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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada

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

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

Santa Bàrbara Tortosa
Sortida  Arribada

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada

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

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

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

Un PRESSUPOST, el del 2015, que se-
gueix prioritzant, tal com hem fet els 
últims anys, INVERSIONS importants 

per al poble, manteniment de tots els serveis 
i convenis i tanmateix que seguim amb els 
IMPOSTOS municipals sense apujar-se.
Deixeu-me que em centri en un dels aspectes 
que considero particularment com a alcal-
de més importants i que durant els darrers 
anys, malgrat la crisi, ens ha fet millorar com 
a poble, tant a nivell de millora d’infraestruc-
tures com de donar feina als planers (aproxi-
madament 100 persones del poble contrac- 
tades durant els últims anys) o industrials 
també de Santa Bàrbara. Un orgull com a al-
calde que moltes de les principals obres dels 
últims temps a Santa Bàrbara hagin estat 
executades per gent de Santa Bàrbara.
El 2015 veurà acabades i en funcionament les 
tres fases inicials de canalització i urbanitza-
ció del BARRANQUET, l’obra que ha de mar-
car sens dubte a bé el futur de Santa Bàrbara 
i aquest sector de la nostra població...
El pressupost d’inversions també contempla 
l’acabament del PARC DE LA INDEPENDÈN-
CIA, a la zona de l’Institut, una parcel·la mar-
cada a les normes subsidiàries com zona ver-
da i que ara acabarem d’urbanitzar amb una 

demanda de la joventut planera: la ZONA DE 
L’SKATE. La primera plaça a la població com-
pletament sostenible, ja que la seva alimen-
tació elèctrica serà completament solar.
També seguirem treballant amb els aïlla-
ments de la sala multiusos de l’SMARTcen-
tre, fins ara la intervenció s’havia produït a 
l’altre sector, que ja està acabat.
Contempla també la finalització de la reha-
bilitació de la casa del carrer Ametller, que 
es dedicarà a HOTEL D’ENTITATS, un lloc de 
reunions i per guardar material de les diver-
ses associacions i entitats de Santa Bàrbara.
Altres temes d’inversió que contempla el 
pressupost serien seguir treballant amb pla-
ces i carrers del poble, camins rurals, etc.
Seguim apostant per millorar Santa Bàrba-
ra, la crisi encara dura, els ingressos cada 
dia més a la baixa... però amb honestedat 
en la gestió pública i els números clars, el 
2015 serà un bon any perquè el nostre poble 
segueixi avançant i això com a planers ens 
ha de fer sentir orgullosos i lluitar conjunta-
ment i units perquè el motor del progrés no 
s’aturi.
Feliç i pròsper 2015 en nom de tot l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara!

Ja ens trobem a pocs mesos de finalitzar 
el mandat que vam començar el 2011. Pel 
que fa referència a les meves responsabi-

litats que són les que afecten a la Hisenda 
Local, m’agradaria fer una valoració o petit 
resum d’aquests últims anys.
Recordo que quan vaig començar estàvem en 
plena crisi i desprès de 4 anys seguim sub-
mergits en aquesta situació tan crítica que 
tant de mal ens ha fet i ens fa a tot l’Estat 
en general.
Quan em vaig posar a confeccionar el meu 
primer pressupost, vam haver de reajustar 
molt a la baixa importants partides de des-
peses com l’enllumenat públic, les Festes 
Majors, manteniments..., que avui dia encara 
seguim modificant a la baixa degut a la si-
tuació que anteriorment feia referència. De 
totes formes, aquesta crisi no ha pogut amb 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, ja que hem 
pogut contractar a moltes persones en situa-
ció d’atur o necessitat i igualment hem com-
plit amb les inversions que en un principi 
portàvem al nostre programa electoral, tot i 

que al llarg d’aquest temps s’han mantingut 
intactes les ordenances municipals.
El que tenim clar totes les regidores és que 
aquesta situació no ens ha de fer decaure i 
tirar la tovallola, al contrari, hem de buscar 
solucions, així com penjar-nos del telèfon o 
de correus electrònics als diferents departa-
ments que ens concedeixen les subvencions 
i que avui dia tenen un deute amb nosaltres 
aproximat d’uns 800.000 euros, perquè no 
perdem l’esperança de que a poc a poc ens 
aniran tornant tot el que ens pertoca. 
Com a l’última pinzellada us puc dir que 
aquest any el pressupost l’hem aprovat amb 
superàvit i que, un any més, segueix amb la 
mateixa línia, tant d’ingressos com de des-
peses i que, com ja he dit, sempre rebaixant 
algunes de les despeses, ja que els ingressos 
cada vegada també són menors.
Per part meua res més, us desitjo un bon any 
2015, si potser millor que l’anterior i més car-
regat d’energia i salut. Des de la meua carte-
ra seguiré esforçant-me per fer del nostre, un 
poble admirable.

Jordi Boronat Ferré
Alcalde

Àngela Pla Pujol
Regidora d’Hisenda
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Alcaldia i Urbanisme

La comissió territorial d’urba-
nisme de les Terres de l’Ebre va 
aprovar provisionalment el pla 

director urbanístic (PDU) de les cons-
truccions agrícoles tradicionals de les 
comarques de l’Ebre, els masets, amb 
l’objectiu principal de posar en valor i 
regular aquestes edificacions pròpies 
del sòl rural de la zona. Als efectes del 
PDU s’entén per maset aquella edifi-
cació rural vinculada a una explotació 
agrícola que servia principalment per 
a l’emmagatzematge dels estris i pro-
ductes de conreu i d’aixopluc.
Aquesta importància paisatgística i de 
suport a l’ús agrícola, i l’arrelament 
tradicional en el territori d’aquest ti-
pus d’edificació, ha desembocat en 
una demanda, per part dels habitants 
d’aquestes comarques, de dotar-se de 
la figura urbanística necessària per 
preveure la preservació dels masets 
existents i la regulació de possibles no-
ves construccions, tal i com fa el PDU. 
També vetlla perquè aquestes cons-
truccions no derivin cap a altres usos 
no compatibles amb el sòl no urbanit-
zable.

La Comissió d’Urbanisme aprova provisionalment 
el pla director urbanístic de les construccions 
agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre

Especificacions per masets nous i existents

Durant el tràmit d’informació públi-
ca del PDU es van rebre un total de 32 
escrits d’al·legacions. Com a resultat 
d’aquestes al·legacions, i dels informes 
sol·licitats a organismes competents 
en la matèria, els canvis més rellevants 
que s’han introduït en el document 
són:
Quant a les finques:
•	S’ha ampliat el llistat de les àrees no 

edificables a terrenys inclosos en els 
parcs naturals i zones amb riscos.

•	Es compatibilitza en una mateixa fin-
ca una edificació de les regulades pel 
PDU amb altres de naturalesa agríco-
la.

•	Desvinculació de la finca mínima 
per a la construcció d’un nou maset 
de les unitats mínimes de conreu, 
(de regadiu i secà), tot establint una 

condició especial pels arrossars del 
Delta.

Quant a les edificacions:
•	S’admet l’ampliació de les construc-

cions existents, tot aplicant els ma-
teixos requeriments que a les d’obra 
nova.

•	A les casetes d’eines i a l’espai secun-
dari dels masets s’admet, a més de 
la porta d’accés, una petita obertura 
addicional.

•	Els masets de nova construcció tin-
dran una alçada màxima de 5 metres 
des del punt més baix del terreny a 
la coberta.

•	Per a la construcció d’un nou maset 
s’estableix una distància mínima de 
camins de 10 metres.

•	En els masets s’admeten enramades, 
porxos i rafals i superfície pavimen-

tada annexa de com a màxim 12m2 i 
a les casetes d’eines s’admeten enra-
mades de fins a 6 m2.

•	S’estableix una regulació concreta 
per a la construcció de corrals ados-
sats als masets.

•	Per tal d’assolir la finca mínima re-
querida per construir un nou maset 
es fixa un màxim de dues parcel·les 
cadastrals discontínues.

•	S’admet la construcció de barbacoes 
d’obra com a part del volum edificat 
del maset.

Finalment, es preveu la finca mínima 
en conreu de secà en sòls de protecció 
especial en 4,5 hectàrees i es fixa la 
prescripció de justificar les necessitats 
tècniques i funcionals de l’explotació 
agrícola que han de permetre l’amplia-
ció fins a un màxim de 60 m2 l’ocupació 
màxima del nou maset. 
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Alcaldia i Urbanisme

El passat 1 de novembre, coin-
cidint amb la festivitat de Tots 
Sants, es van inaugurar al ce-

mentiri municipal els treballs de reha-
bilitació realitzats al llarg dels darrers 
quatre anys. L’acte d’inauguració va 
anar a càrrec del vicepresident de la 
Diputació de Tarragona, Sr. Pere Pani-
sello i de l’alcalde de la població, Jordi 
Boronat, acompanyats pels membres 
de l’equip de govern de l’Ajuntament 
planer i al voltant de dos-cents planers 
que van voler acompanyar el consistori 
en aquesta important inauguració.

Les obres que han estat realitzades 
per la brigada municipal i per 
plans d’ocupació subvencionats 
pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya tenien com a 
objectiu l’arranjament i modernització 
d’un espai comú a tots els planers i 
planeres, en el qual feia molts anys que 
no s’havia intervingut.

Les obres que han constat de 
l’arranjament de la façana, el 
sanejament dels passadissos interiors, 
tant del cementiri antic com del nou, 
la reparació de les parets interiors, 
canvi de portes dels accessos interiors, 
l’arranjament del lavabo, substitució 
i ordenació dels espais de jardineria, i 

pintura general, així com la substitució 
de tubs generals d’alimentació d’aigua. 
També al llarg d’aquests anys s’ha 
arranjat l’entorn exterior del cementiri, 
creant a la zona de la deixalleria 
un passadís que uneix el camí amb 
l’entrada sud del cementiri. També 
s’han delimitat les zones d’aparcament 
a la fatxada principal, alhora que s’han 
reparat i pintat el mobiliari (bancs) del 
camí que porta al cementiri i que és 
altament recorregut.

També l’1 de novembre es van inaugurar 
els treballs de pintura realitzats per 
l’artista planer Gerard Barberà, que 
ha comptat amb l’assessorament de 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació 
de Tarragona, a la capella central del 
cementiri, unes imatges religioses que 
han donat dignitat a la capella.

Finalment, l’acte va acabar amb la 
inauguració del memorial als morts 
a la Guerra Civil, i als camps de 
concentració nazi, així com a la Batalla 
de l’Ebre, monument realitzat pel 
planer Andrés Albesa, el text del qual 
diu: “aquest monument al cementiri de 
Santa Bàrbara simbolitza, a través de les 
dues pedres bessones, extretes de la nostra 
terra, l’homenatge a les persones que van 
morir en la guerra civil fratricida (1936-

1939) i també un record especial als planers 
difunts en camps de concentració nazis 
(Mathausen, Gusen...). 

El monument representa el record a la 
Batalla de l’Ebre, un dels combats més 
sagnants i llargs de la guerra que va 
començar el 25 de juliol de 1938 i va acabar 
el 15 de novembre del mateix any, en la qual 
Santa Bàrbara en va ser testimoni directe a 
través de molts dels seus fills cridats a files.

L’escultura, realitzada pel planer Andrés 
Albesa i inaugurada per l’alcalde Jordi 
Boronat, l’1 de novembre de 2014, és el 
testimoni i la més profunda consideració 
a la generació que va haver de passar 
una guerra injusta que va deixar molt de 
patiment a  famílies del poble”.

L’alcalde Boronat se sent orgullós del 
cementiri municipal i dels treballs 
que s’han realitzat, tot fet per gent 
del poble, als quals ha volgut mostrar 
el seu reconeixement per l’excel·lent 
obra que s’ha executat i de la qual 
totes les nostres famílies hi tenen un 
bocí del record familiar. S’ha creat un 
espai per a la relaxació i per estar amb 
tranquil·litat al costat de les persones 
que hem estimat. 

Inauguració de la rehabilitació del Cementiri 
Municipal

5



Alcaldia i Urbanisme

L’últim trimestre de 2014 ha vist 
com després de les diverses ad-
judicacions del ple municipal es 

començaven les transcendents obres 
del carrer Victòria, el que coneixem a 
Santa Bàrbara com el carrer del bar-
ranquet i que al llarg de la nostra histò-

ria tantes baixades d’aigua han fet pe-
rillar béns materials dels planers que 
hi viuen, l’última encara a les nostres 
retines, els forts aiguats de l’any 2000.

Així doncs, s’han realitzat les 
adjudicacions a empreses de la nostra 
terra amb la qualificació pertinent 

per portar-les a terme, Regimovi 
i Hidrocanal, que són les que van 
guanyar el concurs convocat per 
l’Ajuntament i que es reparteixen 
les execucions distribuïdes amb les 
següents anualitats i imports:

En marxa la canalització del barranquet

Projecte Pressupost adjudicació Anualitat 2014 Anualitat 2015
Remodelació d’un tram del C/ Victòria 
Fase I Etapa A

176.132,21 € 167.325,60 € (95%) 8.806,61 €  (5%)

Remodelació d’un tram del C/ Victòria 
Fase II Etapa D

235.461,62 € 235.461,62 € 0,00 €

Remodelació d’un tram del C/ Victòria 
Fase I Etapa E

239.194,35 € 118.097,18 € (50%) 118.097,18 € (50%)

L’etapa A ja està finalitzada i la 
previsió de finalització és que el primer 
trimestre de 2015 quedin acabades i en 
funcionament les altres dues etapes 
(D i E), que provocaran que comenci a 
funcionar en el tram final el col·lector 
instal·lat per desaiguar la vinguda 
d’aigua que sempre porta el carrer 
Victòria, ja que és un dels punts més 
baixos de la població.

Tanmateix, i aprofitant els treballs 
que es realitzen a l’hora de col·locar 
els nous col·lectors de pluvials i 
clavegueram, a la fase A es dotarà 
de nous serveis, es canviarà el tub de 
subministrament d’aigua potable i 
enllumenat públic i s’urbanitzarà tot 
de nou, amb acabat d’asfalt nou, llocs 
delimitats per aparcament i voreres 
noves.

Les diverses obres compten amb 
dues subvencions de la Diputació 
de Tarragona, una a través del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), i una altra 
a través del Pla Especial d’Inversions 
de 2014 i 2015, en total totes dues 
subvencions que ascendeixen a PAM 
2013: 60.735 euros, 60.735 euros i 
223.688,54 € respectivament.

Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, 
se sent molt satisfet per haver pogut 
iniciar unes obres importantíssimes 
per al municipi i que en anys propers 
s’acabaran de desenvolupar a través 
de diverses fases i etapes per l’alt cost 
del total del projecte, alhora que dóna 
les gràcies a la Diputació de Tarragona 
per les subvencions concedides a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a 
l’execució d’aquest projecte tan vital 
per al municipi. 
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Agricultura

Com ja ve sent habitual en les úl-
times edicions de la Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç 

de Santa Bàrbara, dintre els diversos 
actes que es realitzen n’hi ha dos que 
destaquen per la seva importància pel 
present i futur de l’agricultura planera.

El primer va tenir lloc al Museu de la 
Vida a la Plana i va ser la jornada tècni-
ca d’autocontrol i inspecció obligatòria 
dels equips d’aplicació de fitosanitaris. 
La jornada estava pensada per donar a 
conèixer com tenir en correcte mante-
niment els equips d’aplicació de fito-
sanitaris i els efectes positius sobre el 
correcte ús d’aquests. La jornada esta-
va organitzada pel sindicat agrari JARC.

La segona, a la carpa escenari de la fira, 
va ser la xerrada tècnica sobre com 
afecta la nova PAC en els ajuts en el 
sector de l’oli. Després de molt temps 
que els agricultors estaven amb la in-
certesa de no saber com quedaria la 
nova PAC 2014 – 2020, en aquests mo-
ments ja està molt perfilada. La xer-
rada estava organitzada pel sindicat 

agrari Unió de Pagesos. 

El regidor d’Agricultura, Jordi Roé, co-
mentava la importància dels dos ac-
tes, per a la continuïtat del sector. Al 
mateix temps reconeixia que tots els 

canvis inicialment en el sector agríco-

la són complicats degut a la tradició 

del cultiu, però recalcava que la típica 

frase “Això ho he fet tota la vida” ja no 

funciona al segle XXI. 

Jornada tècnica i xerrada sobre la PAC 



Benestar Social, Joventut i Salut

El cursos de català es van iniciar 
el dia 1 d’octubre amb una cin-
quantena d’inscrits als diferents 

nivells. Com sempre, depenent de les 
necessitats de l’alumnat i dels seus co-
neixements s’han realitzat grups dife-
rents. 

La durada del curs és del mes d’octu-
bre fins al mes de maig, seguint el ca-
lendari escolar. Les sessions són de 90 
minuts, i es realitzen a l’aula de forma-
ció d’adults situada a l’Edifici Munici-
pal de Serveis Socials.

Són cursos adreçats a tothom qui vul-
gui aprendre i millorar en llengua ca-
talana. Es treballa tenint en compte 
el nivell de l’alumnat, sempre que pel 
número de persones sigui possible rea-
litzar un grup. Per poder tirar endavant 
un nou grup ha d’haver-hi un mínim 
de 10 persones inscrites al curs.

Com a novetat, aquest any es va iniciar 
un grup reduït de conversa, la prime-
ra part s’introdueix i es donen algu-
nes pautes sobre la temàtica que es 

treballarà durant la sessió. I la segona 
part de la classe serà totalment oral, 
es parlarà del dia a dia, utilitzant vo-
cabulari bàsic i necessari per a la vida 
quotidiana. Per realitzar aquest grup, 
a part de la professora encarregada de 
les classes de català, també es compta 
amb una persona voluntària, que és la 
que dirigeix la conversa.

La regidora de Serveis Socials, Montse 
Rodríguez, valora positivament l’inte-
rès mostrat pels planers i planeres pel 
servei. A l’igual que encoratja a la gent 
nouvinguda a formar-se en català, ja 
que és la llengua vehicular al territori. 
I dóna les gràcies a la Mercedes per la 
tasca que realitza voluntàriament. 

Un any més aprenem català

Toni Reig, Director General de Joventut, visita 
l’Smartcentre
El 30 d’octubre, el Director 

General de Joventut, Toni Reig i 
la coordinadora de Joventut de 

les Terres de l’Ebre, Tere Marcelino, 
es van desplaçar fins a la nostra 
població per visitar les instal·lacions 
de l’Smartcentre, on informació, 
cultura, tecnologia, formació i serveis 
es fusionen, per tal d’adaptar-se a les 
necessitats dels ciutadans. 

Durant la visita es van tractar els 
diferents temes que engloben les 
polítiques de joventut i del projecte 
Fes-t’ho teu, que durant tot l’any 2014 
s’ha anat desplegant a través de les 
diferents actuacions i activitats per 
al foment de la participació juvenil al 
municipi. Santa Bàrbara, continuarà 
apostant per les polítiques de joventut, 
però s’anirà adaptant a les noves 
situacions i necessitats dels joves, per 
tal de configurar un nou projecte per 
al 2015.

Tant el Director General de Joventut 
com la coordinadora de Joventut de les 
Terres de l’Ebre, valoren positivament 
aquest nou canvi, per tal d’adaptar-se 
a les necessitats dels joves, on en un 
mateix servei es pot trobar tot allò que 
el jovent necessita. 

Montse Rodríguez i Jordi Boronat, 
han agraït la visita del Sr. Toni Reig 
i la Sra. Tere Marcelino, on a través 
del recorregut han pogut veure les 
diferents sales, aules i espais de què 
consta l’Smartcentre.  A més a més, se 
senten satisfets per la bona acollida 
que té el servei. 
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Al Centre de Dia i Centre Obert gaudeixen fent 
panellets

La Castanyada és la primera festi-
vitat que es troba després del can-
vi d’estació. El ritual de fer pane-

llets i de torrar castanyes esdevé una 
tradició apresa d’avis a néts. Per això, 
cada any, els usuaris dels diferents ser-
veis de Serveis Socials realitzen els tra-
dicionals panellets. 

Els iaios del Centre de Dia els van rea-
litzar el dijous al matí i els menors del 
Centre Obert l’Oliveta els van fer el di-
jous a la tarda. Tots els van fer seguint 
la recepta tradicional: ametlla, sucre, 
patata, llimona, ou i per decorar ca-
dascú ho va fer a la seva manera; els 
més petits, després de cuits, hi van po-
sar Lacasitos i d’altres fruita confitada o 
ametlles trossejades. Tant uns com els 

altres van obtenir un bon resultat, que 
van poder compartir amb les seves fa-
mílies. A més de fer-ne per degustar-ne, 
també se’n van emportar a casa. Els 
nens i nenes del centre se’ls van endur 
dins d’una paperina que havien realit-
zat ells uns dies abans. I els avis amb 
cel·lofana.

La regidora, Montse Rodríguez, apunta 
la importància de què els més petits 
coneguin i celebren les nostres festes 
tradicionals, més encara avui dia que 
s’estan imposant d’altres festivitats 
importades, deixant de banda la nos-
tra. I no hi ha millor manera per man-
tenir-la que es passi de pares a fills, de 
generació en generació. 

El 18 d’octubre es va iniciar el curs 
de formació bàsica organitzat pel 
Grup Joventut de l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara. El curs, que tenia 
com a objectiu principal fomentar la 
participació jove, anava destinat a tots 
els joves nascuts l’any 1998, i constava 
d’una part teòrico-pràctica de 20 hores 
de durada i una part pràctica de 24 ho-
res.
Durant els dies 18 i 25 d’octubre i 8 i 
15 de novembre, de les 9.30 a les 14 
hores, els 9 participants al curs van 
poder aprendre i conèixer diversos 
coneixements bàsics, recursos i tècni-
ques, a més d’afavorir el desenvolupa-
ment de la consciència de la tasca de 

premonitor/a, a través dels diferents 
continguts que es van tractar: fer de 
monitor/a, dinàmiques de grup, gim-
canes, jocs i danses, primers auxilis, 
expressió plàstica, reflexions juvenils, 
cançons i contes i preparar una activi-
tat.
El curs de formació bàsica dóna conti-
nuïtat a l’educació en el món del lleure 
a aquells joves que volen participar de 
manera activa com a premonitors/es 
en algunes de les activitats (parc infan-
til, cursa enigmàtica, jornada jove, ca-
sal d’estiu, activitats de cohesió, entre 
altres), que organitza el Grup Joventut.
Montse Rodríguez, regidora de Joven-

tut, se sent molt satisfeta perquè és 
l’onzena edició d’aquest curs de for-
mació i cada any hi ha joves en ganes 
de participar, cosa que garanteix, per 
una banda, la continuïtat del grup i, 
per una altra, afavoreix la motivació 
dels membres amb l’entrada de nous 
joves al grup i la possibilitat d’ampliar 
el ventall d’activitats. 

Finalitza el curs de formació bàsica

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
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Dintre del projecte 2014, de l’Àrea 
de la Dona, el mes de novem-
bre, a través de l’entitat de Creu 

Roja, es van organitzar dues xerrades 
informatives per a la ciutadania del 
municipi. Aquestes es van dur a terme 
a l’aula polivalent de l’Smartcentre, de 
les 16.30 a les 18 hores, aproximada-
ment. 
El 10 de novembre, es  va realitzar la 
xerrada “Malalties actuals: fibromial-
gia, hipertensió, diabetis... com afron-
tar-les?”. Avui dia ens trobem amb no-
ves malalties que ens sorprenen i no 
sabem com reaccionar davant d’elles, 
sobretot davant el repte que siguin ac-
ceptades i regulades socialment, així 
com el seu tractament mèdic efectiu. 
Amb el desenvolupament de la sessió 
es va aprendre a reconèixer i conviu-

re amb aquestes malalties cròniques i 
el seu tractament personal i envers la 
societat. 
En canvi, el dilluns 17 de novembre, 
la xerrada que es va realitzar va ser 
“Cuida la teva memòria”. La memòria 
funciona com un arxivador i és evident 
que trobem millor i més ràpid les coses 
si les tenim ordenades de forma lògica. 
És important conèixer el procés memo-
rístic (registre, retenció i rememoració). 
L’entrenament en habilitats de memò-
ria, ja sigui individual o grupal, propor-
ciona una millora important.
Les dues xerrades van anar a càrrec de 
diferents professionals de Creu Roja, 
un infermer i una psicòloga. A les dues 
xerrades hi va haver molta participació 
per part de la ciutadania. Les persones 
assistents a les xerrades mostraven 

l’interès per aquest tipus d’activitats i 
la continuïtat d’aquestes. 
Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, se sent molt satisfeta per l’or-
ganització d’aquest tipus de xerrades i, 
a més, aposta per la continuïtat d’acti-
vitats d’aquesta mena o d’altres amb 
el mateix format, per tal de garantir la 
informació a les persones en diferents 
àmbits quotidians. 

Xerrades informatives de Creu Roja 

Xerrada informativa sobre el bon 
ús dels medicaments

El passat 1 de desembre, a l’Smart-
centre i a les 17 h es va realitzar 
una xerrada informativa sobre el 

bon ús dels medicaments i la impor-
tància de seguir bé els tractaments, va 
estar dirigida per una docent farma-
cèutica comunitària col·legiada amb 
formació en educació sanitària. 
Aquesta xerrada estava adreçada a la 
gent gran, ja que són un col·lectiu on 
amb freqüència la polimedicació hi és 
present i, per tant, un grup prioritari 

en la promoció del bon ús dels medica-
ments. En aquest sentit, l’objectiu del 
programa és potenciar l’autonomia de 
la gent gran per fomentar l’ús racional 
dels medicaments.
El programa, recentment adscrit al Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut), es du 
a terme amb la col·laboració del Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya. El PESGG s’emmarca en les 
línies estratègiques del CatSalut i del 
Pla de Salut 2011-2015.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis 
Socials, se sent molt satisfeta per l’or-
ganització d’aquest tipus de xerrades i, 
a més, aposta per la continuïtat d’acti-
vitats d’aquesta mena o d’altres amb 
el mateix format, per tal de garantir la 
informació a les persones en diferents 
àmbits quotidians. 
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Inauguració del nou Servei de Teràpia 
Ocupacional d’APASA

Després de la signatura del con-
veni-contracte per a la instal-
lació d’un servei ocupacional 

en instal·lacions municipals per part 
d’APASA, Associació de Disminuïts 
Psíquics de la comarca del Montsià, el 
passat 14 de juny, al mes de desembre 
ha tingut lloc la inauguració i posada 
en funcionament del nou servei de 
Teràpia Ocupacional d’APASA, ubi-
cat temporalment a la sala d’actes de 
l’Smarcentre.

Aquest servei, definit com un servei di-
rigit a facilitar a les persones destina-
tàries una atenció diürna de tipus re-
habilitador per tal que puguin assolir, 
dins les possibilitats personals, la seva 
màxima integració social i laboral, té 
per objectiu aconseguir la potenciació 
i manteniment de les capacitats de les 
persones ateses.

El servei de teràpia ocupacional (STO) 
Santa Bàrbara fou inaugurat per part 
de la presidenta d’APASA, la senyora 
Mercè Barberà, la directora dels serveis 
territorials del Departament de Benes-
tar Social i Família, Sra. Manolita Cid 
i l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Bo-
ronat.

Tots tres, en els seus discursos, van fer 
referència a la importància de la col-
laboració entre l’administració pública 
i les entitats sense afany de lucre per 
poder aconseguir la millora i la qua-
litat de serveis dirigits a sectors de la 
població amb necessitats específiques, 
com són les persones amb discapacitat 
intel·lectual, que al Montsià són ateses 
per APASA, i que ara, per primer cop, 
han descentralitzat els seus serveis i 
s’han ubicat al municipi de Santa Bàr-
bara.

De manera temporal les instal·lacions 
de la sala d’actes de l’Smartcentre aco-
llirà el nou servei, a l’espera que es faci 
realitat la construcció i posada en fun-
cionament d’un servei de residència 
per a persones amb discapacitat psí-
quica al municipi.

A l’actualitat, el servei de teràpia ocu-
pacional Santa Bàrbara d’APASA atén 
a un total de 14 persones, de munici-
pis de la comarca del Montsià, quatre 
d’elles de Santa Bàrbara.

La mateixa setmana, APASA presenta-
va un nou projecte, la Cia. Sensacions 
que, amb la col·laboració de l’Escola 
de Teatre i Circ d’Amposta, presentarà 
els propers 29 i 31 de gener a l’Auditori 
Municipal d’Amposta l’espectacle “El 
boletaire indecís”; espectacle multidis-
ciplinar i multisensorial protagonitzat 
per 43 actors i actrius amb discapacitat 
intel·lectual, que combina escenes de 
teatre, dansa, màgia, efectes visuals... 

per tal de donar a conèixer la realitat 
de les persones amb discapacitat intel-
lectual o diversitat funcional.

Per tal de poder aconseguir finança-
ment, APASA promociona aquest pro-
jecte mitjançant el portal de micro-
mecenatge VERKAMI.COM. Per tal de 
col·laborar-hi es pot accedir al següent 
enllaç: 

http://www.verkami.com/locale/es/
projects/8755-el-boletaire-indecis. 
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Santa Bàrbara es mobilitza per la Marató de TV3
Santa Bàrbara, el diumenge 14 

de desembre, es va mobilitzar 
un any més per participar en la 

causa solidària de la Marató de TV3, en 
aquesta edició per les malalties del cor. 

Aquest any, la recaptació per a la Ma-
rató ha estat diferent que anys erera, 
ja que es va fer una primera activitat el 
12 de setembre, en una festa benèfica 
on també els diners recaptats anaven 
destinats per a la Marató. I també, co-
incidint amb l’edició de TV3, es va or-
ganitzar un seguit d’activitats per a la 
causa. 

Els actes van començar amb una xer-
rada col·loqui sobre les malalties del 
cor, amb la presència d’Elena Arasa, 
infermera de cardiologia i educadora 
d’insuficiència cardíaca de l’Hospital 
Verge de la Cinta, i les vivències perso-
nals de Guillermo Gaya i Anna Bellés. A 
la xerrada, les persones assistents van 
poder formular totes aquelles pregun-

tes i dubtes que tenien sobre les malal-
ties del cor, fent d’aquesta una tertúlia 
molt propera per als participants. 

A continuació, es va realitzar una ca-
minada popular pel casc urbà i durant 
el recorregut, el Club de Twirling va 
ensenyar els passos en què constava 
la flaixmob d’aquest any en motiu de la 
Marató. Un cop realitzat tot el recorre-
gut fins a la plaça Cid i Cid, totes les 
persones que havien col·laborat amb 
el donatiu de la Marató van pegar la 
seva enganxina al cor gegant que esta-
va penjat al balcó de l’Ajuntament. Un 
cop tota la gent va penjar, en motiu de 
la Marató, el seu petit cor, al cor gegant, 
es va pujar el mural mentre sonava la 
música de la flaixmob i els participants 
van ballar-la, concloent l’acte i repre-
sentant el nostre suport a l’edició 2014 
de la Marató de TV3. 

Gràcies a la col·laboració de totes les 
persones que, tant a la festa benèfica 

del 12 de setembre, com al dia de la Ma-
rató el 14 de desembre, van fer la seva 
aportació, s’ha pogut fer una donació 
de 620,26€. Els organitzadors se senten 
satisfets pels resultats obtinguts, tant 
pel que fa a la recaptació com a la par-
ticipació, cosa que els anima a conti-
nuar organitzant aquesta activitat en 
properes edicions. 

Acabat el 1r trimestre del curs 2014/2015

Després de les activitats del Na-
dal, al Centre Obert l’Oliveta 
també donem per acabat l’any 

amb la fi del primer trimestre del curs 
2014/2015. Ha estat un bon trimestre 
on hem tingut una gran afluència de 
menors que han pogut gaudir d’acti-
vitats molt diverses i variades, fent un 
gran èmfasi als hàbits d’higiene, salut i 
alimentació. També reforçant els temes 
escolars que més els costen als infants. 
La coeducació també ha estat un pilar 
bàsic en la nostra ensenyança amb els 
menors, a través de contes, vídeos i jocs. 
Tot això tenint en compte celebracions 
molt arrelades a aquestes terres, treba-
llant també mitjançant les dinàmiques 
i el taller de biblioteca.

En aquest nou trimestre que tenim al 
davant canviarem alguns dels tallers, 
però sempre amb uns mateixos objec-
tius principals que ens ajuden a defi-
nir-nos de qui som i qui volem arribar 
a ser.

També fer un esment especial a què, 
en aquestes dates, el Centre Municipal 
de Serveis Socials compleix un any de 

funcionament i tant la regidora de Ser-
veis Socials com la gent que hi treballa 
valoren positivament les noves instal-

lacions per la feina que s’està fent al 
centre. 
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Èxit de participació a la divuitena edició del Parc 
Infantil i Juvenil de Nadal

El Grup Joventut de la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ha organitzat una 

nova edició del Parc Infantil i Juvenil 
de Nadal, fent d’aquesta la divuitena 
edició. Del 27 al 31 de desembre, els in-
fants i joves del nostre poble han pogut 
gaudir d’un ampli ventall de tallers i 
activitats molt variades, que s’han dut 
a terme els diferents dies del parc.

El parc ha acollit tallers de diferents 
tipologies: internet, maquillatge, racó 
infantil, jocs de taula, manualitats per 
a petits, manualitats per a grans, taller 
variat, biblioparc, carta als reis, tennis 
taula, jocs d’equip, futbolí, videoluxe, 
inflables, circuit de karts, play station 
3, circuit de segway. Aquest any, dintre 
el taller variat s’han dut a terme altres 
activitats a càrrec de la companyia 
Folk Follet, on els participants han 
pogut gaudir d’un taller de bijuteria, 
mini-circ, espills decorats i escultures. 
També, el dilluns al matí, vam tenir un 

taller específic del Museu de les Terres 
de l’Ebre.

Durant els dies 28, 29 i 30, a la tarda 
i al Magatzem Municipal, es va realit-
zar la tradicional activitat del passatge 
del terror, aquest any, amb una nova 
temàtica, ja que els infants que van vo-
ler entrar al terrorífic passatge i seguir 
el recorregut marcat pels personatges 
incògnits que anaven sortint esporàdi-
cament s’endinsaven dins d’una nau 
espacial, amb totes les seves estances 
específiques.

El diumenge 29, l’Herald va arribar al 
parc per recollir les cartes i encàrrecs 
que els xiquets i xiquetes de Santa Bàr-
bara volien fer arribar a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient. 

El dimecres 31, al matí, es va dur a ter-
me l’entrega dels premis del concurs 
del vídeo luxe, aquest any, adaptat als 
canvis tecnològics, enlloc d’utilitzar la 
fotografia els participants han hagut 
de confeccionar un seguit de vídeos 
de diferents temàtiques. Juntament a 

aquests, als participants de la cursa 
del biblioparc se’ls ha fet entrega d’un 
petit obsequi per haver-la superat. 

Tots aquests tallers i activitats, junta-
ment a d’altres serveis com informació 
i guarda-roba, han acollit més de 650 
infants a les instal·lacions del Pavelló 
Municipal, al llarg dels 5 dies de dura-
da del parc.

Aquest any, han estat un total de 40 
joves que han col·laborat de la prepa-
ració i realització del parc, sense tota 
aquesta col·laboració no haguera estat 
possible la realització del mateix.

Montse Rodríguez, regidora de Joven-
tut, agraeix a tot el jovent que ha col-
laborat al parc i ha sabut desenvolupar 
correctament la tasca de monitor/a. 
Sense tot aquest treball i suport de-
sinteressat per part del jovent no ha-
guera estat possible la seva realització. 
Al mateix temps, agraeix a tot el poble 
l’elevada participació que hi ha hagut 
durant tots els dies de parc i en totes 
les seves activitats i tallers. 
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

CONCEPTE

DATA 13/5/2014 3/6/2014 3/6/2014 22/7/2014 13/8/2014 2/9/2014 2/9/2014 10/10/2014 11/11/2014

LLOC Dipòsit Dipòsit
Arqueta 
c/ Ausias 

March
Dipòsit

Arqueta 
c/ Ausias 

March

Arqueta 
c/ Ausias 

March
LÍMIT 

RD140/03
Dipòsit Dipòsit Dipòsit

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococo 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0 0 0 0
Índex de Langelier 0,5 0,4

Calci 73 71
Magnesi 28 25
Potassi 0,59 0,63

Duresa total 285 280
TAC 206 216

Antimoni 5 1 1
Arsènic 10 1 1
Atrazina 0,1 0,01 0,01

Benzè 1 0,25 0,25
Benzo(a)Piré 0,01 0,003 0,003

Benzo(b)Fluorantè 0,01 0,01
Benzo(k)Fluorantè 0,01 0,01
Benzo(g,h,l)Perilè 0,01 0,01

Bor 1 0,1 0,1
Cadmi 5 0,5 0,5

Cianazina 0,1 0,025 0,025
Cianurs totals 50 10 10

Coure 2 0,02 0,02
Crom 50 5 5

Desetilatrazina 0,1 05 0,05
Desisopropilatrazina 0,1 03 0,03

Dicloroetà 3 0,75 0,75
Fluorurs 0,06

Indè(1,2,3,c,d)Pirè 01 0,01
Mercuri 1 05 0,05
Níquel 20 2 2
Nitrats 50 39 49
Nítrits 0,1 0,01 0,01

PAH’s totals 0,1 0,05 0,05
Plaguicides totals 0,5 0,5 0,5

Plom 10 2’5 2,5
Prometryn 0,1 0,02 0,02
Propazina 0,1 0,01 0,01

Seleni 10 2 2
Sebutilazina 0,1 0,025 0,025

Simazina 0,1 0,025 0,025
Terbutilazina 0,1 0,025 0,025

Terbutryn 0,1 0,01 0,01
Trihalometans 100 9 9

Tricloretè 10 1 1
Tetracloretè 10 1 1

Temperatura in-situ 19 24,3
Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit) 100 1 1 1 1 4

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0 0 0 0 0 0
Alumini 200 20 20
Amoni 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Clor lliure In-situ 1 76 0,81 0,52 0,84 0,6 0,73 0,48
Clor combinat in-situ 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Clorurs 250 15 17
Color 15 5 5 5 5 5 5 5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 495 495 500 510 510 530 514
Ferro 200 20 20

Manganès 50 5 5
Olor (a 25ºC) 3 2 2 1 2 1 2 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7,8 7,6 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7
Sabor (a 25ºC) 3 2 2 1 2 1 2 1

Sodi 200 6,8 7
Sulfats 250 40 38

Terbolesa (Dipòsit) 1 33 0,2 0,2 0,5
Terbolesa (Xarxa) 5 0,24 0,2 0,2

TOC 1,5 1,5

Pa
rà

m
et

re
s 

Q
uí

m
ic

s
Pa

rà
m

et
re

s 
Fí

si
co

-Q
uí

m
ic

s

P.
 m

i-
cr

o-
 b

i-
ol

òg
ic

s
Pa

rà
m

et
re

s 
in

di
ca

do
rs

14



Cultura i Ensenyament

Reunió de biblioteques de les Terres de l’Ebre a 
l’Smartcentre
Aquest cop i donat que el 15 de 

setembre s’obria un nou espai 
a Santa Bàrbara on cultura, tec-

nologia, informació, formació i serveis 
es fusionaven i la Biblioteca, Infocen-
tre i PIJ Planer s’unien anomenant-se 
Smartcentre, la reunió de biblioteques 
de les Terres de l’Ebre que tenia lloc el 
28 d’octubre es realitzava al nou equi-
pament de Santa Bàrbara.
La reunió va tractar diferents punts 
d’interès per a les biblioteques 
públiques com el cànon de préstec, 
el llibre electrònic, el préstec 
interbibliotecari, la previsió 
pressupostària 2015 i les activitats 

que es duran a terme a les diferents 
biblioteques de les Terres de l’Ebre.
Finalment, la trobada concloïa en 
una visita per les diferents aules i 
espais de l’Smartcentre, on l’alcalde 
de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, va ser 
l’encarregat d’acomiadar la reunió.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
es mostrava satisfet per haver pogut 
oferir l’Smartcentre a la Central de 
Biblioteques de les Terres de l’Ebre 
per realitzar aquesta reunió i el 
personal de les biblioteques assistent 
va evidenciar el seu agraïment pel bon 
tracte rebut per part de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara. 

Finalitza la tercera edició de Cultutardor
Tal com estava previst, amb l’ini-

ci de la Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç, finalitzava 

aquesta tercera edició de Cultutardor, 
un projecte que naixia des de la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, l’any 2012, amb la fi-
nalitat de dinamitzar culturalment els 
dissabtes anteriors a la fira.
Durant 2 dissabtes de tardor, l’Smart-
centre de la població s’omplia de diver-
ses i variades manifestacions culturals. 
El primer podíem gaudir de l’obra de 
teatre Homes! una proposta del  grup 
Crea Teatre basada en l’espectacle, 
amb el mateix nom, de la companyia 
T de Teatre. Homes! ens parlava de di-
ferents aspectes de la naturalesa mas-
culina, en clau d’humor i còmica, però 
amb la intenció clara de reflexionar 
sobre aquells comportaments i dià-
legs quotidians en els quals ens podem 
veure reflectits. El segon ens visitava 
Joan Rovira, músic i compositor de les 
Terres de l’Ebre, i els assistents van po-
der deleitar-se amb el concert acústic 
que va oferir ple d’emocions i senti-
ments retrobats.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
comentava que havia estat una pro-
gramació amb grups de qualitat gai-
rebé tant o més que l’any passat i que 
continuaria apostant per portar a San-
ta Bàrbara la qualitat que es mereix. 
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Cultura i Ensenyament

Aquest any 2015, se celebra el 
XXIV concurs literari Sant Jordi 
vila de Santa Bàrbara. Els pre-

mis que es convoquen són:

PREMI DE POESIA, dotat amb 300 € i 
donat per l’AJUNTAMENT, a un recull 
d’entre 10 i 25 composicions, de tema 
lliure; i un accèssit de caràcter local de 
60 €, donat per l’AJUNTAMENT.

PREMI D’ASSAIG, dotat amb 300 €, a 
un estudi d’un mínim de 30 pàgines 
sobre un tema relacionat amb qualse-
vol aspecte del poble de Santa Bàrbara 
(tradicions, història, biografies de per-
sonatges famosos o populars, costums, 
oficis, llegendes i contalles, cuina, can-
çoners, festes, pagesia, danses, vestua-
ri, dialecte, flora, fauna...) i un accèssit 
de caràcter local de 60 €, donats amb-
dós per l’AJUNTAMENT.

El termini d’admissió dels originals 
acabarà el divendres 13 de març de 
2015, a les 13 hores. 

El veredicte del jurat es farà públic el 
dia 10 d’abril de 2015. El mateix dia es 

donarà a conèixer la data del lliura-
ment dels premis.

Les bases específiques d’aquest con-
curs es poden consultar a la web mu-
nicipal www.santabarbara.cat. També 
es pot realitzar qualsevol consulta a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, tels. 
977 717 000.

També es convoca el XXIII CONCURS 
LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràc-
ter local, destinat als alumnes de l’Es-
cola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.

Al treball guanyador de cada un dels 
cicles d’Educació Primària i d’Educació 
Infantil se li atorgarà un premi con-
sistent en un lot de llibres, donat per 
l’AJUNTAMENT. A més a més, tots els 
participants rebran un record comme-
moratiu.

L’especificació de les bases serà esta-
blerta per la mateixa escola.

El regidor de Cultura, Alfred Blanch, 
creu que, aquest concurs, que ja fa 
gairebé 25 anys que s’organitza des de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, dóna 
prestigi a la cultura planera, però so-

bretot dóna a conèixer el nostre poble 
a l’exterior, ja que hi ha molts partici-
pants d’arreu de Catalunya. 

XXIV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara

Premi de Poesia: dotat amb 300€
Accèsit de caràcter local: dotat amb 60€

Premi d’Assaig: dotat amb 300€
Accèsit de caràcter local: dotat amb 60€

Bases i més informació a: www.santabarbara.cat

XXIV
Concurs Literari

ROGELIO FARNÓS
(Caràcter escolar i local)

Sant Jordi 
Vila de Santa Bàrbara 2015

COL·LABORENORGANITZA:

Ajuntament de Santa Bàrbara Escola Jaume Balmes

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
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Esports i Gestió del Medi

Com tots els anys, des de la Re-
gidoria de Medi Ambient s’emet 
una campanya relacionada amb 

la cura del nostre entorn. És sabut per 
tots que l’ús de bones pràctiques en 
quant als nostres gossos no és una de 
les coses que els planers puguem treu-
re pit. Per tant, a grans mals grans re-
meis i persistència. Darrerament s’han 
implantat tres punts d’expenedors de 
bosses per a la recollida d’excrements. 
La plaça de la Rúbia, el Parc de la In-
dependència (Institut) i la zona de les 
Escoles ja disposen d’un punt on les 
persones que passegen les seves mas-
cotes podran agafar una bossa per tal 
de recollir els excrements que el seu 
gos fa pel camí. Som plenament cons-
cients que hi ha molts usuaris que fan 
ús de bones pràctiques i que aquesta 
mesura no els vindrà de nou, però tam-
bé sabem que hi ha usuaris que encara 
no saben com i perquè han de recollir 
els excrements que deixa el seu gos pel 

poble. Per això, s’han instal·lat aquests 
punts i no es descarta, en un futur, 
instal·lar-ne més per diferents punts 
del poble. Esperem que aquestes peti-

tes accions ens facin reflexionar a tots 
plegats per què hem de destinar diners 
dels nostres impostos per invertir en 
civisme urbà. 

Expenedors de bosses per a canins



Festes i Fires

La fira tanca amb un bon sabor de boca

La XVIII Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç ja és història. 
Més de vint mil persones van 

passar per la fira i tant expositors/
es com visitants van valorar molt 
positivament aquesta edició, marcada 
per una treva en la meteorologia i 
per símptomes positius respecte anys 
anteriors on la crisi econòmica estava 
encara més marcada. 
Aquesta divuitena edició ha estat força 
especial i l’organització ha volgut do-
nar-hi èmfasi al fet que la fira hagi ar-
ribat a la majoria d’edat. Una exposició 
fotogràfica a l’estand de l’Ajuntament 
en fou la primera mostra, dels disset 
anys anteriors, finalitzant aquesta efe-

mèride amb un gran pastís de “cupca-
kes” que va marcar el final d’aquesta 
edició amb la bufa d’espelmes.  
Durant el cap de setmana però, es van 
realitzar diferents activitats per a totes 
les edats. Els ja tradicionals concursos 
de suc de mandarina (també per als 
més petits) o d’allioli, passant per la 
mostra de jocs tradicionals, les activi-
tats etnogràfiques com les passejades 
en carros, les visites al Museu de la 
Vida a la Plana o a la Casa-museu del 
pagès Àngel Fibla o exposicions diver-
ses, les activitats esportives (BTT, ten-
nis, pàdel, futbol...), jornades i confe-
rències tècniques de caràcter agrícola, 
tasts d’olis, gastronomia... foren només 

una mostra de l’ampli ventall de pos-
sibilitats que donava la fira. Al mateix 
temps, per aquest any es van realitzar 
nous actes, com la festa de la fira orga-
nitzada per la Penya Planers pels Bous 
o cantada i dansada de jotes per com-
memorar el 18è aniversari.

Per a Judith Lleixà, aquesta edició era 
de vital importància després d’uns 
anys amb mancances econòmiques i 
problemes derivats de la meteorologia, 
fet que portava a posar els màxims es-
forços per tenir una fira a l’alçada de 
les circumstàncies. Un fet que, d’altra 
banda i com ella mateix revela, ha es-
tat un gran èxit. 
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Festes i Fires

Com cada any, la Regidoria de Pro-
moció Econòmica publica l’in-
forme de resultats de la fira que, 

d’altra banda, és una eina essencial per 
tal de poder potenciar els aspectes més 
destacats i millorar-ne d’altres en edi-
cions futures. Aquest informe inclou 
les estadístiques extretes tant dels ex-
positors i les expositores com també 
de les persones que visiten la fira, les 
seves opinions i valoracions.

A nivell d’expositors, el més desta-
cat ha estat la recuperació en la par-
ticipació del comerç i empresa locals, 
el manteniment agrícola i alimentari 
com a principals sectors participatius, 

la millor comparació de l’edició d’en-
guany en altres edicions o una certa 
tendència a un volum de negoci factu-
rat més alt que en altres anys anteri-
ors. Així com, expositors i expositores 
valoren molt positivament de la fira 
l’atenció al públic, la neteja i la infor-
mació, més d’un 80% ha assegurat que 
participarà la propera edició de 2015 i 
un 45% considera la fira excel·lent. 

Pel que respecta a visitants, cal desta-
car la recuperació any rere any de vo-
lum de visitants, l’augment de visitants 
de la resta del territori català (fora de 
Terres de l’Ebre), una participació de 
més del 80% a les jornades gastronò-

miques, una molt bona valoració de 
l’organització de la fira així com de les 
activitats paral·leles que s’hi celebren 
durant el cap de setmana o la volun-
tat que la fira es mantingui i fins i tot 
s’ampliï de cara al futur. A més, el 62% 
de les enquestes senyalen la fira com 
un esdeveniment excel·lent. 

Per a Judith Lleixà, regidoria de Fires i 
Festes, l’informe de la fira és una eina 
bàsica per tal de mantenir la bona 
imatge de la fira, ja que tant l’opinió 
d’expositors/es com de visites fa que 
l’organització treballi sempre en un 
mateix front, no sent altre que la co-
moditat tant per uns com pels altres. 

Publicat l’informe de resultats de la XVIII Fira de L’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç
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Mostra de pessebres 2014

Festes i Fires

Àlvaro Aixendri

Gerard Martí

Leire i David Ferraz Lluïsa Maria Martínez

Andreu Nieto, Jaume i Joan Bosch

Gislen i Leire Llasat

Isona Torres Ivan Mico i Arnau Curto

Guillem i Nàdia Blanch

Betlem i Marcel Espuny
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Festes i Fires

Mar i Benet Piñol

Marc i Pau Lleixà

Pau i Lluc Villamon

Imma Ballestín Joana Bel

Xavier Nos

Mia Llorens Núria Zaragoza

Mar i Carla Accensi Mar i Nil Arasa
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Festes i Fires

L’Herald i els Reis Mags
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Hisenda

Pressupost 2015 amb superàvit

Un any més, abans d’arribar l’en-
trada del nou any, des de l’Ajun-
tament i amb la Regidoria d’Hi-

senda es porta a terme el pressupost 
que fa vetllar per l’estabilitat econòmi-
ca del poble.

Per a aquest 2015 s’ha aprovat amb 
superàvit d’uns 80.000 euros aproxi-
madament, sent els ingressos d’uns 
2.780.000 euros i unes despeses de 
2.700.000 euros.

Tot i que els ingressos cada any han 
anat baixant i que els impostos han es-
tat els mateixos, cal destacar que amb 
el capítol d’inversions hi haurà, entre 
d’altres, la finalització del carrer Victò-
ria amb les seves etapes A i E, l’Hotel 
d’Entitats, es finalitzarà el Centre Cul-
tural, el Centre de Dia i la plaça de la 
Independència.

S’han tornat a reajustar les despeses, 
sobretot les d’energia elèctrica i les 

dels diferents manteniments d’edificis 
municipals.
Pel que fa als ingressos, es mantenen 
els relacionats amb les ordenances, ja 
que es mantenen els preus de les ma-
teixes i els de les subvencions han es-
tat a la baixa, ja que cada cop més el 
tema ens ve més retallat per part dels 
diferents departaments.
Tot i les retallades i l’actual situació 
econòmica, el pressupost segueix amb 
el mateix criteri que els altres anys. 

Des de la Regidoria d’Hisenda de 
l’Ajuntament s’informa que per 
acord a l’últim Ple es va aprovar 

la congelació de tots els impostos per 
quart any consecutiu.
La crisi que encara a dia d’avui afec-
ta a la majoria de cases és el principal 

motiu pel qual es mantenen aquests 
preus que, des de l’any 2007, només 
s’han modificat una vegada.
Per aquest 2015 es crea una nova or-
denança per regular els cartells indica-
dors per a l’espai públic.
Amb aquesta nova congelació de taxes, 

seguim mantenint els preus més bai-
xos en relació amb la resta de poblaci-
ons ebrenques.
I gràcies a la bona recaptació, les dife-
rents regidories seguiran amb les seves 
activitats i serveis tal i com han anat 
fent fins ara. 

Congelació d’impostos



TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Durant el mes de novem-
bre, el Museu de la Vida 
a la Plana va realitzar 

diferents activitats culturals, 
socials i formatives en el marc 
del seu programa anual. 
Per una banda, es van realitzar 
diferents visites a centres edu-
catius i d’atenció del nostre po-
ble. Primer va ser una visita a 
les persones del Centre de Dia 
i, posteriorment, es va fer una 
àmplia explicació als xiquets 
i xiquetes del Centre Obert 
l’Oliveta qui, tots els anys per 
aquestes dates, realitzen una 
visita al museu. També al mes 
de novembre, els alumnes de 
4t d’ESO de l’IES Les Planes van 
realitzar una activitat forma-
tiva amb el museu com a eix 
central; per una banda una vi-
sita guiada pel Centre d’Inter-
pretació de la Vida a la Plana i, 
per l’altra, una visita a la sala 
Josep Antoni Valls, dedicada a 
la paleontologia, mineralogia i 
ciències naturals.  
Al mateix temps, durant el 
mes de novembre es va poder 
visitar l’exposició del Mar a la 
Muntanya, una exposició de-
dicada als nou pobles catalans 

inclosos a la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia. També es 
van realitzar diferents xerra-
des i sessions formatives, des-
tacant-ne el curs de fitosani-
taris organitzat conjuntament 
per l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara, l’Oficina Jove del Montsià 
i l’Escola de Capacitació Agrà-
ria d’Amposta. 
Finalment, es va realitzar una 
jornada tècnica anomenada 
“Autocontrol i inspecció obli-
gatòria dels equips d’aplicació 
de fitosanitaris”, a càrrec dels 
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC), el 20 de 
novembre, l’assemblea general 
de l’Agrupació de Penyes i Co-
missions Taurines de les Terres 
de l’Ebre, el 29 de novembre, i 
una jornada tècnica de la Unió 
de Pagesos, al mes de desem-
bre. 
El regidor Antonio Ollés desta-
cava la importància d’aquestes 
activitats per tal de fomentar 
l’ús del museu, no només per 
activitats de caire cultural, 
sinó en diferents àmbits amb 
l’objectiu de difondre els dife-
rents espais del centre i atreu-
re-hi el màxim nombre d’usu-
aris i usuàries. 

Activitats al Museu de la vida a la plana

Santa Bàrbara participarà al programa Treball i 
Formació
Cada any, el Servei d’Ocupació de 

Catalunya publica diferents ajuts 
per fomentar el treball i la forma-

ció a persones en situació d’atur i col-
lectius en risc d’exclusió social i labo-
ral. Després de la bona acollida, l’any 
anterior, del Programa Mixt Treball i 
Formació, l’any 2014 l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ha participat en aquest 
nou programa, molt semblant a l’any 
anterior i que s’ha desenvolupat des 
del Consell Comarcal del Montsià. 
D’uns anys enrere, els anteriors plans 
d’ocupació foren substituïts per pro-
grames més complexos, els quals com-
binaven el treball amb la formació 
transversal. Aquests programes, vin-
culen contractes laborals de sis me-

sos a persones en situació d’atur que 
compleixin diferents requisits, sempre 
sota la tutela del Consell Comarcal del 
Montsià, qui actua de nexe d’unió en-
tre els municipis petits de la comarca i 
el Servei d’Ocupació de Catalunya.   
Santa Bàrbara comptarà durant sis 
mesos amb un treballador de reforç 
per a la brigada municipal, vinculat al 
sector de la construcció, un dels més 
afectats per l’atur. Per a l’alcalde de 
Santa Bàrbara, Jordi Boronat, aquest 
tipus de programes són d’una doble 
utilitat ja que, a banda de donar oxi-
gen a persones/famílies que, malaura-
dament, estan passant uns moments 
delicats degut a la falta d’ocupació, a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara li per-

met comptar amb personal qualificat 
que doni suport durant aquest temps, 
podent desenvolupar tasques que no-
més amb el personal propi del consis-
tori no es podrien realitzar. 
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TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

L’any 2010, el Consell Comarcal 
del Montsià va entrar a formar 
part del projecte Treball a les 7 

comarques, un projecte encapçalat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya per tal 
de fomentar la promoció i desenvo-
lupament econòmic a la comarca del 
Montsià. I Santa Bàrbara, mitjançant la 
signatura del conveni del col·laboració, 
hi ha format part des d’aleshores. 
Durant tots aquests anys, s’han pro-
mocionat diferents projectes a nivell 
comarcal per tal de desenvolupar el 
teixit empresarial, la creació d’ocupa-
ció, la formació i la prospecció empre-
sarial. Des d’aleshores, s’han realitzat 
diferents actuacions amb molt bons 
resultats a nivell comarcal, destacant, 
entre altres, el projecte d’inserció labo-
ral Activa’t! o el Fòrum del talent. 
L’any 2014, a Santa Bàrbara s’han re-
alitzat diferents activitats. Per una 
banda, s’ha continuat amb el projec-
te Activa’t! I el resultat ha estat força 
positiu, ja que s’han apuntat 21 nous 
participants dels quals 11 s’han inserit 
laboralment, el que representa un 48% 
d’inserció, un percentatge per damunt 
de la mitjana comarcal. 
Per a aquest mes de gener, a més, es 
preveu començar el curs de jardineria 
botànica “El planter del Montsià”, in-
clòs en el pla de treball de la formació 
professionalitzada del Montsià Actiu 
i que dotarà de coneixements quali-

ficats a les persones participants, les 
quals són participants al mateix temps 
del programa Activa’t!

Finalment, des del Montsià Actiu tam-

bé s’han portat actuacions de prospec-
ció empresarial a algunes empreses 
del nostre poble per tal de dotar-les de 
coneixements amb la voluntat de mi-
llorar-ne la seva rendibilitat. 

La Diputació de Tarragona posa 
l’accent a Santa Bàrbara

La Diputació de Tarragona, en el 
marc dels diferents ajuts i sub-
vencions que, anualment, publica 

per a ens locals, va dotar, l’any 2014, a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara dels se-
güents ajuts:

Millora de la qualitat de l’aigua per 
consum humà: 4.700,14 € 

Realització d’accions de difusió de 
productes agroalimentaris i artesans 
de qualitat (Fira de l’Oli Novell, dels 

Cítrics i del Comerç i Jornades Gastro-
nòmiques de la Cuina de l’Oli d’Oliva): 
10.747,12 €
Reducció d’animals peridomèstics i 
control de plagues: 3.105,08 €
Seguretat a les zones de bany (pisci-
nes): 7.808,80 €
Programes i activitats de foment cultu-
ral: 4.626,54 €
Gestió, funcionament i manteniment 
d’equipaments culturals i d’interès 

municipal: 2.587,80 €
Inversió en equipaments culturals i 
d’interès ciutadà: 5.840,35 €
Programa extraordinari de suport 
als Centres de Primer Cicle d’Educa-
ció Infantil de titularitat municipal: 
7.340,46€
Subvencions excepcionals (Jornades 
esportives): 600,00 €
Total ajuts Diputació de Tarragona 
2014: 47.356,29 € 

Informe de resultats del Montsià Actiu 2014
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2014

• S’ha abonat, a les llibretes, 1,3 € octubre i 1,5 € novembre + 12% compensació IVA 
com avançament de la collita d’olives 2014/2015.

• S’ha abonat a les llibretes PAC 2014 (Subvenció oli).

• 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 evolució:

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



Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de l’Ajuntament 
(www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament.
Concretament els enllaços són:
Plens de la Corporació: http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesplens/index.php
Sessions de la Junta de Govern Local:
http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesjuntesdegovern/index.php

NOTES OFICIALS 1r trimestre 2015

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2015 

Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d’Ingressos) la gestió de cobrament dintre del 
termini de pagament en voluntària següent:

CONCEPTE PERÍODE INICI PERIODE FINAL

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 27/03/2015 29/05/2015

500 - IBI URBÀ 30/04/2015 30/06/2015

501 - IBI RÚSTICA 30/04/2015 30/06/2015

100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 30/06/2015 31/08/2015

840 - CONSERV. CEMENTIRI 30/06/2015 31/08/2015

010 - IAE 30/07/2015 30/09/2015

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

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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



Moviment Demogràfic

NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2014

MONICA ANTONIA VARGA ...............................20/09/2014
Constantin Cosmin Varga
Cristina Madalina Gheorghe

MOHAMED MAHAL BOUAYADI ........................01/10/2014
Mohamed Mahal Karchouh
Soumia Bouayadi

ISABEL ALONSO ROYO .......................................02/10/2014
Manuel Alonso Rodríguez
Isabel Royo Pla

MARIAM SADIKI .................................................01/11/2014
Najib Sadiki
Laaziza Arkiza

MARC POMES VÁZQUEZ ....................................11/11/2014
Àfrica Francisca Vázquez Pomes

ÀFRICA LUQUE ASENJO .....................................16/11/2014
Alberto Luque Castro
Ainoa Asenjo Sorribes

DANIEL CRISTIAN TUNA ...................................18/11/2014
Daniel Tuna
Elena Cristina Tuna

MARWA EL HAFED .............................................25/11/2014
Abdelfattah El Hafed
Latifa El Hafed

ÀLEX HERNÁNDEZ AÑO ....................................04/12/2014
Oscar Hernández Bohigues
Jennifer Año Cajigos

ÀFRICA RAMON GIMENO ..................................22/12/2014
Juan Miguel Ramon Barreiro
Eva Maria Gimeno Arasa

EDDIE ORTIZ ADAN ...........................................22/12/2014
Cirilo Manuel Ortiz Guillaume
Ana Belen Adan Hernández

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE 2014

JOSÉ JUAN CABANES CARDONA

MARIA CINTA CASTELLÀ CARLES ....................11/10/2014

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2014

ERNESTO GARCIA ARASA .................................02/10/2014

ANTONIA GAYA ANDRÉS ..................................24/10/2014

FRANCISCO ROÉ MELCHOR ..............................28/10/2014

JUAN GIMENO FORT ..........................................09/11/2014

CASILDA PLA RODRÍGUEZ .................................10/11/2014

JUANA VALLÉS MATEU ......................................30/11/2014

JOSÉ ARASA ESTRADA .......................................04/12/2014

TOBÍAS CID CABALLÉ ........................................07/12/2014

JOSÉ MARÍA GIL PUYO .......................................15/12/2014

CINTA MONLLAU ROYO ....................................29/12/2014

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

Oficina: C/ Major, 24 · 43570 Santa Bàrbara (Tarragona)
Tel. 977 718 725 · Fax 977 719 705

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100



L’entrevista

Sóc Albert, fill d’Eugenio Talarn i de 
Juanita Codern, coneguda com la Xile-
na, que ja podeu pensar per què, si no 
ja ho dic jo mateix, perquè encara que 
sigui catalana, tota la seva infància fins 
l’edat adulta va viure a Xile, on enca-
ra tenim una part de família i la meva 
mare una part del seu cor.

Tinc una germana, Claudia, només 11 
mesos més petita que jo, sempre he 
pensat que devia ser molt lleig de petit 
i al veurem es van posar a crear el seu 
segon fill.

Els meus records d’infància són molt 
bons, on les meves àvies van tenir un 
paper essencial en el meu creixement:

Ramona, la meva àvia materna. Recor-
do de molt petit com venia gent a casa 
a aprendre a fer mitja, sempre hi havia 
gent al menjador parlant de les coses 
del poble. Una gran cuinera, sempre 
entre cassoles i olors de menjars ex-
quisits.

Josefa, o més ben dit Pepeta, la meva 
àvia paterna, tot caràcter, una dona 
que infringia respecte, però que amb 
els seus néts era pura dolçor. Tots els 
diumenges després de missa (sí amics, 
en aquella època anàvem a missa, en-

cara que fos perquè després ens dona-
ven entrades per al cine. Ho recordeu!) 
anàvem a veure’ls, era un dels mo-
ments bonics de la setmana.

També existien els avis Rafel i Domin-
go, grans homes casats en extraordinà-
ries dones.

El meu carrer era la sala de jocs on 
podíem jugar a pilota, a jocs de perse-
guir-nos (la negra), etc. Sempre havia 
moviment i gent que interactuaven. 
Els veïns que són com una altra famí-
lia, Maria Cinta i Jaume, amb els seus 
fills a un carrer i a l’altre Merce i Víctor 
amb més fills, molts cops era gairebé 
una vida de comuna on mesclàvem les 
nostres vivències personals.

Ja coses que no canvien, ja que els 
meus pares segueixen vivint a la ma-
teixa casa i continuen els mateixos ve-
ïns, ara en néts, la família creix, però el 
carrer continua. A més amb el restau-
rant de la meva germana, el Com Tu, 
al davant, perquè encara hi hagi més 
vida.

Els amics del poble, la gent de la colla, 
amb els qui vam créixer i divertir-nos: 
Guillem, els bessons, Agustí, Andreu, 

Xavi, Alfredo, etc. companys de vida i 
desenvolupament que són a l’interior 
de la meva experiència vital i, encara 
que cada un fa la seva vida i que no ens 
veiem molt, sempre són “els AMICS” 
en majúscules, aquells que estan dins 
dels records dels moments de joventut.

En acabar EGB, vaig anar a estudiar a 
Tortosa, feia FP en la rama de delinea-
ció. Vaig aprendre l’ofici, però mai vaig 
exercir, la vida em deparava altres ca-
mins de desenvolupament.

Quan tenia uns 18 o 19 anys, José Luís 
Accensi va obrir el primer gimnàs al 
poble, Dinamic’s, on també s’ense-
nyava Wushu (Kungfu) i es va obrir un 
món completament nou i diferent que 
em va calar molt dins i que encara avui 
continua sent central en la meva vida, 
encara que des d’una altra perspectiva, 
ja no tant marcial, sinó més de desen-
volupament personal.

Aquest fet va crear tants de canvis en 
la meva vida que avui en dia sóc qui 
sóc i he fet el que fet en gran part per 
aquest moment d’inflexió concret.

Entrevista al planer absent…
Albert Talarn Codern
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L’entrevista

Avui en dia la meva feina és com a pro-
fessor de tai chi i chi kung (desenvolu-
pament de l’energia vital), terapeuta i 
consultor de feng shui, i ching, astrolo-
gia xinesa, shiatsu, consultor d’equips 
d’empresa per millorar el seu funcio-
nament, etc. Donaria per tot un altre 
article explicant cada una d’aquestes 
disciplines. Encara recordo les paraules 
del meu pare quan em va dir: Tu creus 
que fent això podràs menjar? Avui dia 
crec que veu amb orgull tot el que he 
fet, per això el meu agraïment a ell i a 
la meva mare per la seva confiança i 
recolzament.

- Motius de la marxa del poble: 

Vaig marxar per primer cop del poble 
als 22 anys a viure a Roquetes, el motiu 
era senzill, començar a crear ales a la 
meva vida i independitzar-me, tornant, 
com no, a menjar a casa algun dia, mai 
em vaig distanciar, sempre el contacte 
continuava molt proper.

Em vaig casar amb una tortosina, Lau-
ra, que treballava a Reus de professora 
i cap allà vaig anar, i hi continuo vivint.

No tenim fills biològics, però tenim dos 
meravelloses persones en acolliment 
familiar, la Maria i l’Albert, des de fa 

quasi 4 anys. Aquest és un altre dels 

moments importants de creixement 

de la meva existència, ens vam omplir 

mútuament, nosaltres la seva man-

cança de família i per a nosaltres l’es-

pai buit del donar desinteressat.

- Visió que tinc del poble: 

Santa Bàrbara és el meu poble, encara 
que visqui a Reus o visqués a la Xina. 
Quan arribo a les 4 carreteres la meva 
respiració canvia i em sento que retor-
no a casa, la familiar i l’essencial de 
lloc de pertinença.

No és el poble més bonic del món, però 
és on jo dic que aquestes són les me-
ves arrels i per sempre continuaré vin-
culat a ell.

- El meu contacte amb el poble: 

Continuo venint quasi tots els dime-
cres a dinar, ja que és el dia que dono 
classes i faig teràpia a Tortosa, això fa 
que sempre estic més o menys al dia 
de tot el que passa, però ja no reconec 
la majoria de cops de qui parlen, si no 
em donen la referència de fills de..., 
etc. El temps passa, el poble continua, 
però la gent creix i es reprodueix, i 
molts ja no els conec. És una sort tenir 
una germana amb bar, ja que així no 
em perdo cap esdeveniment.

- El meu retorn al poble: 

No sé si tornaré mai a viure de mane-
ra permanent a Santa Bàrbara, jo crec 
que no ho penso, com no penso on es-
taré vivint d’aquí 10 anys, però on esti-
gui la meva història està el meu poble, 
Santa Bàrbara.
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CELEBRACIÓ DIA DEL PILAR
Amb dos setmanes de retard respec-
te al que seria normal, el passat 26 
d’octubre vàrem celebrar el dia de 
la Mare de Déu del Pilar amb un di-

nar de germanor a la sala d’actes del 
nou Smartcentre. Després del dinar 
els assistents vàrem poder gaudir de 
l’actuació del prestigiós grup de jota 
“Mini Grupo del Bajo Aragón”.

ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA

El CF Santa Bàrbara tancarà aquest 
any 2014 amb sentiments contradic-
toris. Tot i que esportivament el club 
està en un moment molt dolç, a ni-
vell de resultats i de treball, les notí-
cies que malauradament ens arriben 
no són gaire optimistes pel que fa 
referència a l’enduriment de la nor-
mativa en matèria d’inspeccions la-
borals i fiscals a clubs esportius que, 
si bé no deixen d’estar dins del marc 
de la llei, poden ser catastròfiques 
per al futur de clubs petits com el 
nostre. En aquest cas, la Junta Direc-
tiva ha optat per intentar minimitzar 
al màxim les conseqüències deriva-
des d’aquesta llei i buscar una via de 
consens per totes les parts. Tot i això, 
el tema és força delicat i caldrà veure 
com es desenvolupa de cara al futur. 
En una temporada on l’augment de 
les quotes i llicències esportives, les 
dificultats econòmiques i la gestió 
integral del club eren ja un problema 
constant, aquest darrer fet pot resul-
tar una estocada greu per al Club de 
Futbol Santa Bàrbara. Tot i això, se-
guirem lluitant. 

A nivell esportiu però, les notícies 
són més que positives. Acabem l’any 
amb el Primer Equip en segona posi-
ció i a un punt del liderat, novament 

amb jugadors principalment del nos-
tre poble (més del 80%) i amb oportu-
nitats per a jugadors juvenils. L’equip 
femení també ha finalitzat l’any en 
una gran segona posició i amb una 
primera fase del campionat invictes. 
I al futbol base, ha finalitzat també 
el primer tram de temporada en una 
gran posició, essent líders el Juvenil i 
el Prebenjamí.  

El club continua treballant en dife-
rents àmbits paral·lels. Destacar en 
aquest darrer tram de l’any el tradi-
cional sorteig de 31 pernils durant el 
mes de desembre o la celebració de 
la 2a edició de la festa de fi d’any, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i l’Associació de Dj’s 
Santa Bàrbara que, un any més, tor-
na al nostre poble després d’un any 
d’absència per motius d’espai. Tam-
bé un any més, s’ha realitzat la tra-
dicional presentació del futbol base 
per a aquesta temporada que, en els 
darrers anys, ha estat de les més exi-
toses a nivell de participació, amb 
vuit equips inscrits i més de cent es-
portistes. 

En el primer tram de la temporada 
cal esmentar el fet que, enguany, s’ha 
començat a treballar la planificació 

tècnica de forma coordinada entre 
tots els equips del futbol base, apli-
cant-ho d’acord amb les necessitats 
de cada categoria. Així, s’ha organit-
zat aquesta planificació en cinc fases 
(mesocicles) que inclouen el treball 
en diferents aspectes del joc: control 
i passada, conducció, regat, tir i tèc-
nica defensiva. Controlat per tècnics 
qualificats del mateix club, l’objectiu 
és treballar uns mateixos aspectes a 
tots els nivells, aplicant major o me-
nor intensitat segons l’edat per tal de 
potenciar els principals paràmetres 
tècnics. En aquest sentit, el treball 
dels preparadors i les preparadores 
està sent excel·lent. 

I no ens aturarem per aquest any 
2015. El principals objectius se cen-
traran en la regularització laboral 
i fiscal del club (si no se’ns posa fre 
des d’altres punts), potenciar al mà-
xim el futbol base i femení, i intentar 
apropar més socis/es i seguidors/es 
al nostre estadi. Queda encara molta 
feina.

Desitjant continuar amb aquesta 
tasca un any més, esperem que ens 
retrobem per 2015. Entre tots i totes, 
farem del Santa un club millor. 

Visca el Santa!

CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
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Un cop finalitzat el primer trimestre 
d’activitat del nou curs 2014-2015 
de la nostra associació us farem un 
breu resum de les activitats realitza-
des durant el mateix. 

A l’octubre, i més concretament el 
dia 17, a la veïna població de la Gale-
ra es va dur a terme la XXIII Trobada 
de Dones del Montsià, punt de reu-
nió anual de totes les associacions de 
dones de la comarca, i on la nostra 
associació hi va tenir una nombrosa 
representació.  

Al mes de novembre, vam realitzar 
una excursió a la veïna població del 
Mas de Barberans, on ens van rea-
litzar una visita guiada al Centre 
d’Interpretació de la Pauma on tam-

bé vam gaudir d’un audiovisual i de 
diferents explicacions per part de la 
guia. Posteriorment, vam visitar dife-
rents punts d’interès de la població 
(mirador, etc.). Ja de retorn al poble 
i per arrodonir la diada, tots els par-
ticipants a la sortida vam compartir 
un bon dinar a Can Llorens.

Unes altres activitats novedoses 
d’aquest curs i que han tingut molt 
d’èxit per la qual cosa es continua-
ran realitzant aquest any nou són: 
la tarda de labors al local social, on 
totes les sòcies poden reunir-se per 
fer alguna d’aquestes labors (punt 
de creu, calça i trapillo), tots els di-
jous de 4 a 6 h de la tarda i el curs de 
balls en línia, on un nombrós grup 

de sòcies es troben tots els dilluns 
de 3.30 a 4.30 h al pavelló municipal 
per aprendre diferents coreografies i 
balls en línia. Animeu-vos, us ho pas-
sareu molt bé!

I per tancar el primer trimestre 
d’activitats, celebrem el Prenadal. 
Aquest any va tenir lloc el dissabte 
20 de desembre i van assistir un gran 
nombre de sòcies, concretament 
137, les aportacions de les quals es 
van destinar, com ja és habitual, a la 
Marató de TV3, dedicada en aquesta 
ocasió a les malalties del cor. L’im-
port recaptat fou de 860 euros. 

Gràcies a totes per la vostra col-
laboració i que tingueu un bon any.

La Junta

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
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HOMENATGE ALS SOCIS DE MÉS DE 
90 ANYS

El passat diumenge dia 16 de 
novembre, l’Associació va homenatjar 
als socis que havien complert els 90 
anys al 2014 o abans. Dels dotze que en 
principi complien aquest requisit, van 
poder  assistir-hi cinc d’ells, els senyors  
Joaquín Queral, Josefa Gas, Maria 
Gallofré, José Cabanes i José Gallego.

 L’homenatge (molt entranyable) va 
tenir lloc al local de l’associació, on 
habitualment fem  les festes dels 

Jubilats, ball i altres activitats. 

L’acte va començar amb l’entrada dels 
homenatjats acompanyats pels seus 
familiars (muller, fills, néts…) i en aquell 
moment, les senyores dels membres de 
la junta els van obsequiar amb un ram 
de flors a cada un d’ells, a la vegada 
que els acompanyaven al lloc on 
havien de seure i es feien les fotografies 
corresponents. A continuació, el 
president de l’Associació de Jubilats, 
el Sr. J. José Valldepérez, els va dirigir 
un emotiu discurs de benvinguda i, 

posteriorment, la Junta els va entregar 
un diploma anomenant-los Socis 
d’Honor, deixant de satisfer, a partir 
d’ara, la quota anual de soci. I ja com 
a cloenda, se’ls va servir un pastís 
d’aniversari i cava, actuant tot seguit la 
Rondalla de Jotes Guardet de la veïna 
localitat d’Amposta, que va despertar 
l’entusiasme de tots els assistents. La 
tarda va continuar amb la sessió de ball 
habitual dels diumenges, on els socis, 
els homenatjats i els seus familiars 
van poder gaudir de la música i bon 
ambient de cada diumenge.

ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANTA BÀRBARA

VIATGE AL PAÍS BASC I CANTABRIA 
(DEL 20 AL 24 OCTUBRE DE 2014)
Sortida de Santa Bàrbara a les 6 de la 
matinada. La primera parada fou a 
Pamplona, on  recorreguérem la ruta 
del “Encierro”,  anant per la “Cuesta de 
Santo Domingo”, carrer Estafeta i fins 
la plaça de bous, a més d’una visita 
panoràmica de la Ciutat. Vam dinar 
a un dels restaurants emblemàtics 
de Pamplona, l’Iruña, que té un gran 
encant, situat a la plaça del Castiilo 
que és la plaça Major de Pamplona. A 
la tarda els que vam voler van poder 
visitar la Catedral. Tot seguit, vam 
sortir cap a la nostra destinació que era 
l’hotel Campomar, a la localitat d’Isla, 
a Cantabria.
El segon dia, Biarritz i San Sebastián. 
Vam sortir de l’hotel en direcció a la 
localitat Basc-Francesa de Biarritz, 
que té unes platges precioses, també 
el poble de Biarritz és molt bonic. Les 
roques foradades a la mar, la Verge 
a dalt d’una roca dominant tota la 
panoràmica, el casino on també 
vam entrar, etc. Tot seguit, ens vam 
desplaçar a San Sebastián, on després 
d’una visita panoràmica a la ciutat 
vam dinar i, com no, vam passejar 
per la platja de la Conxa, visitant la 
punta del vent, espectacular pels seus 

brolladors d’aigua. Al casc antic vam 
provar les tapes i begudes típiques dels 
seus establiments i també vam entrar 
al Gran Hotel Maria Cristina de cinc 
estrelles, establiment emblemàtic a la 
ciutat. A l’hora convinguda vam partir 
cap a l’hotel per sopar i després a ballar 
al mateix hotel.
El tercer dia, vam anar a Bilbao. En 
primer lloc, visita panoràmica a 
la ciutat, acte seguit, vam anar al 
Gugenheim, després passejarem per 
les places i carrers de Bilbao, casc 
antic , Catedral, etc. I la veritat és que 
a tothom li va agradar molt. Després, 
a dinar a un magnífic restaurant. Per 
la tarda, visita a Guetxo i Portugalete, 
travessant la ria amb el transbordador 
aeri, i el que va voler va pujar a dalt 
del pont penjant, encara que dóna una 
mica de vertigen. Tornada a l’hotel, 
sopar i ball amb disfresses incloses.
El quart dia li va tocar a Santander, 
Castro Urdiales, Laredo i Santoña. Pel 
matí vam sortir de l’hotel amb direcció 
a Santander, i després d’una visita 
panoràmica amb l’autocar, va anar a 
la platja del Sardinero que com sabeu 
tots és molt bonica, es va visitar el 
Castillo de la Magdalena, aquaris de 
les foques i pingüins, etc. Tot seguit 
i de tornada al centre vam fer un 

recorregut a peu pels seus senyorials 
carrers i places com ara la preciosa 
plaça porticada de Velarde, la Catedral, 
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el port, etc. Després tornàrem a l’hotel 
per dinar i, a la tarda, sortírem en 
direcció a Castro Urdiales, una bonica 
població amb un port molt acollidor, 
encara que sigui gran, també té un casc 
antic preciós que s’aixeca a dalt d’un 
promontori on estan l’Església de Sta. 
Maria, d’estil gòtic i el castell de Santa 
Ana. L’Església, que és una meravella, 
la vam visitar i un guia ens va explicar 
tota la seva història. De tornada a 
l’autocar, al passeig marítim s’hi troba 
un monument a les cosidores de xarxes 
dels pescadors, que és molt interessant 
i original. Acte seguit, i tenint en 
compte que ja se’ns havia fet una mica 
tard, vam anar a Laredo, on a part de 
fer un breu recorregut pels seus carrers 
visitàrem la seva extensa i bonica 

platja, que amb la llum del crepuscle 
era molt espectacular. I ja per últim i de 
nit, vam anar a Santoña, directament 
a la botiga de “Conservas Emilia”, on 
gairebé tots compràrem conserves 
d’anxoves, tonyina, formatges, etc. i 
d’allí cap a l’hotel a sopar i preparar les 
maletes per al dia següent. Després de 
sopar, els propietaris de l’hotel ens van 
obsequiar amb un brindis amb cava 
i pastes a tota l’expedició, al mateix 
temps que desitjaven que la nostra 
estança hagués estat molt agradable 
i que tinguéssim un bon viatge de 
tornada.
El cinquè dia, ja de cara a casa, ens 
vam aturar a Vitoria. Visita guiada 
per la ciutat. Panoràmica de la 
mateixa, recorregut pels seus carrers 

i casc antic, plaça de la Virgen Blanca 
(magnífica) Catedral Nova, Casa del 
Cordón, plaça Major porticada (l’única 
plaça porticada quadrada d’Espanya) 
Palau Esquibel, Palacio de Ajuria 
Enea, Catedral Vella, parc molt curiós 
on hi ha un cocodril i un hipopòtam 
de bronze, tamany natural i altres 
coses que segurament m’he deixat. 
Seguidament a dinar, pujar a l’autocar 
i directe cap a Santa Bàrbara on vam 
arribar a les 11 de la nit, més o menys.
I com a cloenda voldria dir que el 
tracte rebut, l’hotel i els restaurants es 
mereixen un deu i que l’expedició també 
se’l mereix pel seu comportament i 
bona harmonia. Fins el proper viatge 
que desitgem poder comptar amb tots 
una altra vegada.
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Tirar endavant una entitat amb 40 
anys de trajectòria no és fàcil, sobre-
tot amb els temps que corren i amb 
la diversitat d’opcions i activitats per 
escollir que tenim en l’actualitat.

La importància que les entitats per-
duren, en part, és gràcies a l’afi-
ció que els xiquets/es mostren per 
aquesta i que no està exempta de 
sacrifici; hores d’assaig, que s’han de 
compartir amb estudis i que es fan 
més actives quan arriben les compe-
ticions. És per això que tots hem vist, 
quan arriba una determinada edat, 
que algunes s’acaben deixant per la 
falta de temps i perquè els estudis 
comencen a ser més complexos.

Però en la vida tot acaba essent cí-
clic, unes deixen l’activitat i d’altres 
la inicien, algunes per tradició fami-
liar, les altres perquè les seves ami-
gues també ho practiquen i n’hi ha 
que ho escullen perquè senzillament 
els agrada. En aquest nou curs hem 
tingut la incorporació de dotze nenes 

que esperem continuen practicant 
aquest esport tan arrelat al nostre 
poble. 

Un altre factor que ajuda a mantenir 
les entitats són les juntes. Aquests 
pares i mares, que gairebé “estan per 
tot” però que gràcies a aquest interès 
envers els seus fills tiren endavant el 
carro i fan malabarismes per acabar 
de quadrar tots els números. 

De la mateixa manera com passa a 
casa nostra, els recursos darrera-
ment es van escurçant. Per aquest 
motiu també el Club Twirling busca 
maneres de poder fer front a les des-
peses mensuals o extres d’equipa-
ments, fent activitats com el bingo 
a les festes del poble o la loteria de 
Nadal. 

En aquest sentit, l’any passat van ha-
ver noves incorporacions a la junta i 
algunes baixes importants. 

D’aquesta manera i després de dedi-
car-se durant molts anys, van deixar 

el club Patrici Múria que ha estat el 
tresorer i ho ha viscut intensament 
en plena dedicació, també va sortir 
del club, Isabel Soler i Maria Lluïsa 
Torralbo, a tots ells moltes gràcies 
per l’interès durant aquests anys.

D’altra banda, per suplir aquestes 
baixes, s’han incorporat Laura Pla 
com a secretària i Eva Bel com a tre-
sorera. Continua de presidenta Olga 
Tomàs i Ma José Roig a la vicepresi-
dència i com a vocals José Lluís Ac-
censi, Ma Carmen Balaguer, Maria 
Olivé i Tere Giné.

En l’actualitat l’entitat està immersa 
amb els preparatius per participar, 
un any més, del campionat de Cata-
lunya de Twirling del qual en parla-
rem en la propera ocasió.

Esforç, constància, companyerisme, 
fermesa, decisió, responsabilitat... 
són alguns dels valors que s’intenten 
impregnar amb aquesta pràctica es-
portiva a cadascuna de les atletes del 
nostre club.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
ACTIVITATS DE L’ANY 2014
Aquest any 2014 que deixem enrere ha 
estat ple d’activitats que la nostra enti-
tat ha portat a bon terme. 
A principis d’any, i ja comença a ser 
tot un clàssic, el VI DH GODALL ens va 
posar a prova una vegada més la nos-
tra capacitat organitzativa i de treball 
“comprimit”, ja que són moltes hores 
de treball durant 2 mesos i un esforç 
bestial de 2 dies, que té la recompen-
sa en forma de lloances que any rere 
any els 250 participants ens atorguen. 
Aquest any ha entrat dintre el calenda-
ri de la Copa Catalana XALINGER DH.   
A principis del mes de maig organit-
zem la III TRANSPLANES, inclosa i que 
puntuava per el V CIRCUIT XALLEN-
GER TERRES DE L’EBRE – CAMP TARRA-
GONA. Aquest any la participació ha 
estat prou bona, 189 bikers que van po-
der gaudir del recorregut de la matei-
xa pels termes de Masdenverge, Santa 
Bàrbara, Freginals i Godall, itinerari, 
que enguany va començar i acabar a 
Masdenverge. La prova era variada en 
tècnica, dificultat i duresa, amb els avi-
tuallaments corresponents. Nosaltres 
vàrem quedar satisfets i tots els par-
ticipants varen lloar la prova. Agraïm 
des d’aquestes línies als ajuntaments 
dels quatre pobles la seva aportació, 
així com als col·laboradors i una men-
ció especial per a l’Associació de Joves 
Font del Peu de Masdenverge.  
Un divendres 20 de juny, amb lluna 
plena i dintre les jornades esportives 
del nostre poble, per tant amb la col-
laboració de la Regidoria d’Esports, 52 
amants de la bicicleta i la lluna vàrem 
completar la VII SORTIDA NOCTURNA 
DE LA VIA VERDA, de l’estació de Xer-

ta fins a la de Bot, on vàrem reposar i 
agafar forces amb un àpat a base d’ali-
ments i begudes energètiques. Sobre 
dos quarts de dues arribàvem a Xerta 
sense incidents d’importància, conclo-
ent una sortida, que es consolida en el 
nostre calendari i en el nombre de par-
ticipants.
A finals de juny organitzem una cursa 
de bicicletes de carretera que puntuà 
per al campionat provincial de MAS-
TER 30. Amb un total de 103 partici-
pants, la prova es desenvolupà per un 
petit circuit urbà de Santa Bàrbara i 
per carretera fins a Ulldecona pel Coll 
de les Bruixes. Tots els participants del 
nostre club varen obtenir uns bons re-
sultats, essent el millor David Caballé, 
sisè en la classificació general. 
A les Festes Majors i dintre de l’acte de 
L’OFRENA, una vintena de socis vàrem 
donar bullici i color al participar uni-
formats amb bicis de tota mena. Inclo-
sa també al programa de Festes Ma-
jors, LA PEDALADA POPULAR en què 
85 persones (no gaires en comparació 
amb altres anys) van gaudir d’un itine-
rari senzill i adequat per a l’ocasió, en 
què es visità l’àrea del Calvari al terme 
municipal de la Galera. Tots els parti-
cipants varen poder gaudir de piscina i 
un bon vermut totalment gratuït.
La setmana després de Festes Majors i 
per segon any consecutiu organitzem 
LA CURSA D’ESCOLES DE CICLISME, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, on 92 participants 
menors de 14 anys varen recorre un 
circuit urbà, fent que la gent sortís al 
carrer per animar la cursa. Del nostre 
poble en varen participar cinc: Marc 
Casero del Club Baix Ebre de Tortosa, 

Alba Gómez, Mar Pinyol, Ivan i Alexan-
dra Boronin, tots ells obtenint una molt 
bona classificació, però cal destacar el 
primer lloc en la seva categoria d’Alba 
Gómez, i que enguany ha estat medalla 
de bronze en el campionat d’Espanya. 
També cal comentar la participació de 
Tristan en la gimcana cronometrada 
abans de la cursa.  
El dia 10 de setembre vàrem col·laborar 
amb el Grup Joventut, organitzant un 
gimcana per recaptar fons per a la MA-
RATÓ DE TV3.
Tanquem l’any, amb la MARXA BTT 
FIRA DE L’OLI. El dia 23 de novembre i 
una temperatura bona per anar en bi-
cicleta, 121 “bikers” prenen part de la 
mateixa per un recorregut pensat per a 
gent experimentada en senders i corri-
ols, aquests en perfecte estat per poder 
fruir-los i amb els corresponents avitu-
allaments al llarg de 36 o 30 quilome-
tres, segons es fesa el recorregut llarg o 
curt, mentre a la zona de pícnic del po-
liesportiu es rostien a la brasa les bo-
tifarres d’arròs i les salsitxes de carn, 
que amb el corresponent pa torrat i 
allioli, ens varen cruspir al final de la 
marxa els participants i col·laboradors.    
La nostra entitat vol agrair als ajunta-
ments de Godall, Masdenverge i Fregi-
nals la seva col·laboració amb la nostra 
entitat i també a tots els particulars i 
establiments que amb la seva apor-
tació han fet possible totes aquestes 
activitats, i una menció molt especial 
a l’Ajuntament de Santa Bàrbara i als 
seus regidors que sempre han estat 
oberts a les nostres peticions i inqui-
etuds.
Gràcies i Bon Any Nou.
Santa Bàrbara, 30 de desembre de 2014
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L’equip de govern de l’Escola Municipal 
de Música Germans Arasa Els Flarets 
volem desitjar, a tota la gent de Santa 
Bàrbara, un feliç any 2015 i que aquest 
sigui una miqueta millor. Per els qui 
formeu part de la comunitat educativa 
de l’escola, alumnes, pares i professors 
us demanem, una vegada més, que res 
no ens tregui la il·lusió per tirar enda-
vant aquest projecte educatiu.
El passat 4 d’octubre vam anar a la 
Trobada de Bandes de Catalunya a Bar-
celona, concretament al barri de les 
Corts. Com a fet destacat va estar la 
visita al mercat del Born pel matí i la 
cercavila pel costat de la Diagonal a la 
tarda.
El 30 d’octubre vam fer una actuació a 
Salou en motiu de la seva segregació, 
fent una cercavila i concert.
El 21 de novembre vàrem estar a la in-
auguració de la fira de l’oli.
Els dies 29 i 30 de novembre havíem 
de celebrar els actes per Santa Cecília, 
però es van anul·lar degut a les pluges 
continuades, com ja recordeu.
Igual que havia passat amb les actua-
cions anteriors, el dia 4 de desembre, 
festa de Santa Bàrbara, que també 
coincidia amb la celebració del vint-i-
cinc aniversari de la banda de música, 
tampoc vam poder actuar per la pluja. 
Durant aquest 2015 volem fer diferents 
actes per recordar aquest aniversari i 
poder realitzar, quan es pugui, un viat-
ge com a cloenda dels actes.
El concert de Nadal es va fer el dissabte 
27 de desembre i van participar la Ban-
da Jove de l’Escola de Música i la Ban-
da Unió Musical Jaume Balmes, dirigits 
pel seu director Sr. Joan Marc Subirats 
Calero. Com a cloenda del concert i 
amb participació de la coral infantil 
es va oferir una nadala. Cal apuntar 
també que, aquest any, a la banda jove 
s’han incorporat nous músics: Gislen 
Llassat Espuny, Ferran Martí Martorell, 
Alba Maria Múria Subirats, Paula Solà 
Forcadell, Arnau Barberà Tena, Mònica 
Galo Casadó i Paula Escobar Valldepé-
rez. Com també a la banda de música, 
amb la incorporació d’un nou músic, 
Gerard Gas Muñoz.
El diumenge 28, pel matí, es va acom-
panyar a l’Herald del Reis Mags en la 
seva visita anual al nostre municipi i, 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GERMANS ARASA ELS FLARETS

per la tarda, a l’Smartcentre, va tenir 
lloc l’audició de l’Escola Municipal de 
Música que es quan els alumnes de-
mostren públicament el que han aprés 

durant el primer trimestre. Des d’aquí 
volem animar, una vegada mes, tan als 
alumnes com als professors, per seguir 
com fins ara.
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Santa
Bàrbara 2015
Programa d’actes Sant Antoni Abat

Diumenge, 25
gener 2015
9.30 h Missa en honor a sant Antoni 

Abat i benedicció del panoli.

10.30h Inici del repartiment de panoli 
a càrrec dels alumnes de 2n i 
4t d’ESO de l’IES Les Planes i 
de les Pubilles 2014.

11.30h FESTA DELS 3 TOMBS. 
Desfilada de cavalleries pels 
carrers del poble.

13.15h BENEDICCIÓ  dels animals a 
la plaça de l’Alcalde Cid i Cid.

19.30h A la plaça de l’Alcalde Cid i 
Cid BALLS TÍPICS: Cap de 
Ball, Punxonet, Polka  i Jota, 
a càrrec dels alumnes de 2n i 
4t d’ESO. 

 Acompanyats per músics de 
La colla de dolçaina i tabal 
de Vinaròs i dels cremallers.
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Organitza:

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Col·laboren:

Alumnes de 2n i 4t  d’ESO de Santa Bàrbara
Els Cremallers
Pubilles de Festes Majors de 2014
Parròquia Arxiprestal de Santa Bàrbara

Penyes Amics dels Cavalls
de Santa Bàrbara
i d’Amposta



ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són els de les  imatges.

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

Imatge 1

Imatge 3 Imatge 4

Imatge 2

Sudoku

Sudoku

Solucions

Qui i què?
Imatge 1: Miguel Ferré, Marisa Garcia, 
Rosamari Panisello, Pepito Jiménez, 
Angelita Panisello, Mari Carmen Espuny, 
Pepita Garcia i Montse Garcia
Imatge 2: Francesc Arasa, Nuri Caballé i 
Mari Ferré
Imatge 3: Marsín Olivé, Montse, Teresa 
Coto, Dolores Panisello, Imma Arasa, Luisa 
Casadó i Rita Santamaria
Imatge 4: José Miguel Fornell, Federico 
Aixendri, Alfredo Caballé, Víctor Monforte 
i Joan Lapeira

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 28
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Entreteniment infantil

Endevinalla:
Pelut fora,
pelut per dins.
Alça la cama i fica’t dins.

Dites i refranys:
No diguis mai blat si no és al
sac i ben lligat, i encara mira que 
no hi hagi cap forat.

Webs recomanades:

www.friv.com
www.edu365.cat
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Josep Ramon Sabaté Pla
Planer en adopció…

Benvolguts planers i planeres,
El meu nom és Josep Ramon Sabaté 
Pla, vaig néixer el 8 de gener del 1962 
al carrer del Carme de Tortosa, fill de 
Josep Sabaté i Elisa Pla. Al complir dos 
anys ens vam traslladar al barri 13 de 
gener (Tortosa), ja que els meus avis pa-
terns es van posar a viure allí. D’aquest 
barri guardo un dels millors records de 
la meva vida ja que vaig passar tota 
la meva infància i escolarització allí i 
gran part del temps el passàvem ju-
gant pels infinits horts que hi havia i 
al costat del riu Ebre, ja que passava 
pel costat mateix. Aquest barri era més 
paregut a un poble, ja que en aquella 
època estava molt apartat de la ciutat 
i estàvem molt connectats amb les ter-
res, la natura, la tranquil·litat, etc.
Anys després, per motius laborals del 
meu pare, ens vam traslladar al barri 
de Ferreries (Tortosa), on vaig seguir es-
tudiant a l’institut Joaquim Bau. I per 
altra banda, cursava a l’Escola d’Art de 
Tortosa. En aquella època, el meu pare 
va comprar una finca a les afores de 
Santa Bàrbara on passàvem molts caps 
de setmana en la família, i guardo uns 
boníssims records, per primera vegada 
vam fer les primeres amistats del po-
ble.
Als 17 anys vaig entrar, per primera ve-
gada, d’aprenent a un fotògraf de Ro-
quetes, el qual vaig estar 3 anys d’apre-
nent i 5 anys d’empleat. En aquest pe-
ríode vaig conèixer a la que en un futur 
seria la meva dona, la qual era admi-
nistrativa a una empresa de Tortosa. 
Al 1987, anàvem a comprar-nos un pis 
a la ciutat de Tortosa per formar una 
família, però llavors va coincidir que 
els dos ens vam quedar sense feina, en 
un període curt de temps. En aquest 
mateix període vaig entrar a treballar 
a una cadena de supermercats de la 
ciutat, i al veure que aquell no era el 
meu futur desitjat vam pensar d’em-
prendre un negoci que realment em 
motivava i que era la fotografia. Per tal 
d’obrir el negoci, vam pensar amb el 
poble de Santa Bàrbara, ja que Tortosa 
era econòmicament molt cara per tal 
de començar de zero, per això vam de-
cidir vindre al present poble, ja que era 

econòmicament més viable i el temps 
ens va donar la raó. 
La nostra família, tant per la meva part, 
com per part de la meva dona ens va 
donar suport amb tot el que vam ne-
cessitar. I menció especial a dos perso-
nes del poble que em van ajudar molt, 
cadascú de la manera que va poder, el 
senyor José A. Gimeno Torres i el senyor 
Josep Bertomeu que en aquella època 
era l’alcalde de Santa Bàrbara. També 
nombrar a una persona que quan jo 
vaig començar a fer la meva feina al 
poble em va facilitar molt les coses, es-
tem parlant del regidor senyor Blanch. 
Al arribar al poble, ens van acollir molt 
bé i des del primer moment ens vam 
sentir integrats. Era una altra època 
que l’actual, hi havia més vida, ja que 
a part de la feina agrícola hi havia pe-
tites indústries que donaven més feina 
a tothom. 
Al febrer de 1987, vaig obrir la botiga 
de fotografia al carrer Major, 133. Vull 
agrair a la senyora Pepita i el seu marit 
per llogar-me els baixos de la seva pro-
pietat i dipositar en mi la seva confian-
ça. Al 1989 em vaig casar i anys després 

van néixer les meves dues filles Anna i 
Àngela. Al 1997, em vaig obrir el meu 
propi local de fotografia on estic actu-
alment.
Respecte al canvi de la població de San-
ta Bàrbara, des del moment que jo vaig 
arribar ha evolucionat molt en quant 
a infraestructures, equipaments i ser-
veis. Es pot dir que ha evolucionat molt 
favorablement, en aquest aspecte. Pel 
que fa a la feina i el futur dels nostres 
joves en l’actualitat, és més complicat.
A l’any 2011, la meva vida va canviar 
radicalment, ja que una malaltia greu 
i ràpida se va emportar a l’Anni. I per 
tant, la visió de la vida i de moltes co-
ses és totalment diferent. Si algun dia 
he de marxar del poble, serà per acom-
panyar a les meves filles allí on es de-
senvolupin professionalment. 
Finalment, vull agrair a la gent del po-
ble per poder desenvolupar-me profes-
sionalment i poder viure d’allò que re-
alment m’agrada, que és bastant com-
plicat, sobretot actualment.
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Centre Obert l’Oliveta

Aquesta vegada els parlarem del 
viatge que els nens i nenes van re-
alitzar a Port Aventura, el 22 de no-
vembre. La FEDAIA és la plataforma 
que agrupa a Catalunya els diferents 
serveis i/o entitats relacionades amb 
els infants, adolescents i les seves fa-
mílies en risc d’exclusió social.
La FEDAIA ens va facilitar les entra-
des, així com el dinar i el transport 
anaven a càrrec de la Diputació.
Un total de 36 infants  del Centre 
Obert l’Oliveta van poder gaudir 

d’aquest esdeveniment acompa-
nyats de 7 monitors/es. Els nostres 
nens i nenes anaven uniformats amb 
una armilla que els distingia i que va 
fer molt fàcil la tasca als monitors 
que els van poder vigilar i cuidar 
sense cap tipus d’incident.

Va ser un èxit, aquesta sortida, i els 
nens van poder gaudir d’unes instal-
lacions on molts no hi havien pogut 
anar mai. Una experiència on sem-
pre que hi puguem continuarem par-
ticipant-hi.

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
En el 4t trimestre, les activitats rea-
litzades pel Grup Joventut han estat:
Durant el mes d’octubre i novembre, 
es va dur a terme el curs de formació 
bàsica, destinat a joves nascuts l’any 
1998, fent d’aquesta l’onzena edició. 
Un total de 9 joves van participar de 
les diferents sessions, com ara: fer 
de monitor/a, dinàmiques de grup, 
gimcanes, jocs i danses, primers au-
xilis, expressió plàstica, reflexions 
juvenils, cançons i contes i preparar 
una activitat. El principal objectiu 
d’aquesta activitat és fomentar la 
participació jove.

A la XVIII Fira de l’Oli, es van donar 
per finalitzades les activitats infan-
tils del 2014. Concloent amb la tra-
dicional triatló rústica, tant per a 
infants com per a adults, on hi va 
haver molta participació en les dues 
categories. Les diferents proves que 
havien de fer els participants van ser: 
plegar olives a mans, llançament de 
pinyol d’oliva i llançament d’aixada.

El passat 14 de desembre, Santa Bàr-
bara es va sumar un cop més a la 
causa solidària de la Marató de TV3, 
aquest any, per les malalties del cor. 
El lema escollit fou Santa Bàrbara 
amb el cor a la mà. Durant la jornada 
hi van haver diferents activitats, co-
mençant amb una xerrada-col·loqui, 
a càrrec d’Elena Arasa, infermera de 
cardiologia i amb les experiències 
personals de Guillermo Gaya i Anna 
Bellés. A continuació, es va realitzar 
una caminada pel casc urbà, arri-
bant a la plaça Cid i Cid, on es va 
penjar un mural amb un cor gegant i 
es va ballar conjuntament, amb tots 
els participants, la flaixmob d’aques-
ta edició.

Recordeu a quines malalties 
feia referència la Marató de TV3 
en aquesta edició? A través del 
perfil del facebook podeu anar 
contestant a la pregunta. Si encara 
no esteu agregats feu-ho, us 
mantindrem informats de tota la 
programació de les activitats.

Per finalitzar l’any, s’organitza el 
tradicional Parc Infantil i Juvenil de 
Nadal, coincidint amb la divuitena 
edició. Del 27 al 31 de desembre, els 
més joves van poder gaudir de mol-
tes i variades activitats per a totes les 
edats. Un any més, els més atrevits 
van poder gaudir del passatge del 
terror, amb una nova història terro-
rífica. 
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La Plana Ràdio

El 18 de Desembre va ser Nadal a la Plana Ràdio
El darrer dijous abans de Nadal, 
l’emissora municipal de Santa Bàr-
bara ofereix a la seua audiència una 
programació especial i nadalenca des 
de fa 16 anys. S’anomena genèrica-
ment “De tu a tu” i  serveix també per 
recaptar aliments per a Càritas Local

(J.Roig).- Com marca la tradició, el dar-
rer dijous abans de Nadal, la Plana Rà-
dio ja fa la seua pròpia celebració amb 
l’emissió del programa “De tu a tu” que 
enguany  arribà a la seua 16a edició i 
que, com sempre, va oferir a la seua au-
diència una programació especial des 
de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda, 
amb continguts  molt variats, estructu-
rats en freqüències d’uns 20 minuts de 
durada i, òbviament, diferents als de 
la resta de l‘any, la qual cosa implica 
un esforç suplementari per al personal 
de l’emissora, però que segueix essent 
gratificant per la resposta positiva que 
tots els anys té per part de l’audiència.

Si l’any passat per aquestes dates des-
tacàvem que era el darrer “De tu a tu” 
que s’emetia des dels antics estudis de 
l’emissora, enguany hem de ressaltar 
que va ser el primer que s’emetia des 
de les noves instal·lacions, inaugura-
des a principis del 2014, més àmplies i 
apropiades per poder, per exemple, dur 
a terme les actuacions en directe, que 
vam oferir als oients, del grup ebrenc 
Riu en So i el compositor i cantautor 
Pere Peries, els primers per presentar-
nos el CD que estan preparant amb 
poemes musicats de Gerard Verges i 
el segon, per avançar-nos alguns dels 
temes del primer treball que va  co-
mençar a enregistrar el passat mes de 
Desembre.

El “De tu a tu” 2014 també va tenir, com 
els anys precedents, una cara solidaria, 
ja que durant tota la jornada de portes 
obertes, alguns oients van portar  ali-
ments destinats a la secció local de Cà-
ritas, recollint finalment uns 60 quilos, 
un poc menys que l’any passat.

En quant a la resta de programació, 
com sempre s’iniciava amb una ter-
túlia amb responsables de Càritas, el 
regidor de Mitjans de Comunicació, un 
dels col·laboradors de l’emissora i una 
oient amb els que es va debatre sobre 
temes d’actualitat local i general, amb 
el transfons del Nadal pel mig. Una 

xerrada amb el títol “Què heretem de 
la família?” a càrrec de Maria Iglesias 
i Carme Sabaté i una entrevista, pre-
vista en un principi amb el Delegat del 
Govern a les TTEE, però que a darrera 
hora ha estat suspesa perquè el Dele-
gat havia estat cridat pel Govern a Bar-
celona, va donar continuïtat al matí.

A partir de les 11 del matí es comença-
va un altre debat, en aquest cas amb 
els presidents de quatre entitats del 
nostre poble: Associació de Jubilats, 
Dones Planeres, Unió Musical Jaume 
Balmes i Unió Ciclista Santa Bàrbara, 
que va tractar sobre la situació actual 
en la qual es troben moltes entitats, 
tant a nivell econòmic com social. Va 
seguir la coach Laia A. Massagué amb 
un interessant tema que ens mostrà la 
influència de la música i de determi-
nades cançons per incentivar la nostra 
motivació. El mati va acabar amb una 
xerrada a càrrec del cap de proximitat 
dels Mossos al Montsià, que va tractar 
sobre la seguretat dels comerciants, es-
pecialment en aquestes dates, la circu-
lació de bitllets de 50 euros falsos i la 
prevenció de robatoris a la gent gran.

La tarda va començar amb la tradicio-
nal i desenfadada tertúlia entre els col-
laboradors de la ràdio i una entrevista 

a l’escriptor ebrenc Jesús Tibau condu-
ïda per membres del Club de Lectura 
del nostre poble.

A partir de les 5 va començar la in-
tervenció de l’entitat Apasa que ens 
presentava el projecte de representa-
ció teatral que estan preparant amb 
disminuïts psíquics. La xerrada la van 
fer Jordi Príncep, com a director de l’ET-
CA i part de l’equip impulsor del pro-
jecte .

A la recta final del “De tu a tu” 2014, 
es va comptar amb les actuacions dels 
nens del Centre Obert l’Oliveta, la pre-
sència de la colla castellera Xiquelos 
i Xiqueles del Delta i l’entrevista final 
amb l’alcalde del municipi Jordi Boro-
nat i del regidor Alfred Blanch per re-
passar l’actualitat municipal.

Al decurs de tota la jornada també cal 
destacar que vam tenir la participació 
d’aquells oients i també algun regidor i 
regidora que, al decurs dels dies prece-
dents havien passat pels nostres estu-
dis a fer una petita intervenció cantada 
o recitada, però sempre al·lusiva a les 
festes nadalenques.
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5Santa Bàrbara

Organitza:

Col·laboren:

Llar d’infants “Les Beceroles”
Associació DJ’S Santa Bàrbara 
i entitats culturals i esportives locals

Programa d’actes
DivenDres, 13 De febrer De 2015
16.00 h rua de carnaval dels alumnes de la Llar d’Infants Les Beceroles i dels seus 
pares i mares. Sortida des de la Llar d’Infants i recorregut per diferents carrers del poble.
 

Dissabte, 14 De febrer De 2015
17.00 h Punt de trobada de comparses i disfresses a la plaça de l’Estació. Sortida 
cap a la pl. Cid i Cid, on el jurat valorarà les comparses participants.
Continuació de la cercavila per diferents carrers del poble fins al Smartcentre, on 
tindrà lloc una animada festa disco, i la valoració de les disfresses individuals i el 
lliurament dels premis.
24.00 h festa “Carnaval-remember 
MetrO”,  amb DJ’S de Santa Bàrbara i 
DJ’S Sala Metro. Lloc: Smartcentre.
Organitza: Associació DJ’S Santa Bàrbara.

Premis:
COMPARSES (mínim 6 persones)
1r premi: 200 €
2n premi: 150 €
3r premi: 100 €

INDIVIDUALS
A la millor disfressa: 50 €
A la disfressa més original: 50 €
A la disfressa més divertida: 30 €
A la millor disfressa infantil: 30 €
Premi especial per vehicles 
disfressats i amb animació musical.

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Santa Bàrbara



Llar d’Infants Les Beceroles

La Diputació de Tarragona ha atorgat una 
subvenció a la llar d’infants les beceroles

CASTANYADA
Els nens/es van fer panellets, vam celebrar la festa de la castanyada al Centre Cultural cantant algunes cançons típiques, 
va venir la castanyera a explicar-nos la seva història i vam berenar juntament amb els pares i mares.

FRUITS DE LA TARDOR
Els nens/es van portar fruits típics d’aquesta època de l’any, els vam treballar i per últim els van poder degustar tots.

COLOR GROC
Durant el mes de novembre vam fer la festa del color groc, després d’haver estat treballant aquest color durant unes set-
manes. Vam veure un titeller del conte de la Rínxols d’Or.

EL TIÓ

El dia 15 de desembre va arribar el tió 
a la llar. Tots els nens/es l’esperaven 
amb menjar i una manta per tapar-lo 
perquè feia molt de fred. Un cop va 
menjar i va entrar en calor, els petits/
es li van cantar una cançó.
Va estar amb nosaltres tota la setmana 
i el divendres al matí ens va cagar “xu-
xes” per a tots/es.
El dijous dia 18 també vam anar a 
veure el tió gegant que hi ha al nostre 
poble i li vam portar menjar i ens va 
cagar una coseta.
Els nens/es de la llar s’ho van passar 
molt bé!

Dins del programa extraordinari de suport al centre de 1r cicle d’infantil de titularitat municipal curs 2013-2014, la Diputació de Tarra-
gona ha atorgat una subvenció de 26.442,50 euros a la Llar d’Infants Les Beceroles.
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Smartcentre

Programa Garantia Juvenil
Què és la Garantia Juvenil? És una 
iniciativa a nivell europeu per redu-
ir l’atur juvenil a persones entre 16 i 
25 anys o menors de 30 anys amb un 
grau de discapacitat igual o superior 
al 33%, inscrits o no als serveis d’ocu-
pació, i que no tenen feina ni estan 
formant-se. És un programa integral, 
preventiu i d’atenció primerenca per 
contribuir a facilitar la millora de 
l’ocupabilitat i la inserció al mercat 
de treball dels joves.
L’objectiu és garantir que els joves 
menors de 25 anys puguin rebre una 
oferta d’ocupació, d’educació contí-
nua o un període de pràctiques des-
prés d’acabar l’educació formal o 
quedar aturats, i que aquesta oferta 
arribi en els quatre mesos posteriors 
a la seva inscripció. 
Requisits:
ü	Tenir nacionalitat espanyola o ser 

ciutadans de la Unió o dels Estats 
que formen part de l’Acord Eco-
nòmic Europeu o Suïssa que es 
trobin a Espanya en exercici de la 
lliure circulació i residència, i tam-
bé els estrangers titulars d’una 
autorització per residir en territori 
espanyol que habiliti per treballar.

ü	Estar empadronat a qualsevol mu-
nicipi de Catalunya.

ü	Tenir més de 16 anys i menys de 
25, o menys de 30 anys en el cas 
de persones amb un grau de dis-
capacitat igual o superior al 33 per 
cent.

ü	No haver treballat en els 30 dies 
naturals anteriors a la data de sol-
licitud.

ü	No haver rebut accions educati-
ves ni formatives que comportin 
més de 40 hores mensuals en els 
90 dies naturals anteriors a la data 
de sol·licitud.

ü	Presentar una declaració expres-
sa de tenir interès a participar en 
el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil, adquirint un compromís 
de participació activa en les actu-
acions que es desenvolupin en el 
marc de la Garantia Juvenil.

Per donar-se d’alta cal complir els 
requisits establerts i accedir al Fitxer 
del Sistema de Garantia Juvenil per 
inscriure’s, accedint amb DNI elec-
trònic o certificat. Un cop inscrits 
al programa s’ofereix informació i 
assessorament, entrevista personal 
i acompanyament individualitzat i 
un acompanyament segons perfil, 

currículum, valoració personal i ca-
pacitats. 
Per a més informació us podeu adre-
çar a l’Smartcentre els divendres de 
10 a 12 o a la pàgina web garantia-
juvenil.gencat.cat. També us podeu 
adreçar a l’Oficina Jove Comarcal o 
a qualsevol Oficina de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

El passat 15 de setembre es va posar 
en marxa el servei de l’Smartcentre, 
on durant aquestes últims mesos de 
l’any s’han dut a terme diferents ac-
tivitats per a tot el públic. 
Començant amb les activitats infan-
tils, s’ha dut a terme un cicle de con-
tacontes de tardor, per a xiquets/es 
de 0 a 5 anys, on a través de la ima-
ginació s’han endinsat a llocs mà-
gics. Per als xiquets/es de 6 a 12 anys 
s’ha dut a terme una activitat que 
ha tingut molt d’èxit per part dels 
participants, l’anomenat llegim i ju-
guem, on a través de diferents contes 
clàssics s’ha fomentat l’hàbit lector i 
la millora de la lectura. Alguns dels 
contes explicats i treballats, han es-
tat: els músics de Bremen, flautista 

d’Hamelí, l’aneguet lleig, el Nadal, 
el soldat de plom i els reis d’orient. 
També, durant el trimestre s’ha de-
senvolupat la bibliocursa, una cursa 
lectora que agrada molt als partici-
pants.

L’activitat de l’Smartcentre
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Smartcentre

Les activitats juvenils s’han centrat 
bàsicament en diferents trobades 
per tal de donar a conèixer el cowor-
king als diferents joves que es troben 
en una situació de recerca de feina. 
També s’ha treballat amb el progra-
ma de garantia juvenil i es va dur a 
terme un visionat d’un vídeo per als 
alumnes de 4t ESO. A través de l’Ins-
titut, es va organitzar un joc de rol 
“Com crear una empresa” adreçat als 
alumnes de 2n de batxillerat. Tam-
bé, a l’aula polivalent, s’han realitzat 
jocs en xarxa, que han tingut molt 
d’èxit per part dels participants. 

Les activitats destinades als adults 
han estat diverses i variades, com 
els  cursos de formació en TIC a ni-
vell inicial, mitjà i avançant, curs de 
imatge digital i formació contínua. 
Les trobades mensuals del club de 
lectura s’han fet l’últim dimarts de 
cada mes, aprofundint amb les lectu-
res de diferents autors. Les que han 
treballat han estat: Els vigilants del 
far de Camilla Läckberg, Massa felici-
tat d’Alice Munro i La sonrisa etrusca 
de José Luis Sampedro. També s’ha 
realitzat l’activitat de llegim i parlem 
on han anat treballant la narrativa i 
la poesia i on, en una de les sessions, 
van poder gaudir de les explicacions 
de l’autor J. M. Tibau. També s’ha 
pogut gaudir a l’aula d’estudi de la 
projecció de diferents audiovisuals 
relacionats amb el nostre municipi. 

La gent gran també ha pogut gaudir 
d’un seguit d’activitats relaciona-
des amb la nostra història planera a 
través de les explicacions d’Alfredo 
Blanch sobre la zona de la plaça de 
l’Alto, la zona de la masada de Martí 
i la zona del carrer Major.  

A més a més, a l’Smartcentre hi ha 
hagut moltes i variades activitats 
a nivell general, ja que s’han dut a 
terme diferents visites i xerrades per 
als alumnes de l’Escola Jaume Bal-
mes i de l’Institut les Planes. Hi ha 
hagut xerrades per tal d’informar a 
la població, algunes de les quals han 
estat: Cuida la teva memòria, el bon 
ús dels medicaments i malalties ac-
tuals, fibromialgia, hipertensió, dia-
betis... També s’han realitzat les ha-
bituals activitats extraescolars, amb 
els alumnes de l’Escola que han vol-
gut gaudir d’aquesta formació. 
En acabar l’any, l’Smartcentre s’ha 
engalanat de Nadal i s’ha pogut 
gaudir de diferents activitats nada-
lenques: l’exposició del pessebre ar-
tesanal, amb un taller exclusiu de 
com fer diferents peces del pessebre, 
la carta als reis, el caga tió, que el 
passat 22 de desembre va cagar per a 
tots els xiquets i xiquetes que hi van 
assistir. I també, durant tot el mes de 
desembre, s’ha gaudit d’un recull de 

llibres, contes i revistes destinades 
tant als infants com als adults, rela-
cionats amb el Nadal. 
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Document 
Títol: L’altra
Autora: Marta Rojals
L’Anna, Annona, Nona, dissenya-
dora gràfica per accident, autò-
noma de la vida, introspectiva, 
sempre calculant, equilibrant la 
balança, posant el comptador a 
zero per continuar endavant. I en 
Manel, Nel, Nelet, la seva parella, 
tan a prop i tan lluny, tanta neces-
sitat i tanta ràbia soterrada. És fà-
cil que les coses canviïn de sobte, 
i a la Barcelona d’avui això no és 
una excepció: una inquilina im-
prevista, una família que exigeix, 
la crisi que ofega, una transformació vital que s’imposa. 
Com serà que l’Anna pugui equilibrar les coses, recalcu-
lar la trajectòria, continuar amb la seva vida cuirassada? 
Si és que pot, perquè aquests no són els únics canvis in-
esperats que s’acosten.

Web 
www.vilaweb.cat
VilaWeb és un 
diari electrònic 
independent cre-
at l’any 1995. És 
el primer i prin-
cipal diari elec-
trònic en català 
tant en nombre 
de lectors com 
en reconeixe-
ment públic.

VilaWeb és editat per l’empresa Partal, Maresma & Asso-
ciats i es reconeix com a producte en la tradició del pe-
riodisme de qualitat dels grans mitjans editats en paper 
així com en la cultura d’innovació d’internet.

Tot això des de la independència empresarial i política i 
el compromís amb les regles i tradicions del periodisme, 
amb els seus lectors i amb una visió de la realitat arrela-
da al propi país i compromesa amb la cultura catalana al 
temps que oberta al món global i atenta a la seva realitat.

El racó de les recomanacions
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El nostre patrimoni cultural

L’apèndix al padró municipal és el 
document que es feia anualment per 
actualitzar les dades del padró, el 
qual només es renovava cada 5 anys. 
En aquest apèndix datat el 1929 
figuren les dades de les persones 
que constaven com a ALTES al 
padró d’habitants de Santa Bàrbara. 
Aquestes dades són:

- el número de full on consten al 
padró d’habitants corresponent

- l’adreça on viuen
- el nom i cognoms
- el sexe
- data de naixement
- estat civil
- parentiu o raó de convivència 

amb el cap de família

- alfabetització
- municipi i província d’origen
- professió
- renta o sou
- municipi de residència legal
- temps que hi porta residint
- classificació de l’habitant
- causa de l’alta al padró

APÈNDIX AL PADRÓ MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA

FITXA DESCRIPTIVA 
Àrea d’identificació 
Codi de referència: CAT AMA 01 02, 
Fons Municipal de Santa Bàrbara  
Nivell de descripció: Unitat 
documental simple 
Títol: Apèndix al padró municipal de  
Santa Bàrbara (secció primera)
Data: 1929
Volum i suport: 4 fulls, paper

Àrea de context 
Nom del productor: Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

Dades sobre l’ingrés: Ingrés 
ordinari, 2012

Àrea de contingut i estructura 
Abast i contingut: Document que fan 
referència a les dades de la població 
que constava com a ALTA al padró 
municipal
Informació sobre avaluació, tria i 
eliminació: Conservació permanent

Àrea de condicions d’accés i ús 
Condicions d’accés:  Accés  lliure
Condicions de reproducció: Lliure

Llengües i escriptura del document: 
Castellà,  manuscrit

Àrea de documentació relacionada 
Existència i localització de 
l’original: es conserva a l’Arxiu 
Comarcal del Montsià.
Documentació relacionada: Padró 
municipal d’habitants de Santa 
Bàrbara

Àrea de control de la descripció 
Autoria: ACMO 
Data: 2014
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Ha passat un any,
i les fans com sempre
han acudit a l’entorn
de les piscines per gaudir
de les seves aigües fresques
de l’ambient festiu i alegre.

Li demanem al sant Déu
que l’any que ve puguem tornar
a gaudir de les piscines, 
lo milloret del Montsià.

LES FANS DE SEMPRE

Mar Vidal, jugadora de tennis de Santa 
Bàrbara, dirigida per Vicent Mayola del 
tennis La Closa de Vinaròs, aconsegueix 
el 2014 molt bons resultats: sots 
campiona al torneig jóvens promeses 
David Ferrer de València, campiona 
del Head celebrat a Valls i finalista al 
torneig Ceprovisa de Villarreal. A més a 

més,  ha estat classificada dintre de les 
vuit millors jugadores de la província 
de Tarragona en categoria aleví, jugant 
el MÀSTER al Club Tennis Tarragona 
i quedant campiona del mateix. 
Seleccionada pel Club Tennis València 
per jugar amb el seu equip a partir 
d’aquest any 2015. Felicitats Mar!

GRANS RESULTATS DE LA TENISTA MAR VIDAL 



Opinió dels Partits Polítics

Parlem de SANTA BÀR-
BARA. L’últim trimestre 
de l’any representa per a 
l’Ajuntament la confecció 

d’ordenances fiscals, pressupostos i 
el tancament de l’exercici fiscal de 
l’any 2014. Ja tancat l’any, des de 
CiU Santa Bàrbara realitzem una 
valoració positiva de com ha anat 
l’execució del pressupost munici-
pal 2014: s’han mantingut tots els 
serveis municipals que prestem a 
Santa Bàrbara, s’ha continuat la po-
lítica d’ajudes a les entitats socials, 
culturals i esportives, el nivell d’ac-
tivitats i actes anuals de les diverses 
regidories no ha decaigut i, una de 
les coses prioritàries, el nivell de la 
inversió ha superat l’any anterior. 
El 2014 ha vist com es començaven 
les importants obres de canalitza-
ció i urbanització del carrer Victòria 
(barranquet) del qual ja s’han exe-
cutat 3 fases per un valor d’apro-
ximadament 800.000 euros, que el 
primer trimestre de 2015 quedaran 
acabades; s’ha executat el tram fi-
nal del passeig de les Escoles, la pla-
ça de la Independència que s’aca-
barà el gener i una de les obres que 
sens dubte marcarà el futur proper 
del nostre poble, la remodelació i 
reconversió del Centre Cultural en 
l’SMARTcentre Santa Bàrbara, que 
ha canviat a més de tota la infra-
estructura, la forma de funcionar 
i prestar serveis als planers. Hem 
continuat arreglant també places 
i placetes i hem seguit treballant 
amb HONESTEDAT, VOCACIÓ I ES-
PERIT DE SERVEI PER Santa Bàrbara, 
més enllà dels escàndols de corrup-
ció pública que estan esquitxant 
tota la política en general i el nostre 
partit polític en particular.
Us desitgem des de CiU Santa Bàr-
bara un excel·lent 2015 ple de bons 
projectes que ens ajudin a avançar 
com a societat, més empatia, treball 
i més prosperitat per a les nostres 
famílies. Natros, seguirem treba-
llant amb la mateixa il·lusió per 
Santa Bàrbara i per tots vatros, com 
ho hem fet aquest any. 
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