentit, el nostre president, Lluc 
Roig, ja va mostrar el seu malestar a 
l’Assemblea General de la Federació 
Catalana de Futbol celebrada el passat 
mes de juny a Santa Coloma de Farners 
(Girona). El club també ha mostrat el 
seu malestar en altres aspectes, com 
l’estat de les pilotes oficials o la quota 
de manteniment de la web de la fede-
ració, entre altres. Creiem que l’aug-

ment constant i substancial de quotes 
i altres generen encara més problemes 
als clubs modestos, tot i que en el nos-
tre cas, mantenim l’economia del club 
totalment sanejada. 

S’està treballant ja per continuar amb 
diferents activitats paral·leles que te-
nen com a objectiu la recerca de finan-
çament, destacant la passada festa Re-
vival 2014 o la barra de la plaça de bous 
durant les Festes Majors; i per aquesta 
temporada s’espera continuar, i ampli-
ar, amb aquestes activitats. 

Finalment, celebrada el passat juliol 
l’Assemblea General Ordinària, el club 
va aprovar un pressupost de 43.570,00€, 
que suposa mantenir aproximadament 
el mateix pressupost que els darrers 
anys, tot i ser conscients de l’augment 
de quotes i llicències, així com d’arbi-
tratges i altres elements vinculats al 
nostre esport. El club però seguirà amb 
el mateix discurs de “no estirar més la 
mà que la màniga”, i finalitzar la tem-
porada amb bons resultats, no només 
esportius, sinó també econòmics. 

Us esperem una temporada més! 

Visca el Santa!

CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
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Entitats Planeres

Després de les Festes Majors i de les va-
cances, el mes d’octubre marca l’entra-
da d’una nova estació de l’any i també 
l’inici de l’activitat a la nostra associa-
ció que obre les seues portes amb un 
programa carregat d’activitats.

A l’igual que en cursos anteriors, aquest 
curs s’han preparat diferents i variades 

propostes per així poder complaure els 
gustos i inquietuds del més ampli grup 
possible de sòcies, i que amb les circu-
lars se’ls va informant puntualment.  

Amb la voluntat d’obrir i donar a co-
nèixer l’associació DONES PLANERES a 
tota la població, també són moltes les 
activitats que durant tot l’any oferim 

al públic en general i no exclusivament 
a les nostres associades. Us detallem 
les que tenim programades per aquest 
inici de curs i que si us animeu a parti-
cipar-hi sereu tots i totes molt benvin-
guts: 

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

CURS 2014-2015 – ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM

IOGA-PILATES Dilluns i divendres De 19.30 h a 20.30 h

GIMNÀSTICA-AERÒBIC Dilluns, dimarts i dimecres De 20 h a 21 h

BALLS EN LÍNIA Dilluns De 15.30 h a 16.30 h

CAMINADES Primer diumenge de cada mes De 9 h a 10.30 h

SORTIDA AL MAS DE BARBERANS Diumenge 2 de novembre.
Visita guiada al Museu de la Palma i llocs d’interès de la localitat.

A partir de la 9 del matí
Dinar opcional

Bon inici de curs a tothom, 
La Junta
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Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
Revetlla de Sant Joan 2014
La nit del 23 de juny, l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, a qui des d’aquestes línies li 
volem manifestar el nostre agraïment 
per la seva important i desinteressada 
ajuda, vam celebrar, un any més, la 
revetlla de Sant Joan. Tothom va poder 
gaudir d’un bon sopar, acompanyat 
dels tradicionals cava i coca de Sant 
Joan. A continuació, tots a ballar fins 
ben entrada la matinada, acompanyats 
per la música en viu del Trio Iberia. Ens 
ho vam passar molt bé, gràcies per la 
vostra participació i fins la propera.

Ofrena de flors i fruits del dia de 
Sant Isidre
Com cada any, l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes, dins del marc de les 
Festes Majors, vam participar en l’acte 
de l’ofrena de flors i fruits a Sant Isidre, 
patró dels pagesos. Una participació 
que en definitiva no és res més que 
col·laborar amb una bona causa envers 
els més necessitats.

Homenatge a la gent gran

L’Associació de Jubilats i Pensionistes, 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, vam organitzar, com 
és tradicional dins els actes de Festes 
Majors, el 25è homenatge a la gent 
gran. La participació a l’acte va ser 

força nombrosa, tant per part d’aquest 
col·lectiu tan entranyable, com de la 
resta de la població.

El convidat d’honor, aquest any, va ser 
el Sr. Federico Diego Espuny, pedagog, 
persona coneguda i molt arrelada al 
nostre poble.

L’acte de l’homenatge es va iniciar amb 
la concentració a la Llar dels Jubilats 
de les autoritats locals, convidat 
d’honor, membres de la junta, pubilles 
i públic en general. El convidat, el Sr. 
Federico Diego Espuny va escriure unes 
sentides paraules al llibre d’honor de 
l’associació, signant a continuació. Tot 
seguit, ja al Poliesportiu Municipal, 
el que havia estat el rector de la 
parròquia, Mn. Toni Borràs, va celebrar 
la missa, obrint-se a continuació la 
tanda de parlaments. En primer lloc va 
intervenir el president de l’associació, 
el Sr. Juan José Valldepérez, seguit de 
l’alcalde, el Sr. Jordi Boronat i per últim 
el Sr. Federico Diego Espuny fent un 
emotiu discurs sobre el recorregut i 
les experiències acumulades al llarg 
de tota una vida per la nostra gent 
gran. Acte seguit, el Sr. Xavier Casadó, 
secretari de l’Associació de Jubilats, va 
lliurar al Sr. Federico Diego una placa 
commemorativa gravada amb el seu 
nom i unes paraules d’agraïment per 
haver acceptat ser pregoner de l’acte 
d’homenatge. Per últim, les pubilles 
van entregar els tradicionals obsequis 
als avis assistents i, ja com a cloenda 
dels actes d’homenatge, van actuar 
alumnes de l’escola de ball Quick Dance 
i el Grup de Twirling Santa Bàrbara, que 
tot sigui dit, ho van fer molt bé.

Per acabar, donar també les gràcies a 
La Caixa i Catalunya Caixa per la seva 
col·laboració.
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Entitats Planeres

El passat juny es van realitzar les Jornades Esportives i, com cada any, el Club Tennis Taula Santa Bàrbara, amb Rufino 
Martín al capdavant, va organitzar el campionat de tennis taula, dividit en dues categories per edats: júnior (fins a 13 anys) 
i sènior (a partir de 13 anys). Els resultats en aquestes categories van ser els següents:

TENNIS TAULA

CAMPIONAT FRONTENNIS

Campions Didac Soler i Oscar Panisello

Sub-campions Rufino Martín i Marc Peralta

CAMPIONATS TENNIS TAULA

SÈNIOR JÚNIOR

1r classificat Didac Soler 1r classificat Jordi Cid

2n classificat Pau Ibàñez 2n classificat Marc Granjé

3r classificat Carles Ibàñez 3r classificat Abel Liebana

A més, el club també va col·laborar en l’organització 
del campionat de frontennis, també en les Jornades 
Esportives de Santa Bàrbara. El resultat en aquest 
campionat va ser el següent:

Imatge de la final sènior

Imatge abans de la disputa de la final del
campionat de frontennis
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Entitats Planeres

TWIRLING

El passat mes de juny es va celebrar 
el 1r European Twirling Clubs Cham-
pionship a la ciutat de Sant Adrià del 
Besós, Barcelona. 

El Club Twirling Santa Bàrbara va 
ser seleccionat per anar a aquest eu-
ropeu amb dos exercicis, els quals 
han aconseguit molts bons resultats 
aquesta temporada. Concretament 
van ser l’equip júnior, format per les 

atletes Mireia Arasa, Zaira Cruz, Nú-
ria Brau, Paula Baila, Montse Ollés, 
Pili Ollés i Judith Colom, i l’individu-
al júnior femení de Núria Brau Esbrí. 
Els resultats de la competició van ser 
força positius, ja que l’equip va clas-
sificar-se per a la final on finalment 
va quedar en cinquena posició. Per 
una altra banda, l’individual de Nú-
ria va quedar en setena posició, un 
molt bon resultat tenint en comp-
te que eren un total de vint atletes 
competint a la mateixa categoria. 

Tot plegat, van ser uns dies de com-

petició molt intensos, les atletes van 
sortir a competir fins a dos i tres cops 
en tan sols tres dies, encara que tam-
bé van tenir petites estones per fer 
activitats d’oci, en les quals va ha-
ver una gran cohesió i companyonia 
entre les atletes, l’entrenadora Judit 
Lleixà, ja que sense ella no hauria 
estat possible arribar a aquesta com-
petició, i com no amb la nostra pre-
sidenta Olga Tomàs, la qual va estar 
allí fins al final donant el màxim su-
port possible.

Cal recordar que anys enrere, el Club 
Twirling Santa Bàrbara també havia 
participat en altres competicions in-
ternacionals com són els Europeus 
i encontres Catalunya-França. En 
aquesta darrera competició s’ha par-
ticipat recentment i diferents anys 
consecutius, concretament el 2006, 
2007, 2008 i 2009, en la modalitat 
d’equip, parella i diversos individu-
als. 

Partint d’aquest moment en què ens 
trobem, hem d’animar a les nostres 
atletes a seguir treballant força, ja 
que amb constància, interès i molt 
treball dia rere dia, aquesta propera 
temporada 2014-2015 ha de ser igual 
o millor que l’anterior per tal d’acon-
seguir bons resultats i poder arribar 
a participar en aquestes competici-
ons internacionals, les quals acaben 
sent una molt bona experiència per a 
l’atleta, tant esportivament com per-
sonalment.

Irina Albesa López
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Fem un breu resum de les activitats 
dutes a terme durant aquest estiu, des-
prés de les diverses actuacions que es 
varen fer dintre la programació de les 
Festes Majors del municipi. 
La Banda de Música de la Unió Musical 
Jaume Balmes, el passat 16 d’agost, es 
va traslladar fins a la població de Prada 
de Conflent, on va realitzar un concert. 
L’acte va tenir lloc dintre la programa-
ció de la setmana XLVI de Universitat 
Catalana d’Estiu, que, aquest any, de-
dicava la seva edició a tres efemèri-
des: el tricentenari dels fets de l’Onze 
de Setembre del 1714, l’obra i el llegat 
de la Mancomunitat de Catalunya del 
1914, i el debat sobre la convocatòria 
de la consulta sobre la independèn-
cia de Catalunya d’aquest 2014. Amb 
aquesta sortida a Prada de Conflent es 
va aprofitar per realitzar una excursió 
de dos dies amb els músics i els acom-
panyants. 
Com ja va sent habitual, la nostra ban-
da també va sortir el passat 10 de se-
tembre en la tradicional pujada de la 
senyera, en motiu de la celebració de 
l’11 de setembre al nostre poble. 
L’Escola de Música Germans Arasa Els 
Flarets, a partir del 15 de setembre, 
ha començat el curs escolar 2014-
2015, amb la següent oferta formativa: 
música i moviment (de 4 a 6 anys), coral 
infantil, llenguatge musical (a partir de 
7 anys), conjunt instrumental, música 
de cambra, combos i grups instrumen-
tals i també classes d’adults. Amb això, 
es sumen les classes d’instruments: 
flauta, oboè, clarinet, saxo, trompeta, 
trompa, trombó, bombardí, tuba, per-
cussió, bateria, piano i com a novetat hi 
ha classes de guitarra clàssica, guitarra 
elèctrica i baix elèctric. 

I també, recordar que els assajos de la 

banda jove serà en dijous a les 19.30 

hores, i el de la banda gran els diven-

dres a les 22.15 hores.

Per tant, des del Magazín fem una cri-
da a totes aquelles persones que vul-
guin aprendre música, que encara hi 
ha obertes les inscripcions per aquest 
curs escolar. 

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES I ESCOLA DE MÚSICA GERMANS ARASA ELS FLARETS
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ZONA DE JOCS

Sudoku

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

Sudoku

Solucions

Qui i què?
Imatge 1: Joaquín Muria, José Maria 
Monllau, Pepe Prades, Javier Cuadrad, Juan 
Gabriel Subirats, Miguel Sancho, Alfredo 
Muria, José Maria Roé, José Maria Balagué 
i Joaquín Arasa
Imatge 2: Mercedes Granell Monllau, Lolita 
Monllau Puig, Conchita Granell Monllau i 
Montse Pinyol Solà
Imatge 3: Eladio Arasa, Juanito Vegué, 
Rufino Martín, Tomàs Arasa, Guillermo 
Gaya, Antonio Arasa i Juan José Gimeno
Imatge 4: Nuri, Imma i Gregòria

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 27

Imatge 1 Imatge 2

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

Imatge 4Imatge 3

1 2 3 6 8 9 5 4 7

9 8 7 3 5 4 2 6 1

6 4 5 1 2 7 9 3 8

4 5 1 7 6 3 8 9 2

2 6 9 5 4 8 1 7 3

7 3 8 9 1 2 4 5 6

5 9 6 8 3 1 7 2 4

8 7 2 4 9 6 3 1 5

3 1 4 2 7 5 6 8 9
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Centre Obert l’Oliveta

Clausura del casal d’estiu Ballagym i 
inici dels curs 2014-2015 del Centre 
Obert l’Oliveta.
Durant els mesos de juny, juliol i 
setembre, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara i el Gimnàs van realitzar un 
casal.
El casal va comptar amb un total de 72 
nens i nenes d’edats compreses entre 3 

i 12 anys dirigits per 8 monitors. Cada 
matí els nens a primera hora estaven 
al Gimnàs i realitzaven diferents 
activitats englobades en diferents 
esports com bàsquet, futbol, jocs 
tradicionals, psicomotricitat, dansa…
I a la segona part del matí, els infants 
anaven al Poliesportiu Municipal de 
Santa Bàrbara, on feien activitats 

relacionades amb el centre d’Interès 
d’aquest any, que era els animals. 
També portaven a terme les activitats 
com cuina, on van elaborar diferents 
plats creatius i fàcils, manualitats, 
sortides als diferents llocs d’animals 
del nostre municipi, dinàmiques… 
També van poder gaudir de la piscina 
municipal. 

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

HOTEL  RESTAURANT



Grup Joventut

Recull fotogràfic d’activitats realitzades el trimestre
Les activitats realitzades pel Grup 
Joventut, durant el 3r trimestre, han 
estat:
El 14 de juliol, dintre la programació 
de les Festes Majors, un total de 430 
persones, distribuïdes en 52 grups, 
van participar de la IX cursa enigmà-
tica sota el títol “El judici de la nit”. A 
les 24.30 h, es donava inici a la cursa, 
en la qual hi col·laboraven un total 
de 63 joves. 
Aquest any, la cursa tractava d’es-
brinar l’assassinat d’un monstre. 
Els principals personatges eren els 
monstres de tota la vida, des de clàs-
sics com Dràcula, fins a productes 
d’una possible catàstrofe com un 
Zombie. 

Enguany un total de 19 xiquets i xi-
quetes van participar de les tradici-
onals colònies d’estiu, des del 28 de 
juliol fins al 2 d’agost. L’estada es va 
dur a terme a la Casa Patronat, dels 
Ports. 

Recordeu quin va ser el centre d’interès de les colònies d’estiu que es va dur a 
terme als Ports, el passat mes de juliol?
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.

Aquest any, amb la novetat de què 
els serveis de cuina anaven a càrrec 
del grup, el centre d’interès escollit 
fou portoxef. També el dia que fina-
litzaven les colònies es va realitzar 
per primer cop una activitat conjun-
ta de pares i fills, on els participants 
van organitzar una gimcana per als 
seus familiars i va acabar amb un be-
renar per a tots. El passat 12 de setembre, es va dur 

a terme la 1a festa benèfica per la 
Marató de TV3, de 12 hores de dura-
da. Durant la festa hi van haver di-
ferents activitats i tallers, on hi van 
col·laborar les diferents entitats cul-
turals i esportives del municipi. A la 
nit, es va dur a terme una festa amb 
quatre dj’s invitats. La festa es va de-
senvolupar correctament, tot i això, 
des de l’organització s’ha cregut con-
venient deixar la fila zero oberta fins 
al mes de desembre d’aquest any. Per 
tant, tota aquella persona que vulgui 
fer la seva aportació econòmica ho 
pot fer al següent número de comp-
te: ES42 2013 3017 67 0210176085.
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La Plana Ràdio

La Plana Ràdio enceta la temporada 2014-2015 amb més de 30 
col·laboradors.
La nova programació anirà del 29 de setembre fins al 29 de maig de 
l’any que ve.
Aquesta temporada serà la de la celebra-
ció del 20è aniversari del naixement de 
l’emissora.

(J.Roig).-Com és habitual tots els anys 
pels volts del 15 de setembre, la Pla-
na Ràdio convoca als col·laboradors 
i treballadors de l’emissora per tal 
de presentar i consensuar la grae-
lla de programació elaborada per a 
la propera temporada que enguany 
comença el dilluns 29 de setembre 
per acabar el 29 de maig del 2015. 
La reunió va estar presidida pel regi-
dor de Comunicacions i Noves Tec-
nologies, Antonio Ollés, i va comptar 
amb la presència de la majoria dels 31 
col·laboradors que enguany donaran 
forma a bona part dels continguts que 
ofereix aquesta nova programació que, 
com sempre, estarà coordinada pels 
treballadors de l’emissora.

Es va començar fent un balanç de les 
“baixes” que tindrà aquesta tempora-
da la ràdio planera, concretament cinc 
col·laboradors que per motius professi-
onals o per diferents incompatibilitats 
no podran seguir oferint-nos la seua 
participació: Carme Cucala, Josep Ma-
ria Moya, German Rodamilans, Antònia 
Paterna i Fany Sánchez, mentre que 

es va donar la benvinguda a les noves 
incorporacions que s’encarregaran de 
substituir o complementar aquestes 
baixes. Concretament aquesta tempo-
rada formaran part de l’equip vuit nous 
col·laboradors, quatre que ho faran per 
primer cop a partir del darrer dilluns 
de setembre: David Fumadó, Laia G. 
Messegué, Carme Sabaté i Glòria Cid, 
i quatre que es van incorporar a finals 
de la passada temporada de forma pro-
visional i que ara ho faran oficialment: 
Josep Fortuño, Griselda Espuny, Josep 
Maria Cid i Kerly Guachamin.

En quant a la programació seguirà els 
horaris habituals, de les 7 del matí i 
fins les 9 de la nit, amb continguts, i de 
les 9 de la nit a les 7 del matí amb fil 
musical de producció pròpia.

El magazín “El Nostre Matí” amb tots 
els seus continguts i on hi participen la 
majoria de col·laboradors, continuarà 
essent la base de la programació ma-
tinal, de les 9 a les 13 h, després d’una 
tanda informativa, primer amb una 
perspectiva global amb els companys 
de La Xarxa a els 8 del matí i després 
amb el recorregut informatiu per les 
Terres de l’Ebre elaborat des de la ma-
teixa emissora.

La tarda es deixa gairebé exclusiva-
ment a les aportacions que fan els col-
laboradors amb continguts bàsicament 
musicals, des de diferents estils i pro-
postes, per acabar, a partir de les 7 de la 
tarda amb l’anomenada “Franja Emu-
te” on s‘encabiran, com en temporades 
anteriors, els continguts d’intercanvi 
elaborats per les diferents emissores 
que formen part d’Emute (Emissores 
Municipals de les Terres de l’Ebre) i que 
s’emeten simultàniament, en el mateix 
horari, des de totes les ràdios de l’as-
sociació.

La reunió es va cloure amb el recorda-
tori de què aquesta temporada serà la 
del 20è aniversari del naixement de la 
Plana Ràdio i que per tant cal preveure 
algun tipus de celebració especial per 
commemorar l’efemèride aquest pro-
per 2015. La proposta va ser trasllada-
da al regidor qui es va comprometre a 
fer les gestions necessàries per poder 
dur-la a terme. De fet, fins i tot van sor-
gir algunes propostes de com es podria 
organitzar l’acte commemoratiu o les 
possibles dates de celebració.

La foto de grup tradicional, amb els 
col·laboradors assistents a la reunió, va 
tancar la trobada.
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Llar d’Infants Les Beceroles

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

FESTIVAL DE FI DE CURS
Per finalitzar el curs 2013-2014, 
a la Llar vam celebrar el festival 
de fi de curs on nens/es de la Llar 
van fer una actuació per a tots els 
seus familiars. Els més petits de la 
casa (P0) van fer la cançó El auto de 
papa, els de P1 ens van fer una fusió 
de música moderna i clàssica, i els 
més grans ens van delectar amb 6 
cançons d’Eurovisió.
Per acabar, les educadores van do-
nar els àlbums a cada un dels seus 
alumnes.
Volem agrair als pares i mares la 
seva participació durant tot el curs 
i el detall que van tenir amb nosal-
tres. Moltíssimes gràcies!

COMENCEM UN NOU CURS
La Llar d’Infants les Beceroles ha 
obert les seves portes el dia 1 de set-
embre per iniciar el curs 2014-2015.
L’horari de la Llar és, al matí, de 
8.30 h fins les 13.15 h i, a la tarda, 
de 14.15 h fins les 18 h. L’entrada 
al matí és fins les 10 h i la sorti-
da a partir de les 12 h, i a la tarda 
l’entrada és fins les 16 h i la sortida 
a partir de les 17 h.
Les educadores, un cop més, co-
mencem el curs amb moltes ganes 
i il·lusió, acollint als nous infants i, 
com no, als que ja estaven amb no-
saltres el curs passat.
Volem recordar a tothom que les 
matrícules estan obertes durant tot 
el curs.
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Una vegada acabades les obres de 
rehabilitació del Centre Cultural, el 
dilluns 15 de setembre es va posar en 
funcionament l’Smartcentre de San-
ta Bàrbara, un nou espai que neix a 
la nostra població, on cultura, tecno-
logia, informació, formació i serveis, 
es fusionen per oferir a la ciutadania, 
un espai obert on trobar atenció i ac-
tivitats per a tothom.

La planta baixa ha quedat distribuïda 
en 3 aules: l’aula de formació, l’aula 

polivalent amb un espai coworking 
i una tercera aula on estarà ubicada 
la biblioteca infantil i juvenil, l’espai 
de connectivitat, el Punt TIC, l’espai 
d’informació juvenil, l’espai UOC, 
l’espai ACTIC, l’espai d’ocupació i el 
taulell d’informació i recepció com a 
punt de proximitat amb les persones 
que accedeixen a l’Smartcentre. 

A la primera planta es troba ubicada 
la biblioteca d’adults que consta de 
diferents espais com el de revistes i 

diaris, l’espai de connectivitat, l’espai 
de promoció, l’espai d’audiovisuals, 
un despatx i una aula d’estudi on es 
troba tota la informació i documen-
tació de col·lecció local. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha 
estat pioner amb aquest nou centre 
anomenat Smartcentre amb un en-
focament únic, innovador i integral 
de la prestació de serveis amb infor-
mació, assessorament, orientació i 
recolzament a tot tipus de públic. Per 
això, i atenent a les demandes i ne-
cessitats de la ciutadania, els serveis 
tradicionals que s’oferien de biblio-
teca, infocentre i punt d’informació 
juvenil s’han fusionat per acomplir 3 
objectius principals: unir a la comu-
nitat en un lloc amigable, cultural i 
tecnològic, millorar els serveis per 
atraure a nous públics i promoure 
l’adquisició de coneixements i apre-
nentatge.

Tot això, juntament amb el fet que 
està equipat amb els mitjans infor-
màtics i tecnològics d’última genera-
ció i amb accés gratuït a internet, fa 
que s’hagi confeccionat un pla d’ac-
tivitats de dinamització per a totes 
les edats (infantil, juvenil, adults i 
gent gran) i de diferents temàtiques 
(educació, formació, tecnologia, cul-
tural, lleure i oci, promoció i associ-
acionisme). Un pla que contempla la 
realització mensual d’un ampli ven-
tall d’activitats com club de lectura, 
taller de memòria, cursos de forma-
ció, contacontes, activitats juvenils, 
jocs de taula, la nostra història pla-
nera, moments històrics peculiars, 
activitats TIC, activitats extraesco-
lars, programes d’inserció laboral, a 
més d’activitats puntuals que s’ani-
ran realitzant en diferents períodes 
de l’any.

L’Smartcentre es posa en marxa
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COWORKING
De dilluns a divendres, de 10 a 13 ho-
res, està obert l’espai de coworking de 
l’Smartcentre. El co-treball (cowor-
king) és una manera de treballar 
que permet que varis professionals 
independents de diversos sectors 
comparteixin una mateixa oficina 
o un mateix espai on es fomenta la 
col·laboració, el treball en un espai 
comunitari i multidisciplinari i el 
networking. 

CLUB DE LECTURA
L’últim dimarts de cada mes, a les 
18.30 hores, persones que estimem 
la lectura i els llibres ens reunim per 
posar en comú, dialogar i conversar 
sobre qüestions relacionades amb 
els llibres que llegim al club i exposar 
les idees, reflexions i opinions sobre 
els llibres llegits. El club de lectura, 
destinat a la població adulta en 
general, està obert a tothom i la 
participació és lliure i gratuïta.

ACTIVITATS INFANTILS
El segon i l’últim dijous de cada mes, 
de 17 a 19 hores, a l’aula polivalent 
es duen a terme diferents activitats 
infantils per a la canalla més petita, 
contacontes, manualitats, visionat 
de pel·lícules, jocs de taula, llegir 
contes en veu alta, entre altres.

ACTIVITATS TIC
El tercer dijous de cada mes, de 18 
a 19 hores, a l’aula polivalent, es 
realitzen activitats de formació i 
promoció del bon ús de les TIC. Les 
activitats estan dirigides a tota la 
ciutadania en general. 

RE-OCUPA’T
Tots els divendres de 10 a 12 hores, a 
l’aula d’estudi es realitzen activitats 
de suport i formació per a persones 
en situació d’atur amb el fi de trobar 
una nova ocupació. 

LLEGIM I PARLEM
El segon dimarts de cada mes, a les 
18.30 hores, destinat a la població 
adulta, es realitza aquesta activitat 
que combina la lectura amb la 
pràctica de la conversa seguint uns 
passos proposats i amb orientacions 
didàctiques a partir del material 
didàctic Llegir per parlar, llegir per 
aprendre. 

ACTIVITATS JUVENILS
A l’aula polivalent, el primer dijous 

de cada mes, de 18 a 19 hores, es 
realitzen activitats juvenils per als 
adolescents i joves que hi vulguin 
participar. Són tallers i activitats 
diverses de diferents temàtiques per 
al jovent, aquestes són lúdiques i 
d’aprenentatge. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
En col·laboració amb l’AMPA de 
l’Escola Jaume Balmes de Santa 
Bàrbara, realitzem, com a activitat 
extraescolar, classes d’informàtica, 
on els alumnes de l’escola hi 
poden participar per iniciar-se en 
l’aprenentatge i el bon ús de les 
noves tecnologies. L’activitat es 
dur a terme a l’aula de formació de 
l’Smartcentre de dilluns a divendres 
de 12 a 13 hores durant tot el curs 
escolar.

LA NOSTRA HISTÒRIA PLANERA
El primer dimarts de cada mes, a les 
16.30 hores, destinat a la població 
adulta, a través de testimonis, 
vivències, records, experiències i 
històries de vida, s’originen converses 
sobre la història del nostre municipi 
que donen a conèixer, mitjançant la 
memòria oral, aquell passat en què 
els testimonis directes encara ens 
poden explicar les seves vivències.

ACTIC
Tos el dijous a les 9 del matí i a les 3 
de la tarda, a l’aula de formació, es 
realitzen les proves per l’obtenció del 
certificat ACTIC. L’ACTIC permet a 
qualsevol persona de més de 16 anys 
demostrar les seves competències 
en TIC mitjançant una prova per 
ordinador. La prova és telemàtica, 
encara que s’ha de fer en un centre 
col·laborador autoritzat per la 
Generalitat, com és en aquest cas, 
l’Smartcentre. 

BIBLIOCURSA
Durant els mesos d’octubre, 
novembre i desembre, es realitza una 
cursa lectora per als usuaris de l’aula 
infantil i juvenil de l’Smartcentre. 

TALLER DE MEMÒRIA
El tercer dimarts de cada mes, a les 
16.30 hores, destinat a la població 
adulta, es realitza un taller de 
memòria que té com a finalitat la 
prevenció de la pèrdua de la memòria 
i del deteriorament cognitiu, així 
com la millora de l’autonomia de 

les persones adultes i grans. Els 
participants treballen en equip 
l’actitud mental que s’ha d’adoptar 
perquè s’activin els mecanismes de 
la memòria.

FORMACIÓ
Al llarg de tot l’any realitzem cursos 
d’informàtica oberts a tothom. La 
primera quinzena de setembre estan 
obertes les inscripcions per informar-
se dels horaris i preus. La formació 
està adreçada a diferents col·lectius: 
dones, joves, gent gran, emprenedors, 
empresaris i ciutadania en general. 

MOMENTS HISTÒRICS PECULIARS
El primer i tercer dimarts de cada 
mes, a les 18.30 hores, destinat a tot 
tipus de públic, es projecten vídeos 
de diferents moments històrics 
de Santa Bàrbara i la seva gent, 
recuperant la història passada com 
una manera de mantenir el llegat de 
Santa Bàrbara i la identitat planera 
per tal que les generacions futures 
ho puguin conèixer de primera mà.

CONCURS IMATGE DIGITAL
El concurs pretén apropar i donar a 
conèixer la nostra població, tant per 
la riquesa natural, arquitectònica 
com personal. La participació és 
gratuïta i oberta a tothom. 

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I AS-
SESSORAMENT PER A JOVES
L’Smartcentre ofereix tots els 
dies en horari d’atenció al públic 
servei d’informació, orientació i 
assessorament amb matèria de 
joventut. 

VISITES
Visites adreçades als centres 
educatius, entitats, organismes, 
persones adultes i infantils que 
vulguin conèixer l’Smartcentre, les 
seves dependències, els seus fons, els 
seus serveis i les seves possibilitats, a 
través d’un itinerari dinamitzat. Cal 
reserva prèvia per realitzar la visita.

RE-EMPRÈN
Tots els divendres de 12 a 13 hores, 
a l’aula d’estudi, oferim servei 
de suport, eines, assessorament i 
orientació a totes aquelles persones 
que vulguin iniciar un nou projecte 
empresarial, formar el seu propi 
negoci o bé millorar aspectes de la 
seva pròpia empresa ja establerta.

Smart’s
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El nostre patrimoni cultural

Circulars de guerra i llistat de ciu-
tadans obligats a rebre instrucció 
militar
Aquest mes presentem dos circulars 
de guerra referents a la inscripció i 
instrucció militar dels ciutadans de 
Catalunya amb edat compresa entre 
els 21 i els 30 anys. 
La primera circular, datada el 14 d’oc-
tubre de 1936, procedeix de la Con-
selleria de Defensa (concretament 

de les milícies antifeixistes de Cata-
lunya) i va dirigida als alcaldes dels 
ajuntaments de Catalunya i zona 
ocupada d’Aragó per tal d’organitzar 
el control d’inscripció dels ciutadans 
obligats a rebre instrucció militar i de 
com aquesta s’havia de dur a terme.
La segona circular, datada el 22 d’oc-
tubre, procedeix també de la Conse-
lleria de Defensa (Serveis Tècnics) i 
va dirigida als caps d’equip d’instruc-
ció per tal d’organitzar la instrucció 

militar d’aquests ciutadans i efec-
tuar el control de la seva inscripció 
amb la documentació que havien de 
presentar i tenir al dia. 
El tercer document és el llistat de 
ciutadans d’aquesta franja d’edat 
que s’havien presentat per al control 
de la instrucció militar. En el llistat 
consta el nom i cognom del ciutadà, 
l’adreça, edat, professió i si havia fet 
el servei militar i en quina categoria.

EL NOSTRE PATRIMONI DOCUMENTAL

FITXA DESCRIPTIVA 
Àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 02, 
Fons Municipal de Santa Bàrbara 
Nivell de descripció: Unitats docu-
mentals simples 

Títols: 
Instrucciones generales para los alcaldes de 
los ayuntamientos de Cataluña y zona ocu-
pada de Aragón referentes a la inscripción 
e instrucción
Circular als caps d’equip d’instrucció

Dates extremes: 14/10/1936
 22/10/1936

Volum i suport: 1 full, paper
 1 full, paper
 4 fulls, paper

Àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament de 
Santa Bàrbara
Dades sobre l’ingrés: Ingrés ordinari, 
2011

Àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: circulars per al con-
trol de la inscripció i la instrucció dels 
ciutadans obligats a rebre instrucció 
militar i llistat de ciutadans presentats. 
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, català, manuscrit.
Àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de l’original: 
es conserva a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià.
Documentació relacionada:
Àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMO
Data: 2014
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BOUS FESTES MAJORS SANTA BÀRBARA
Los actos en este pueblo, que ha pa-
sado a ser un referente a las Tierras 
de l’Ebro empezaban el 11 de julio 
con un esperado Grand Prix que por 
culpa del ganadero Pedro Fuma-
dó “Xarnego” no se pudo realizar 
ya que no trajo los animales que se 
habían pedido para tal efecto, y nos 
trajo animales demasiado grandes 
para poder realizar el tan esperado 
evento. La Peña Taurina Planers pels 
Bous adquirió un toro de Jose Galle-
go, adquirido en la finca de J. Mur 
el cual tuvo movilidad y se defendió 
tanto en la tarde como en la noche.

El sábado 12, Hilario Princep nos 
hizo disfrutar por nuestras calles de 
un gran toro con cuerda y de un be-
cerro que hizo que todos los jóvenes 
se lo pasasen en grande durante la 
mañana.

El lunes 14 ya empezaba el VI Con-
curso de ganaderías Vila de Santa 
Bàrbara, la vacada del “Xarnego” fue 
la encargada en abrir la plaza con un 
corro formado entre otras por, Sali-
nera, Voladora, Cacha, Volcánica, Fa-
vorita, Modista, Xaparreta, un toro 
capón, etc. La tarde estuvo franca-
mente bién, con emparradas en las 
carretas por parte de Volcánica y Mo-
dista y donde todos los animales tra-
bajaron los obstáculos de una forma 
muy ágil, la comisión hecho en falta 
una de las vacas más famosas y que 
siempre había estado en el ruedo, del 
toro embolado nada que destacar.

El martes 15 nos visitó Fernando 
Machancoses con, Sanitaria, Atraca-
dora, Fortuna, Guerrera, Margarita, 
Sultan, Duquesa, Culebra, Ermitaña 
y Anaconda. Destacar la gran pre-
sentación de la vacada de Cheste, 
impresionante el trapío de las vacas 
y también su juego, con una buena 
actuación de la brava Duquesa, em-
parrada de la Ermitaña y Guerrera y 
también un salto a la pirámide por 
el lateral de Anaconda que estuvo a 
punto de subir directamente. Gran 
tarde como siempre la de Fernando 
que tiene mucho respeto hacia Santa 
Bárbara, sacando siempre sus mejo-
res animales. Del toro embolado des-
tacar su presentación.

El miércoles 16, El novato en esta 
plaza, Vicente Machancoses, el ga-
nadero de Picassent trajó con él un 
corro formado por, Droguera, Ar-
gentina, Chicuela, Peleona, Princesa, 
Grillete, Jardinera, Maniática, Lucha-
dora, Contienda, Trompeta y el novi-
llo Jardinero. Un corro de auténtico 
lujo donde destacó la Droguera con 
un trabajo sensacional en todos los 
aparatos, una emparrada impresio-
nante de la Chicuela a por “presa”, la 
buena actuación del toro y sobretodo 
la actuación de las vacas, Maniática, 
que pegó en todos los barrotes, subió 
a los obstáculos y se emparró en el 
cono con un gran peligro, ovación 
para la vaca y también espectacular 
Luchadora, una vaca que combina 
alguna acción de “mansurrona” con 
unos detalles espectaculares que le 
hacen ser una vaca diferente. El no-
villo se emparró a una barrera a por 
un joven sin ir a más el percance.

El jueves es dia B en Santa Bàrbara, 
nos visita siempre Vicente Benavent 
y este año vino con un corro formado 
por, Solitaria, Tiniebla, Tímido, Car-
pintera, Ventolero, Niebla, Guasona, 
Buena y Avellanera. Tarde para el re-
cuerdo del ganadero de Quatretonda, 
donde la mayoría de animales salta-
ron la tijera y el banco y trabajaron 
de forma estupenda y con bravura 

los otros obstáculos de la plaza, des-
tacando la actuación de la archico-
nocida Niebla, con una subida a la 
pirámide de película y también a la 
Guasona que realizó una actuación 
impresionante con cogida incluída. 
Gran tarde del ganadero de Qua-
tretonda. El toro embolado no tuvo 
nada que destacar.

El sábado turno para la Espuela con 
un corro demasiado serio para la pla-
za, destacar a la Madrileña, Barbera, 
Argelita y sobretodo al toro Japonés 
que estuvo impresionante merecién-
dose seguramente el premio al me-
jor toro de la semana, el toro Alemán 
fue muy respetado y el resto de va-
cas trabajaron todos los obstáculos 
pero fueron demasiado serias para 
este recinto, aún así se pudo ver una 
muy buena tarde. El toro embolado 
de Hilario Princep que hizo la mejor 
embolada de las fiestas.

Dar las gracias a los rodadores Isaac 
Alvarez, Chesquet, Salveta, Julio, el 
“Poca” y Jaume por su trabajo en los 
diferentes días. 

También dar las gracias a los rodado-
res de la zona y los venidos de fuera 
por respetar a los animales todas las 
tardes.

Sort y al Bou

Ximo Martí
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Per tercer any consecutiu, l’atleta 
planer Jordi Navarro va participar a 
l’Ultra Cavalls del Vent, una cursa 
de muntanya que ha esdevingut de 
gran importància dins del calendari 
de curses, fet que comporta l’assis-
tència de corredors d’elit mundial. 
La cursa, la qual transcorre per la 
zona del parc natural del Cadí-Moi-
xeró, té una duresa força destacable, 
amb una distància total de 103 km, 
un desnivell acumulat de 12.617 m i 
un desnivell positiu de 6.324 m. Per 
aquesta edició de 2014, van parti-
cipar un total de 1.060 atletes dels 
quals només 601 la van finalitzar, 
entre 11 i 27 hores de recorregut en-
tre el primer i el darrer en creuar la 
meta. 
Jordi Navarro va realitzar el recorre-
gut de la cursa en 15 hores i 53 mi-
nuts, finalitzant en la posició 69, mi-
llorant notablement les de les dues 
darreres edicions en què va finalitzar 

als llocs 83 i 95 respectivament. Cal 
tenir present que la distància per 
aquesta edició era sensiblement més 
gran que les dues darreres i, a més, 
l’atleta planer va tenir algun proble-
ma físic a partir del km 10 que, tot 
i això, no li van impedir finalitzar la 

cursa en una gran i meritòria posició. 
Navarro ja fa molts anys que pràcti-
ca aquest esport, convertint-se en un 
especialista en aquest tipus de cur-
ses, considerades com d’una duresa 
enorme que comporta una gran pre-
paració física i també mental. 

JORDI NAVARRO, DE NOU, GRAN PAPER A LA CURSA ULTRA CAVALLS DEL VENT 

La nostra agrupació està organitzant 
per al dia 29 de NOVEMBRE del 2014 
per tercera vegada al nostre territori 
una Gala Taurina on es farà entrega 
d’una sèrie de premis als millors esde-
veniments taurins realitzats a les Ter-
res de l’Ebre i en bona mesura això és 
gràcies a la labor que des de les penyes 
i comissions veniu fent en defensa de 
les nostres tradicions. La festa dels 
bous com en moltes vegades hem dit 
és l’expressió festiva més important 
que tenim als nostres pobles i un fet 
diferencial de la resta del país. D’aquí 
doncs que aquesta Gala Taurina vol ser 
una festa del poble ebrenc en pro a la 
nostra gran tradició. ELS BOUS. 

És per això que estem organitzant un 
sopar de gala a l’Hotel Restaurant Di-
ego de Santa Bàrbara, que donarà pas 
a l’entrega dels Premis Taurins Terres 
de l’Ebre en les seves tres modalitats (a 
la col·laboració, a la difusió de la fes-
ta a l’exterior de les Terres de l’Ebre i 
a la defensa activa de la festa). I poste-
riorment a l’entrega d’aquests premis 
procedirem a l’entrega dels premis als 
Millors de l’any 2014.

Ens agradaria molt que les penyes, 
comissions o particulars, verdaders 
promotors i organitzadors d’actes tau-
rins als nostres pobles us impliquéssiu 
amb aquesta iniciativa i participéssiu 
d’aquesta Gala Taurina. El preu per 
persona és de 25 €. Tot seguit us pas-
sem el detall de com anirà l’acte.

A les 21.50 hores de la nit:

Recepció dels assistents al sopar.

A les 22.00 hores de la nit:

Sopar de gala.

A les 22.05 hores de la nit:

Entrega de la IV Edició dels Premis Tau-
rins Terres de l’Ebre.

A les 23.30 hores de la nit:

Entrega dels Tercers Premis “Els Mi-
llors” de la Temporada 2014.

Esperem tinguin a bé acceptar aquesta 
invitació a participar d’aquesta fita his-
tòrica al nostre territori. Es prega con-
firmació de reserva de places a través 
del nostre correu electrònic apctte@
hotmail.com o bé trucant al número 
de telèfon 659964436. Termini màxim 
de reserves dia 16 de novembre. Un cop 

rebrem la vostra sol-
licitud d’assistència 
a la gala us farem ar-
ribar un mail amb les 
instruccions per fer el 
pagament de la reserva.

Finalment us adjuntem també els llis-
tats de les categories als premis perquè 
pugueu votar i decidir el guanyador en 
cada modalitat. La forma de votació 
serà donant (3, 2 i 1 vot) segons la vos-
tra predilecció. Aquest llistat amb les 
vostres votacions l’haureu de fer arri-
bar a la Agrupació com a màxim el dia 
2 de novembre de 2014, al corru elec-
trònic: apctte@hotmail.com.
1.  MILLOR PROVA BOU CERRIL.
2.  MILLOR BOU EMBOLAT CERRIL.
3.  MILLOR PRESENTACIÓ BOU CERRIL.
4.  MILLOR CARTELL BOUS CERRILS

      PENYES.
5.  MILLOR BOU CAPLLAÇAT.
6.  MILLOR BOU EMBOLAT DE CORRO.
7.  MILLOR TARDA VAQUES.
8.  MILLOR SETMANA TAURINA.

AGRUPACIÓ DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE LES TERRES DE L’EBRE
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Opinió dels Partits Polítics

ELS PLANERS VOLEM VOTAR. 
El 9 de novembre el president 
de la Generalitat Artur Mas 
ha convocat el poble cata-

là a parlar. Recolzat per una àmplia 
majoria política del Parlament de Ca-
talunya i entenent el mandat de la 
ciutadania que calia pactar les prin-
cipals forces sobiranistes del país, els 
últims esdeveniments, amb l’objectiu 
clar de deixar parlar el poble, han po-
sat nerviós el govern del PP a l’Estat 
Espanyol i entre d’altres coses han 
activat els missatges de la por o les 
més profundes clavegueres de l’Es-
tat. Quina enveja sana del Regne Unit 
i Escòcia. Malgrat hagi guanyat el no, 
els ciutadans escocesos han pogut 
dir la seva, igual que l’han pogut dir 
en moments de la seva història els 
quebequesos.

El No pel No apel·lant constantment 
a una Constitución Española deca-
dent que no s’ha adaptat als temps 
moderns i feta a mida d’un estat que 
manté encara estructures o perso-
natges que van formar part del seu 
passat més negre, i que amb els go-
verns del PP han ressuscitat, són els 
que acusen els catalans d’antidemo-
cràtics, il·legals, etc. o al president 
com un il·luminat que s’ha aixecat i 
li ha donat d’anar per aquí. DONCS 
NO! Senyors dels mitjans de comuni-
cació espanyols intoxicadors, mem-
bres del Consell d’Estat, membres del 
TC, del Gobierno i de partits polítics 
com PP o PSOE... els catalans volem 
votar, tenim dret a decidir el nostre 
futur... això no és una dictadura, el 
sistema és diu democràcia i el punt 
culminant d’aquesta és preguntar a 
la ciutadania amb les urnes al carrer, 
entre d’altres coses, quin futur volen 
i, evidentment, això ho empara una 
Llei de Consultes aprovada per una 
majoria del Parlament Català! 

A Santa Bàrbara CiU s’abocarà ple-
nament per explicar i demostrar que 
el SI-SI ens ha de comportar, en un 
futur, viure millor, entre d’altres co-
ses, perquè ja no pertanyerem a un 
estat que no ha estat mai capaç de 
comprendre i respectar la nostra cul-
tura, la nostra llengua o simplement 
els nostres ingressos/despeses. UN 
SI-SI PER VIURE MILLOR! El 9N TOTS 
a VOTAR.
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