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Alcaldia i Urbanisme

Acabades i en funcionament les tres primeres fases
de la canalització del barranquet

A

l mes de març van entrar en
funcionament les tres primeres
fases de canalització del barranquet (tram final del carrer Victòria
i carrer Major).
Després de l’acabament de la urbanització de la Fase I Etapa A del carrer
Victòria, ja s’ha obert al trànsit rodat
l’important carrer.

Tal com ja s’ha informat, les tres etapes donaven inici a la remodelació del
carrer Victòria (barranquet) que al llarg
de la seva història ha posat en “jaque”
als veïns del carrer, ja que es tracta de
la llera del barranc que connecta amb
barrancs en capçalera dels ports.

Santa Bàrbara, l’any 2014, i el tub de
pluvial del carrer Major, ja instal·lat en
anys anteriors, s’aposta per la canalització de la llera que ha de minimitzar
els danys als veïns en avingudes importants.

Amb les importants obres de canalització començades per l’Ajuntament de

El cost de les tres etapes de la Fase I i de
la Fase II ha ascendit a:

Projecte
Remodelació d’un tram del C/ Victòria Fase I Etapa A
Remodelació d’un tram del C/ Victòria Fase II Etapa D
Remodelació d’un tram del C/ Victòria Fase I Etapa E

Mancaran per executar les Etapes B i
C, perquè les obres completin l’actual
projecte d’urbanització i canalització
del carrer Victòria fins al carrer Aragó.
Actualment, a petició de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, la Diputació de Tarragona ja està treballant en la redacció
de la urbanització i canalització del
carrer Aire, que es troba en una fase
bastant avançada ja de la seva redac-
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Pressupost adjudicació
176.132,21 €
235.461,62 €
239.194,35 €

Anualitat 2014
167.325,60 € (95%)
235.461,62 €
118.097,18 € (50%)

Anualitat 2015
8.806,61 € (5%)
0,00 €
118.097,18 € (50%)

ció i que seguirà les directrius urbanístiques emprades al carrer Victòria.

cendeixen a PAM 2013: 60.735 euros, i
223.688,54 € respectivament.

Les diverses etapes de les fases executades 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 as-

Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, felicita a tots els agents implicats
pels treballs realitzats a la canalització
i urbanització del carrer i la implicació
demostrada en l’execució de l’obra, alhora que pel compliment dels terminis
fixats per l’acabament dels treballs (1r
trimestre de 2015).

Alcaldia i Urbanisme

Nou tanatori a Santa Bàrbara

L

’empresa de serveis funeraris
REMSA ja compta amb el vistiplau de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara per tirar endavant el projecte
de Nou Tanatori, projectat per l’arquitecta rapitenca Elena Rosales amb una
inversió aproximada de 450.000 euros.
El nou tanatori s’ubicarà al carrer
Victòria, després que la companyia
adquirís dos antics magatzems que
rehabilitarà amb nous i moderns
materials, per reconvertir-los amb
un tanatori modern pensat en la
comoditat i benestar de la gent, en uns
moments durs per a les persones.
La duració de l’obra s’allargarà uns
cinc mesos i està programada amb
materials de primera qualitat amb
l’objectiu de crear un entorn agradable
i que doni un ambient de relaxació als
assistents a l’edifici.
L’edifici es distribuirà en vestíbul, 2
sales de vetlla, despatxos d’atenció

al públic, exposició, garatges i altres
dependències de serveis interns.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara,
creu que la inversió que realitzarà
l’empresa en el nou tanatori servirà
per augmentar l’oferta i millorar les

característiques dels edificis de vetlla
de difunts al municipi. Com a alcalde
felicita a l’empresa per haver pensat en
Santa Bàrbara en invertir tants diners
i, evidentment, millorar els serveis del
poble en temps venidors.

La construcció de la seu de les associacions planeres
encara la recta final

L

a important activitat social que
sempre ha tingut Santa Bàrbara
al llarg dels anys va motivar que
l’Ajuntament es plantegés, donada la
necessitat que es va detectar perquè
totes les associacions, entitats, juntes
diverses de veïns, etc. tinguessin un
punt de reunió conjunt i de guarda de
materials de l’associació, donar una
solució definitiva. És en aquest objectiu primordial que amb el despatx
d’arquitectura Més que arquitectura
de Santa Bàrbara es va començar a treballar amb el projecte de rehabilitació
de l’edifici abandonat durant anys del
carrer Ametller.
El Ple Municipal d’aprovació dels
pressupostos de l’Ajuntament per
al 2015, que es va celebrar al mes de
novembre donava el llum verd a la
rehabilitació i, la brigada municipal
ajudada per plans concrets d’ocupació
i persones provinents dels treballs
per a la comunitat, va començar a
treballar per concretar aquest projecte
de rehabilitació.

L’edifici que va ser adquirit per
l’Ajuntament l’any 2009 compta amb
tres plantes i constarà d’un accés amb
planta baixa des del carrer Ametller,
on hi haurà un vestíbul de 18,13 m2
des d’on es podrà accedir a dues sales,
una de 7,94 m2 i una altra de 28,04
m2, també hi haurà un bany de 9,43
m2 i tres boxs de 6,23 m2 destinats
a magatzem i l’escala d’accés a les
plantes superiors.
A la primera planta hi haurà una sala
de 17,50 m2, una de 17,90 m2 i una
de 28,04 m2, i dos boxs de 5,98 m2.
Finalment, a l’última planta hi haurà
una altra sala de 56,28 m2 amb coberta
inclinada a dos aigües.
Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara,
creu que la inversió que realitzarà
l’Ajuntament, aquest any 2015, en
l’hotel d’entitats serà per injectar
directament en el teixit associatiu
de Santa Bàrbara, important per a la
dinamització social, cultural, lúdica i
esportiva del poble en anys venidors.
L’edifici, que ha seguit les directrius de

funcionament autònom, ha de servir
també per reunions diverses d’entitats
diferents.
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El Conseller Homs inaugura el Parc de la Independència

L

’Hble. Conseller de Presidència,
Francesc Homs i l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, juntament amb membres del consistori planer, empreses col·laboradores i planers
en general, van portar a terme la inauguració del Parc de la Independència
aquest passat dilluns 30 de març, un
cop es va substituir el dia inicial programat, a causa del Decret del Govern
de la Generalitat de Catalunya de tres
dies de dol i anul·lació de tots els actes de govern, en motiu de l’accident
aeri de la companyia alemanya Germanwings als Alps francesos, que va
sortir de Barcelona i va causar la mort
de 150 persones, de les quals 39 vivien
a Catalunya.
El Parc de la Independència és una
obra programada en un terreny qualificat com espai verd en les normes urbanístiques de Santa Bàrbara i fins al moment l’Ajuntament no havia realitzat
cap intervenció. El projecte correspon a
la construcció d’un espai públic dintre
un teixit urbà ocupat principalment
per equipaments públics (Institut, Pavelló, Poliesportiu...) i habitatges unifamiliars. Dissenyat per l’estudi arquitectònic planer Més Arquitectura, el
projecte diferencia quatre espais: una
zona de passeig bastant tova amb arbres,
camins i bancs de 758 m2, una zona d’actes
amb escenari i esplanada per als assistents
de 330 m2, una zona lúdica amb skatepark
de 355 m2 i una zona verda amb un arbrat
abundant de 340 m2.
Tot això, es divideix a partir d’una diagonal, de 220 m2, que connecta el nucli
antic del poble amb la zona de l’Institut. Els bancs i murs estan realitzats

amb murs de gabions emplenats amb
grava de pedrera i els paviments de
formigó imprès. Es projecta un espai
de 355 m2 destinat a l’ús de skatepark.
L’espai constarà de tres nivells per
sobre la cota inicial. Una extensió de
29m2 a una alçada de 1,5 m respecte el
nivell més baix de la pista, una extensió de 33,5 m2 també situada a 1,5 m,
una extensió de 20 m2 situada a 1 m,
una extensió de 15 m2 situada a 0,5 m
i una superfície de rodament a la cota
més baixa de 150 m2. Per connectar tots
aquests nivells es disposarà una sèrie
d’elements: sis desnivells amb rampa
i un desnivell amb transició. A més es
disposarà un tram de 13 m en transició. També es disposaran diversos elements per a la realització de trucs com
ara: un “fun box” amb un tram de rampa en cunya i un tram de desnivell en
piràmide; un altre “fun box” amb una
lleixa i una barana; unes escales amb
una barana i diverses revores.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Bo-

ronat, ha explicat que la construcció
d’aquest espai verd -presidit per una
estelada de grans dimensions-, a partir
dels recursos propis del municipi, ha
permès que cinc persones del municipi, a l’atur, hagin pogut treballar durant uns mesos. En total han treballat
25 persones -incloent la brigada municipal i industrials- i la inversió total
ascendeix als 90.000 euros.
El conseller Homs ha fet les seues declaracions just el mateix dia que el
president de la Generalitat s’ha reunit
amb el primer ministre d’Eslovàquia. El
conseller ha estirat el fil de la història
local de Santa Bàrbara, on la referència
del nom del parc al concepte “independència” al·ludeix també a la creació del
municipi fa gairebé 190 anys. “Sigui en
l’àmbit local, quan un municipi s’independitza, o de país, quan apareix un
estat nou, ningú vol tornar a la situació
anterior”, ha afirmat, tot remarcant el
“creixement” econòmic, demogràfic i
de benestar de la població.

Benestar Social, Joventut i Salut

Màscares per carnaval

U

na de les activitats que fa més
temps que organitza el Grup Joventut són els Tallers Infantils.
Aquesta vegada, i com en altres ocasions, ha estat la primera activitat de
l’any. Després de finalitzar l’any amb
un exitós Parc Infantil també el comencem amb positiu. El taller es va
realitzar dissabte 31 de gener i va tenir
força acceptació.
Tots els xiquets i xiquetes van tenir la
possibilitat de realitzar dos màscares.
Tenint en compte la proximitat de la
festa de Carnaval es va aprofitar per
treballar amb els nens les màscares.

Una era d’un lleó, que l’havien d’anar
construint amb diferents plantilles,
pintar-la amb colors de cera i decorar-la amb paper de seda de diferents
colors. I l’altra era una màscara a l’estil
venecià, pintada al seu gust i acabada
amb purpurina enganxada.
La Regidoria de Joventut, a part de fer
activitats perquè els menors s’ho passen bé, també intenta fomentar les
festivitats més properes. La regidora,
Montse Rodríguez, anima a tots els
menuts i a les seves famílies a participar de les diferents activitats que s’organitzen.

Al Centre Obert celebrem el dijous llarder i el
carnaval

E

l mes de febrer està ple de
tradicions catalanes i el Centre
Obert, cada any, les treballa,
començant amb el dijous llarder que
es va celebrar el passat 12 de febrer,
on els xiquets i xiquetes van anar
d’excursió a la Deixalleria Municipal
i un cop arribats al lloc es van dur a
terme diferents jocs i dinàmiques,
i després van berenar el tradicional
entrepà de truita. Un cop acabades les
activitats programades, van continuar

l’excursió fins al Centre Obert, on allí
vam acabar la festa.
A l’endemà, el divendres 13 de febrer,
vam celebrar el carnaval tots plegats.
Dies abans, al taller de celebracions especials, els xiquets i xiquetes van anar
confeccionant la seva pròpia disfressa,
que aquest any era de soldadets i ballarines. Aquest dia, quan van arribar
al centre, ens vam anar disfressant i,
un cop tots llestos, vam realitzar una
mini rua pels voltants del centre. A
continuació, vam anar a veure els iaios

i iaies del Centre de Suport Diürn, que
també anaven disfressats de pallassos.
Després vam berenar i vam realitzar
la festa de carnaval, amb actuacions i
activitats variades, on la disbauxa del
carnaval hi va ser present.
La regidora de Serveis Socials,
Montse Rodríguez, juntament amb
les educadores del Centre Obert,
veuen necessari treballar les festes
tradicionals de les nostres terres
i promoure-les entre els xiquets i
xiquetes del centre.
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Benestar Social, Joventut i Salut

Canvis en l’estructura del Grup Joventut

E

l 21 de febrer es va dur a terme
la ja tradicional trobada de joves
del Grup Joventut, aquest any
a l’Ermita de la Pietat a Ulldecona.
Aquestes trobades sempre s’han utilitzat per posar fil a l’agulla amb les activitats que organitza i realitza el Grup
Joventut.
Després de molt temps, i degut a la necessitat, s’ha arribat a la conclusió que
era necessari un canvi que impliqués a
la joventut que, fins ara, executava les
activitats, tot i que no les organitzava.
Així, amb l’experiència dels que ja fa
molts anys han fet del Grup Joventut
un referent arreu de les nostres terres
amb l’àmbit del lleure, es pugui donar
pas a aquests joves amb noves idees i
interessos diferents.
Pel que fa a les activitats que es du-

ran a terme aquest any, s’ha optat per
mantenir les activitats que funcionen, que són atractives i que realment
agraden a aquests joves, com la cursa
enigmàtica, les colònies d’estiu, el parc
de Nadal, el túnel del terror, el curs de
formació bàsica... i altres com pot ser
la celebració del divuitè aniversari del
Grup Joventut.
També han sofert canvis les activitats
infantils que des de fa uns anys era el
Grup Joventut qui les organitzava, i a
partir del mes de març serà el Centre
Obert qui ho farà; amb les mateixes
condicions i amb una àmplia franja
d’edat.
Montse Rodríguez, regidora de Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
també ha cregut necessari aquest canvi i fer així que la implicació dels joves

pel poble i per les coses que s’hi fan
siguin més palpables. Tot i que som
un municipi molt participatiu, ha arribat el moment de què aquestes noves
generacions prenguin protagonisme
guiats per aquests grans veterans del
lleure.

Taller de cuina per als menuts

D

esprés de la reorganització interna pel que fa a les activitats del Centre Obert i el Grup
Joventut, a partir del març, les activitats infantils les dinamitzarà el Centre
Obert l’Oliveta.
L’activitat del mes de març va ser un
taller de cuina que es va dur a terme
al Centre Obert. Durant dues hores del
matí del dissabte, els participants van
fer dos tipus de postres de xocolata.
Un va ser bombons de xocolata amb
pols i amb coco i l’altre piruletes de
xocolata desfeta amb pipes.
Per complementar l’activitat també
van realitzar una safateta amb cartró
ondulat per poder emportar-se el que
havien preparat. I per acabar-ho, encara més rodó, es van fer una targeta
amb el seu nom, per evitar confondre
els diferents bombons i piruletes; a
més d’un petit cuiner enganxat a un
escuradents per a decorar i donar per
acabat el taller.
Des de què es fan els tallers infantils,
aquest mes va ser el de més participació. Van poder gaudir de l’activitat
uns seixanta nens i nenes, de diferents
edats.
8

La regidora, Montse Rodríguez, destaca
l’impuls que dóna realitzar activitats
en què la resposta és tan satisfactòria

i agraeix, als petits cuiners i les seves
famílies, la confiança que ens mostren
participant-hi.

Benestar Social, Joventut i Salut

Paintball + calçotada

E

l passat 28 de març, el Grup Joventut es va desplaçar fins al
camp de joc de l’Associació de
Paintball.
Allí ja ens estaven esperant els membres de l’associació per equipar-nos i
explicar-nos les normes de seguretat
per tal que el joc fos divertit i segur.
En acabar el matí, ens vam traslladar
al magatzem municipal per fer una
calçotada i rostida de carn.
Aquesta sortida estava programada
per al cap de setmana anterior, però
degut a les pluges vam haver d’anul·
lar-la. Aquest fet, va fer que la participació no fos nombrosa, però els que
vam estar-hi ens ho vam passar bé.
Tal i com us expliquem en aquest magazín, amb els canvis que ha sofert el
Grup Joventut amb referència a la implicació dels joves, aquesta ha estat la
primera que han organitzat, l’han difós
i l’han preparat.
Per aquesta part, tant Montse Rodríguez, regidora de Joventut, com la resta de membres del Grup Joventut, va-

lorem molt positivament la feina que
han fet aquests joves i els encoratgem
a continuar-ho fent. En aquesta imatge

en teniu un clar exemple, una d’aquestes joves va realitzar aquest collage per
a fer-ne difusió. Moltes gràcies!

Cultura i Ensenyament

Subvencions a les entitats planeres

E

n data 14 de febrer de 2015, es van
publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona les bases
específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives que l’Ajuntament de Santa Bàrbara atorga per a la
realització de programes i activitats de
promoció i difusió esportiva, cultural i
festes populars i tradicionals, any 2015.
Podran acollir-se a aquestes bases, totes
les entitats culturals, educatives i esportives de la nostra població de Santa
Bàrbara.
Les sol·licituds es prioritzaran en funció
dels criteris de valoració següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.
- Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat.

- L’interès social, cultural o esportiu
del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a la
promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per
l’Entitat sol·licitant.
- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol
edat, en especial en les categories de
promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat sol·
licitant.
També es valorarà positivament la participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament durant l’any
anterior.
El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses
d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 28 de març de 2015.

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

Cultura i Ensenyament

Inauguració de l’Smartcentre

E

l passat dissabte 7 de març, l’Hble.
Sr. Ferran Mascarell, Conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, inaugurava l’Smartcentre de
Santa Bàrbara, un nou centre sorgit de
la rehabilitació del Centre Cultural on
cultura, tecnologia, informació, formació i serveis, s’han fusionat per oferir a
la ciutadania, un espai obert on trobar
atenció i activitats per a tothom.
El Conseller de Cultura va agrair al poble de Santa Bàrbara la seva participació en la inauguració de l’Smartcentre
amb aquestes paraules: Em plau molt
visitar Santa Bàrbara, que amb aquest
Smartcentre aposta decididament per
la integració de la cultura, la tecnologia i la formació, tres dels eixos de futur de Catalunya. Em satisfà poder-vos
agrair la vostra aportació al nostre
país. Catalunya s’ha fet des de la força de la seva gent i la convicció dels
seus ajuntaments. Avui sou exemple
de tots els anhels de futur del nostre
país. L’enhorabona!
Per la seva banda, l’alcalde de Santa
Bàrbara, Jordi Boronat, a més de destacar que s’havia creat un centre capdavanter, felicitava a tots els implicats

HOTEL RESTAURANT

en la rehabilitació, des de la brigada
municipal, fins als treballadors de
l’Smartcentre, passant per les empreses involucrades i els col·laboradors.
Alfred Blanch, regidor de Cultura, també en el seu discurs va destacar la importància de la rehabilitació de l’antic
Centre Cultural, sobretot la distribució
d’aules que s’havia aconseguit per satisfer les necessitats dels usuaris i li
demanava al conseller que fes el possible perquè la Generalitat de Catalunya

continués donant suport a l’Smartcentre tant en recursos econòmics com en
serveis primordials com el préstec interbibliotecari de documents, a la vegada que demanava el suport per a la
creació del servei de préstec de llibres
digitals.
Tanmateix, des de l’Ajuntament,
s’agraïa la visita del conseller i el seu
recolzament en els projectes de millora de les nostres infraestructures i serveis per a la ciutadania.

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

Cultura i Ensenyament

XXIV Jornades Culturals a
Santa Bàrbara

É

s habitual que el cap de setmana
anterior a Sant Jordi, la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara doni inici a les Jornades
Culturals, per tant, aquest any no serà
diferent i el 17 d’abril s’inauguraran
les XXIV Jornades Culturals de Santa
Bàrbara que es prolongaran fins al 10
de maig.
El programa, un any més, és molt
divers, amb actes més tradicionals de
tots els anys combinats amb actes més
singulars i exclusius, on les entitats
municipals hi tenen molt a veure i,
com en totes les edicions anteriors, la
participació, el treball i la il·lusió faran
embellir les Jornades Culturals.
Cal destacar la gran quantitat
d’entitats locals que hi col·laboren,
així com també els centres educatius
que també fan les seves particulars

jornades culturals i que s’afegeixen a
l’ampli programa cultural.
Especial rellevància tindrà el cap de
setmana del 8, 9 i 10 de maig amb
la celebració de la Festivitat de Sant
Gregori i la concentració d’actes,
especialment de caire tradicional,
que faran gaudir a tots els planers
i planeres i gent de l’exterior que
visiti el nostre poble. I també el dia
23 d’abril, diada de Sant Jordi, ja que
sempre és viscut com a una celebració
molt important.
El regidor de Cultura, Alfred Blanch,
desitja que el programa sigui del
gust de tothom i que el puguin
gaudir plenament, i agraeix a totes
aquelles entitats i particulars, que en
participen directament, perquè un
programa tan farcit com aquest sense
la seva col·laboració seria impossible
de confeccionar.

Festes i Fires

Sant Antoni 2015

S

eguint les nostres tradicions, el
diumenge 25 de gener es va fer
la celebració de Sant Antoni. Es
començava amb una missa en honor
al Sant i la benedicció i repartiment de

les típiques coquetes de panoli, els tres
tombs i la benedicció dels animalets.
Ja per la tarda, la demostració de balls
típics acompanyats pels cremallers, la
dolçaina i el tamboret. Una gran festa

en la qual cal destacar la participació
de la penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i dels alumnes de 2n i 4t d’
ESO de l’Institut Les Planes.
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

CONCEPTE
P. micro-biològics

12/3/2014

27/1/2015

17/2/2015

LLOC

Xarxa:
c/Ausiàs Marc

Dipòsit
capçalera

Xarxa:
c/ Ausiàs Marc

0

0

0

LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

Recompte Clostridium Perfringers

0

0

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit)

100

1

Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0

0,5

0,05

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,82

1

1

Clor combinat in-situ

2

0,1

1

1

Color

15

5

5

5

2500

516

512

534

3

2

2

2

9,5

7,7

7,9

7,6

Sabor (a 25ºC)

3

2

2

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

Amoni

Paràmetres
indicadors

DATA

Conductivitat (a 20ºC)
Olor (a 25ºC)
pH (de 6,5 a 9,5)

34
0,2

2
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Comença el curs de formació professionalitzada en
jardineria botànica

E

n el marc del projecte comarcal
Montsià Actiu, on Santa Bàrbara
hi forma part, s’estableixen diferents accions formatives adreçades
a persones en situació d’atur, vinculant-ho a programes de formació professionalitzada en diferents branques
professionals. Des de l’any 2011, s’han
realitzat aquests cursos als municipis
de la comarca i, per aquest any 2015,
s’ha iniciat el de jardineria botànica,
titulat “El jardí del Montsià” a Santa
Bàrbara.
Aquest curs té una durada de dos mesos
aproximadament (fins el 20 de febrer),
amb un total de 180 hores repartides
en cinc mòduls formatius. El curs
l’impartiran, entre altres, un enginyer
agrari i una biòloga, realitzant també
una part de formació transversal i
algunes hores de pràctiques externes.
Els mòduls formatius s’organitzen
en: localització i georeferenciació de
plantes autòctones i transplantament,

planter, jardineria i disseny d’espais.
El curs està subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya.
En
aquests
darrers
anys,
el
projecte Montsià Actiu ha realitzat
accions de promoció econòmica,
desenvolupament
empresarial
i
foment de la formació, a banda
d’engegar projectes per a la millora
de l’ocupació com l’Activa’t, present a

Santa Bàrbara cada dilluns.
Segons Antonio Ollés, regidor de
Promoció Econòmica, aquest curs és
una plataforma per tal de formar a
persones en situació d’atur, buscar
una via per formar-se i aprofitar
les sinèrgies positives que genera
el projecte Montsià Actiu a tota la
comarca del Montsià.

regar-se de manera gratuïta l’aplicació
eBando al seu telèfon mòbil o tablet,
i un cop iniciada, buscar el municipi
de Santa Bàrbara teclejant el nom o el
codi postal. A partir d’aquí, cada vegada que l’Ajuntament faci un pregó per
la veu pública o a través de la Plana
Ràdio, l’usuari també rebrà una alerta

al seu dispositiu amb la mateixa informació del pregó.

Pregó electrònic

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
posa a la disposició dels seus ciutadans un nou servei de comunicació fent ús de les noves tecnologies.
Es tracta del “pregó electrònic” que
mitjançat l’aplicació eBando fa possible que tot aquell usuari que disposi
d’un mòbil smartphone o una tablet
pugui rebre de manera totalment gratuïta els bans i comunicats locals que
fins ara solament es podien escoltar
per la veu pública o per la Plana Ràdio.
Amb aquesta nova iniciativa l’Ajuntament de Santa Bàrbara pretén que les
notes d’avís i comunicats locals arribin també a una franja de la població
que per motius laborals, geogràfics, de
vacances o de qualsevol mena no poden escoltar-los “en directe” per la veu
pública o la Plana Ràdio, i d’aquesta
manera els rebran directament en els
seus mòbils o tablets, siguin al lloc que
siguin. Els veïns interessats en gaudir
d’aquest servei només han de descar-

L’aplicació eBando ja la fan servir
nombrosos ajuntaments catalans, encara que a les Terres de l’Ebre fins ara
solament estava disponible en alguns
municipis de la Ribera d’Ebre.

15

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Curs de preparació per a l’obtenció de l’ACTIC, amb els
alumnes de batxillerat de l’Institut Les Planes

A

l mes de febrer, les regidories
de
Noves
Tecnologies
i
Joventut, amb la col·laboració
de l’Institut Les Planes, van iniciar
el programa formatiu de preparació
per a l’obtenció del certificat ACTIC,
amb els joves que actualment cursen
batxillerat i que han volgut inscriure’s
a l’activitat, la qual es desenvoluparà
a l’aula de formació de l’Smartcentre.
Els joves que avui en dia tenen entre
els 15 i 18 anys es consideren els
primers nadius digitals, ja que no
han conegut el món sense internet.
Utilitzen i necessiten les noves
tecnologies per a tot, per comunicarse, per divertir-se, per estudiar,
entre altres. Des de la Regidoria de
Joventut, es treballa constantment
per apropar-se als joves, conèixer les
seves necessitats i les seves inquietuds
i oferir-los eines i serveis que els ajudin
en el camí de fer-se adults. És per això
que, conjuntament amb la Regidoria
de Noves Tecnologies, s’ha treballat
per oferir als joves que actualment

estan cursant batxillerat al centre de
la nostra població la possibilitat de
formar-se i preparar-se per a l’obtenció
de l’ACTIC nivell mitjà.
L’ACTIC permet a qualsevol persona
de més de 16 anys demostrar les
seves competències TIC mitjançant
una prova per ordinador. Tant la
prova com l’obtenció del certificat són
telemàtics i les persones que superen
satisfactòriament la prova tenen un
certificat acreditatiu que emet la
Generalitat de Catalunya, i que els
possibilita acreditar un determinat
nivell de competències (bàsic, mitjà o
avançat) en TIC davant de qualsevol
empresa o administració.
Tots els estudiants de batxillerat que
s’han interessat per la realització del
curs de formació per a la preparació
del certificat ACTIC es troben tots
els dimecres de les 17 a les 19 hores,
a l’Smartcentre, per impartir les
sessions formatives. Un cop impartida
la temàtica, tots els que vulguin es

podran presentar a la prova telemàtica
i, un cop superada, obtindran el
certificat acreditatiu que expedeix la
Generalitat de Catalunya.
Tant Antonio Ollés, regidor de Noves
Tecnologies, com Montse Rodríguez,
regidora de Joventut agraeixen la
col·laboració de l’equip directiu de
l’Institut Les Planes per la seva aposta
de nou amb el projecte, on el principal
objectiu és fomentar l’educació en TIC
als alumnes. També animen als joves
a què aprofitin la formació i al mateix
temps puguin obtenir el certificat
acreditatiu.

Santa Bàrbara renova el conveni amb Montsià Actiu

S

’inicia un nou any del Projecte Montsià Actiu, un programa
inclòs en el marc del programa
Treball a les 7 comarques del Servei
d’Ocupació de Catalunya en el qual, el
Consell Comarcal del Montsià ha estat
el principal impulsor i els ajuntaments
de la comarca han donat el seu suport
i s’han beneficiat de les diferents accions.
En aquest sentit, en els darrers anys,
s’han realitzat importants projectes a
nivell de desenvolupament econòmic i
social, destacant-hi programes a gran
escala, desenvolupament d’accions de
suport al teixit empresarial, programes formatius o mecanismes d’inserció laboral, entre altres, amb resultats
molt positius que han estat ben rebuts
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tant a nivell comarcal com també a les
esferes del Servei d’Ocupació de Catalunya qui veu aquest projecte com un
exemple de bon funcionament a nivell
de col·laboració publicoprivada.
Durant el darrer any a Santa Bàrbara,
des del Montsià Actiu, es va impulsar
el curs de jardineria botànica que va
finalitzar el passat mes de febrer. Per
aquest any, ja s’ha arribat a un acord
per a la celebració d’un seminari de
màrqueting digital conjuntament amb
l’Ajuntament d’Alcanar, i realitzar altres campanyes de suport a l’emprenedoria, el desenvolupament empresarial i la generació d’ocupació. D’altra
banda, se seguirà amb el dispositiu
d’inserció laboral Activa’t, amb bons
resultats per a Santa Bàrbara el darrer

any, amb un 48% d’inserció laboral, 6
punts per damunt de la mitjana comarcal.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha
estat des del primer dia impulsor
d’aquest programa, en el qual ha destinat esforços econòmics i humans per
tal que, a data d’avui, els resultats per
a la nostra societat siguin sent positius. I, un any més, seguirà donant-hi
suport.

TIC, Promoció Econòmica, Turisme i Governació

Finalitza el curs de jardineria botànica

E

l divendres 6 de març va finalitzar
el curs de jardineria botànica
“Santa Bàrbara, el planter
del Montsià”, un curs de formació
professionalitzada, engegat pel Consell
Comarcal del Montsià mitjançant el
projecte Montsià Actiu (Treball a les
7 comarques) i finançat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en un 90%
i la resta per l’Ajuntament de Santa
Bàrbara. El curs l’ha desenvolupat
en la seva totalitat l’acadèmia S2
Catalana Studi Soft, de Santa Bàrbara,
repartit en cinc mòduls de 130 hores.
L’objectiu d’aquest curs era realitzar
un
projecte
d’interès
turístic
d’aprofitament de l’espai urbà i guia
per les sendes locals on es troben
les espècies més característiques
del territori, les quals han estat

georreferenciades. A banda, incloïa
coneixements teòrics i pràctics de
l’aprofitament dels jardins botànics,
usos i desenvolupament dels mateixos.
D’altra banda, els i les alumnes del
curs han realitzat una acció pràctica
en la qual han relacionat la botànica
amb les noves tecnologies; així,
a l’estadi municipal, han plantat
diferents planters i han afegit un
codi QR amb el qual, mitjançant
l’aplicació mòbil, qualsevol persona
rebrà informació sobre la planta i les
seves característiques, així com altres
enllaços d’interès.
El curs l’han realitzat un total de 10
persones, de les quals el 60% són de
Santa Bàrbara. També han realitzat
el curs persones vingudes d’Alcanar,
Amposta o Sant Carles de la Ràpita,

persones que d’altra banda havien
de complir els requisits d’estar com
a demandant d’ocupació no ocupat/
da i ser partícip del programa Activa’t
d’inserció laboral.
A la cloenda del curs van assistir Ivan
Romeu Hierro, conseller d’Empresa
i Ocupació del Consell Comarcal del
Montsià i president de Montsià Actiu,
i Antonio Ollés, regidor de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara. Ambdós van coincidir en
l’important esforç de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara per realitzar aquest curs
al nostre municipi, i la importància que
persones aturades continuïn la seva
implicació en la formació com a eina
indispensable per tal d’aconseguir una
nova ocupació.

Formació en prevenció i extinció d’incendis

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
organitzar una sessió formativa
en prevenció i extinció d’incendis, per als seus treballadors, el dia 19
de març de 2015. L’empresa NEMEA va
ser l’encarregada d’aquesta formació
que va dividir la sessió en dos parts,
una teòrica i una pràctica. A la part
teòrica es van donar les explicacions
oportunes al voltant de qüestions tan
importants com són: Què fer en cas de
foc i com evitar que es propagui. També és va incidir en la importància de
trucar immediatament al 112 en cas
d’incendi, com s’han d’utilitzar els extintors, els diferents tipus d’extintors,
o el triangle calor-combustible-oxigen.

Pel que fa a la part pràctica, l’empresa
NEMEA, que presta serveis de prevenció d’incendis a l’Ajuntament, va posar en pràctica les explicacions dutes
a terme prèviament i el personal de
l’Ajuntament va poder realitzar les
extincions de foc que s’anaven provocant, sempre controlat pels professionals de NEMEA.
El regidor de Governació de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, agraeix a l’empresa NEMEA la seva col·laboració en
haver realitzat aquesta formació de
manera gratuïta, i el seu interès en
què tots els treballadors assistents siguin conscients de com actuar correctament en cas d’incendi.

XII Mostra Taula del Sénia

U

n any més, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ha estat present
a la Mostra de la Taula del Sénia, que el cap de setmana 21 i 22 de
març s’ha celebrat a Beseit en la seva
12a edició.
Malauradament, les condicions meteorològiques van ser adverses, amb
pluges continues durant tot el cap de
setmana, la qual cosa va repercutir en

una baixa afluència de visitants.
El diumenge 22 de març, la gerent de
la Mancomunitat de la Taula del Sénia,
Tere Adell, va fer una explicació de les
activitats i projectes duts a terme per
la Mancomunitat davant les autoritats
assistents i, acte seguit, es va procedir
a visitar els estands que els diferents
pobles participants van establir a un
pavelló cobert.
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AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
1r TRIMESTRE 2015
• S’ha abonat a les llibretes 1,5 € desembre + 12% compensació IVA com a avançament de
la collita d’olives 2014/2015.
• 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.
• El proper 29 de març de 2015 es celebra la Junta General Ordinària de Socis.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució.

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

Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
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
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 1r TRIMESTRE 2015

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2015

SARA ELISABET PAVÓN URBINA........................31/12/2014
WILLIAM JOSUÉ PAVON URBINA.......................31/12/2014
Cesar Enrique Pavón Díaz
Yessica Waleska Urbina Cerrato

JUAN FRANCISCO FRANCH AIXENDRI.............01/01/2015

ÈRIC PANISELLO FARNÓS...................................12/02/2015
David Panisello Barberà
Isabel Fanós Adell

LAURA MARTÍN CID...........................................01/01/2015
JOSÉ LUÍS BISBAL ARASA...................................03/01/2015
ANA MARIA RODRÍGUEZ MINEZ.......................07/01/2015
RAMONA ESCRIVÀ MAIGÍ..................................15/01/2015

ASIER OBIOL CLUA..............................................18/02/2015
Josep Manuel Obiol Cabrera
Alenda Clua Corbalan

JOSEFA CABALLÉ FERRÉ......................................01/02/2015

LLUC SANGÜESA FABREGAT..............................06/03/2015
Xavier Sangüesa Aixalà
Ana Fabregat Marco

MARIA MISERICORDIA VALMAÑA PI................04/02/2015

VALENTINA MARTÍ FIBLA..................................10/03/2015
VERA MARTÍ FIBLA.............................................10/03/2015
Daniel Martí Pago
Desirée Fibla Rodríguez

ELEUTERIO FERRÉ MARTÍ..................................19/02/2015

EVA FAVÀ SERRA..................................................26/03/2015
Pau Joan Favà Queralt
Maria Elena Serra Bel

MARIA CINTA VIDIELLA CID..............................04/03/2015

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2015
FERNANDO CABALLÉ ARIN
JANA BALUCHOVA..............................................25/01/2015

JOSÉ BELTRAN RAMÍREZ....................................13/03/2015

FRANCISCO JOSÉ CARRASCO MEDINA
MARIA ELENA MURIA ALBESA..........................21/02/2015
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L’entrevista

Entrevista a la planera absent…

Neus Cid Favà
Estimats planers i planeres,
El meu nom és Nieves Cid Favà tot i
que tothom em coneix com a Neus,
la filla gran de Pepito ‘l’asquerrer’ i
Pilar “la Banera”. Vaig néixer el 13
d’agost de 1960 a Tortosa. En aquesta
data, els meus pares ja vivien a la
casa on encara viuen avui dia. El
meu pare és fill de Cinta “la Llumera”
i Quico ‘‘l’asquerrer”, avis amb qui
vaig passar gran part del temps de
la meva infància i als quals recordo
amb molta nostàlgia. Per part de
mare, el iaio Pepe va viure sempre
amb nosaltres després d’enviudar de
la iaia Adela.
Sóc la gran de 3 germanes, la Pili és
la mitjana i la Pepi la petita i amb
elles em vaig “criar”. Recordo que
quan era petita jugava al pedregal
que hi havia al costat de casa de la
tia Delfina i el tio Paco en les meves
germanes i les meves amigues,
Lourdes Cases i Pepita Masclans
i també amb José Jastí. Quants
records!

Pel que fa als anys d’escola, en
aquella època, teníem un mestre per
a cada curs complet. Al parvulari
vaig tenir a ‘Doña Pepita’ i més tard
a ‘Doña Mercedes’, ‘Doña Marina’,
‘Doña Josefina’, ‘Doña Rosita’, ‘Don
22

Rogelio’, ‘Doña Rosalina’ i ‘Don José’.
Recordo que a l’escola jugàvem i
estudiàvem i, si tanco els ulls, encara
puc veure aquells pins tan alts que
hi havia al fons del pati i que eren
el raconet on anàvem a parlar. Quan
feia 6è curs, ‘Doña Rosita’ i ‘Don
Salvador’ van organitzar una festa
de final de curs i van crear el grup de
majorets de Santa Bàrbara, origen de
l’actual club de twirling. Recordo que
en fer 7è va ser quan ens van ajuntar
xics i xiques junts a les classes i al
pati. Aquelles classes mixtes van
suposar un canvi molt important i
a la vegada divertit, en aquells anys.
Del mateix curs recordo (i quan ho
faig, no puc parar de riure) que vam
representar una obra de teatre que
vam titular: ‘1, 2, 3, responda otra
vez’ inspirada en un programa de
televisió molt conegut en aquella
època.
En acabar l’escola, quan tenia 14
anys, vaig començar a treballar a
la cooperativa i un any després a
la fàbrica dels botons de la qual,
llavors, n’era l’encarregat el senyor
Gabriel. Allí vaig passar una època
molt important de la meva vida.
Van ser 15 anys de convivència i
companyerisme amb molta gent
amb qui, encara ara quan ens trobem
pel poble, ho recordem amb afecte.
Com oblidar l’hora d’esmorzar que
anàvem a agafar les taronges i a fer
petar la xerradeta?
Als vespres, vaig continuar estudiant
comptabilitat al repàs de ‘Don

Rogelio’. Allí sí que ens ho passàvem
bé! Érem molta gent! Qui no recorda
a ‘Don Rogelio’ i ‘Doña Carme’
sempre junts i agafats de la mà?
Al mateix repàs va ser on vaig
conèixer a qui avui dia encara és el
meu marit, Alfredo Rubio Gracia,
també planer absent.
I com no recordar els estius que
passàvem a la piscina ‘d’Astàssia’ on
molts vam aprendre a nedar. Aquella
piscina, en aquells temps, era tot un
privilegi per a la gent del poble. Per
als moments de festa, recordo que
vam tenir la primera discoteca de
la comarca, la Iris, i temps després
la van seguir altres llocs com el
pub 78, el Charly i el Local, llocs
on podíem passar l’estona amb els
amics i gaudir de la festa al mateix
poble. L’any 1977, just abans de les
festes majors del poble, el regidor
de Festes ens va reunir a totes les
xiques nascudes l’any 1960 i ens va
proposar ser pubilles de les festes de
Santa Bàrbara. Va ser molt emotiu
poder-nos reunir totes les de la
mateixa quinta altre cop, perquè
algunes havien marxat a estudiar
fora del poble i feia temps que no ens
vèiem. La idea inicial era ser totes
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pubilles però després es va decidir
triar-ne una per sorteig (com encara
es fa avui dia) perquè fos la primera
pubilla major de Santa Bàrbara. La
sorpresa per a mi va ser quan vaig
sentir que Alfredo Blanch deia el
meu nom. Quin goig vaig tenir! Quina
il·lusió poder representar d’aquella
manera el meu estimat poble!
Després d’uns quants anys de
festeig, el dia 18 de Juliol de 1981, un
dissabte de festes del poble que feien
bou capllaçat (impossible d’oblidarho), Alfredo i jo ens vam casar a
l’església de Santa Bàrbara. Al 1985
va néixer la nostra filla gran, la Neus,
i 4 anys després al 1989, l’Alfred, el
nostre fill petit.
De jove no m’havia passat mai pel
cap viure en cap altre poble que no
fos el meu. Aquí ho tenia tot, pares,
germanes, cosines, tios, cunyats,
amics, una casa, la vida del poble,
les arrels... tot. Ho tenia tot i em
semblava tot perfecte! Però per
motius de feina del meu marit que
és comercial (feina que va aprendre
del seu cunyat Pere Martorell), vam
haver de prendre la difícil però
necessària decisió de marxar a
viure prop de Barcelona. Els nens
eren petits i Barcelona molt gran,
per tant, després de molt pensarho, vam decidir que el millor per a
tots era instal·lar-nos a Sitges, a la
vora de Barcelona però on podíem
mantenir certa tranquil·litat ‘de
poble’ a la qual estàvem acostumats.
A més, així estàvem només a 1 hora

i mitja de Santa Bàrbara, cosa que
ens ha facilitat seguir venint gairebé
cada cap de setmana. Jo tenia 32
anys quan vam marxar de Santa
Bàrbara i, tant llavors com ara,
sempre he pensat que els canvis són
bons, de vegades difícils, però bons.
Així és que vam iniciar l’aventura
(l’anomeno així perquè així es com
ho recordo) amb la intenció de
provar-ho, en un principi, durant
un curs escolar dels nens per veure
com ens adaptàvem tots i en acabarlo tornaríem a valorar el canvi. La
valoració va ser més que bona i la
prova és que ara ja fa 23 anys que
hi som.
Quan vaig dir als meus pares i
germanes que marxàvem a viure a
Sitges es van posar molt tristos, no
s’ho esperaven, però, a poc a poc,
amb el temps s’han adonat que ha
estat el millor per a tots. Sempre hem
mantingut una relació molt estreta
amb el poble i naturalment amb
la família i amics. Hem continuat
venint molt sovint, gairebé tots els
caps de setmana i festes i vacances,
cosa que ha facilitat molt mantenir
sempre el caliu de la nostra casa al
poble. Tot i viure fora durant tants
anys, una de les meves prioritats
sempre ha estat que els meus fills
mantinguin els mateixos sentiments
vers el poble que tinc jo, que sàpiguen
valorar i estimar les seves costums,
tradicions i la seva gent perquè són
els seus orígens i les seves arrels. I
em sento molt orgullosa d’haver-ho

aconseguit. Ells estimen el poble
tant com jo!
Fins on puc recordar de quan era
petita, he vist com Santa Bàrbara
ha passat de ser un poble gairebé en
la seva totalitat agrícola a tenir una
important empresa de fabricació de
botons, en la qual jo, i gran part del
poble i comarca, hi vam treballar
fins que va tancar. Els canvis que
considero mes importants, dels
que jo he viscut, han estat la
instal·lació de l’aigua corrent al
poble i el quitranat dels carrers.
A banda d’aquestes dues ‘grans
revolucions’, algunes de les coses
més destacades des del meu punt
de vista han estat: la construcció
del CAP, les noves escoles i com a
més actual la construcció de les
piscines, el poliesportiu, el pavelló
municipal, l’institut, l’emissora de
rádio (La Plana Ràdio, la qual em va
fer molta il·lusió poder-la sentir des
de Sitges connectant-me a la web del
poble) i també, per últim, el mercat
municipal.
De moment el meu marit i jo seguim
tenint la feina a Sitges, per tant no
ens hem plantejat cap canvi a curt
termini. I, per descomptat que com
hem estat fent fins ara, continuarem
venint al poble gairebé cada cap de
setmana, Nadals, Pasqua, festes
majors, vacances...
Perquè si una cosa tinc ben clara, és
que jo sóc Planera!
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Entitats Planeres
CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Encarem ja el tram final de la temporada carregats de moral per assolir els màxims objectius esportius
que se’ns venen damunt. Un tram
de temporada que decidirà, com ja
acostuma a ser normal en el món del
futbol, gran part de la temporada. I,
en aquests moments, es pot dir que
la majoria dels nostres equips estan
a la “pole position”. Un Primer Equip
que, si bé ha perdut pistonada en els
darrers partits, segueix estant a plena disposició de l’ascens; el Juvenil,
Infantil, Prebenjamí i Femení que
depenen de si mateixos per aconseguir la glòria del títol; un Aleví que
lluitarà fins al final per situar-se en
posicions de play-off; i els dos equips
Benjamí i Patufet que, tot i ser una
temporada difícil pels canvis per uns
i per ser una temporada nova per
als altres, estan treballant amb gran
dignitat i esforç.
I és que el futbol base ha tingut un
gran protagonisme aquesta temporada. Des de què va entrar la nova
junta directiva es va posar èmfasi a

la necessitat de treballar coordinats
tot l’equip tècnic, de portar una planificació adequada a cada equip i de
dissenyar un pla d’entrenament específic per a cada grup. Sabíem que,
tard o d’hora, els resultats arribarien
i, si bé les classificacions no són en
allò que ens fixem exclusivament, si
que és el paràmetre més efectiu per
comprovar que, el treball que estem
portant a terme, funciona. I, veure a
la presentació del futbol base i femení el passat més de desembre, amb
més de noranta esportistes i nou
equips base del nostre club és una
mostra inequívoca de la bona salut
que té actualment el futbol formatiu
de casa nostra.
Però, malauradament, seguim rebent
males notícies des d’altes esferes. La
imposició normativa de fiscalització
d’entitats culturals i esportives, a
banda de declarar entre altres l’impost de societats, fan que la situació
sigui per al nostre club pràcticament
insostenible. Continuem amb la lluita i no ens aturarem, però cada cop

més les previsions són més pessimistes al respecte. Paral·lelament,
ens hem vist desemparats per la
Federació Catalana de Futbol qui ha
actuat tard i malament en defensa
dels interessos dels clubs de futbol,
principalment els més petits. Un fet
que s’uneix ja a fets com l’augment
de quotes de llicències i mutualitat,
les dificultats per inscriure a jugadors/es estrangers/es o la problemàtica de les baixes per lesió, són
un cúmul que clubs com el nostre
no podem sostenir. Repetim que farem el possible i el que estigui a les
nostres mans per tirar endavant. No
defallirem!
Finalment, només ens queda animar
als nostres socis i aficionats perquè
ens continuïn donant el seu suport
en aquest darrer tram de temporada. Hi ha molt fet però queda també molt per fer i, com sempre diem,
sense el vostre suport no seria possible.
Visca el Santa!

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

http://www.contregisa.com

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Com aquell que no vol la cosa ja som
al mes d’abril i ja estem preparant
la programació d’activitats pel proper trimestre, amb el propòsit que
sigui tan completa i variada com ho
ha estat la d’aquest començament
d’any, on hem pogut gaudir de tot un
poc (balls en línia, tallers de cuina,
xerrades, caminades, calçotada, sortides, teatre, tardes d’esbarjo, celebracions, etc.).
Com és habitual, el diumenge 8 de
febrer, vam celebrar la Festivitat de
Santa Àgueda, patrona de les dones
i també de la nostra associació. Als
actes organitzats en el seu honor:
missa, dinar, ball i berenar, van participar una vuitantena de sòcies que
van fer d’aquesta diada tota una festa de germanor. Ens ho vam passar
força bé!

El dissabte dia 7 de març, també vam
estar de celebració amb el Dia Internacional de les Dones. Aquest any,
la celebració va tenir lloc al local social amb una interessantíssima xerrada, a càrrec de la Jurista del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones
del Consell Comarcal del Montsià
i, com a cloenda i punt festiu de la
jornada, vam fer una xocolatada per
totes les sòcies assistents.

càrrec de Maribel Caballé, on es pintaran figures i es confeccionaran
miniatures de tota classe d’objectes,
vegetació..., per al pessebre. Si voleu
tenir un pessebre a mida i personalitzat aquest és el vostre taller.

I per últim, us volem fer partícips
que aquest mes de març les Dones
Planeres han participat en el projecte iniciat per l’Institut Català de
les Dones i el Canal 21 “La cuina
de les dones ebrenques” i dintre
del Programa Gent de barri, que té
com a objectiu mostrar la realitat
cultural, històrica i social de cadas-

cun dels pobles de l’Ebre. Per dur a
terme aquest projecte, un equip de
Canal 21 es va desplaçar a la nostra
població per realitzar, durant tot un
dia, gravacions per diferents espais
i comerços de la localitat, entrevistar a veïns i veïnes, etc. La nostra
associació va col·laborar obrint les
portes del local social per ensenyar
com es cuina un dels nostres plats
més típics “els bunyols de patata i
bacallà”. Aquesta recepta s’inclourà,
juntament amb les presentades per
la resta d’associacions de dones de
les quatre comarques de les Terres
de l’Ebre, en l’edició del segon volum
de “La cuina de les dones ebrenques”
que editarà properament l’Institut
Català de les Dones.
Com heu pogut
veure, ha estat un
trimestre ple d’activitat.
Salut i fins la propera,
La Junta

També volem fer menció del nou taller que hem engegat de “confecció
i pintura de peces del pessebre” a
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Entitats Planeres
ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANTA BÀRBARA
Dinar de Prenadal
El 14 de desembre, l’Associació de
Jubilats va organitzar el tradicional
dinar de Prenadal dirigit a tots els
socis que hi volen participar. El dinar
va tindre lloc a la seu de la Societat
i ens van acompanyar les regidores
de l’Ajuntament, Sra. Judit Lleixà i
Sra. Montse Rodríguez, així com el
Sr. Rector de la Parròquia Mn. Ferran.
Moltes gràcies a tots per acceptar la
nostra invitació.
El dinar va transcorre en un ambient de gran cordialitat. Mn. Ferran
ens va dirigir unes breus paraules
abans de començar i més tard ho feren el nostre president, Sr. Joan Josep
Valldepérez i la regidora, Sra. Montse
Rodríguez. Tots els intervinents, desitjaren unes bones Festes als assistents, amb un brindis final a la salut
de tothom.

Per últim, i ja tots molt animats, va
començar el ball amenitzat pel duo
Calibra, que ens va ajudar d’una
banda a pair el dinar i d’altra a passar una tarda molt divertida.

Festa de Fi d’Any
El 31 de desembre l’Associació de
Jubilats va celebrar el sopar de Fi
d’Any. Aquest sopar va dirigit no solament als socis que hi volen participar, sinó també als que no ho són
i desitgen acompanyar-nos en una
data tan especial.
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L’assistència va ser força nombrosa
i l’ambient immillorable. Va haver-hi
cava, raïm i tot el que cal en una nit
com aquesta.
A l’entrada del nou any, ens vam
menjar el raïm, vam brindar amb el
cava i tothom va intercanviar petons
i abraçades.

El ball, que va començar tot seguit i
que es va allargar fins les quatre de
la matinada, va estar amenitzat pel
Showman Damián. La gent va ballar
i es va divertir força. Ara, ja no ens
queda més que desitjar que tots tinguem salut per retrobar-nos el proper 31 de desembre del 2015

Festa commemorativa de les noces
d’or dels matrimonis socis de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
El dia 1 de març va tindre lloc, a la
seu de la nostra associació, l’homenatge als matrimonis socis que havien assolit la fita dels 50 anys de
casats.

amb un ram de flors per part de la
membre de la Junta Sra. Fernanda
Cid i de la Sra. Pilar Fort, esposa del
tresorer.
El president de l’Associació Sr. J. José
Valldepérez els va dirigir unes paraules de felicitació i juntament amb
el secretari Sr. Xavier Casadó els hi
van lliurar unes plaques commemoratives de les seves noces d’or, obsequiant-los acte seguit amb un pastís
commemoratiu que els homenatjats
van tallar i es van repartir. Naturalment, acompanyat del cava corresponent.
El president va fer un brindis amb
els dos matrimonis i se’ls va dedicar
un ball de commemoració.

Les dues parelles que van rebre
aquest reconeixement foren, per un
costat el matrimoni format pels senyors José Ramos i Micaela Guerra i
per l’altre els senyors Francisco Collado i Victoria Garcia.
L’acte va començar amb l’acompanyament per part de la senyora del
president i la del vicepresident, Sra.
Natalia Castells i Sra. Ana Llaveria
respectivament, a cada una de les
parelles al lloc que se’ls havia assignat per seure i rebre l’homenatge.
A continuació, van ser obsequiades

Una vegada finalitzat l’acte, va començar el ball per a tothom, i no cal
dir que les dues parelles van rebre,
al llarg de tota la tarda, nombroses
felicitacions per part de tots els concurrents a l’acte.
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ASSOCIACIÓ DE PAINTBALL SANTA BÀRBARA
Benvolguts planers i planeres, des de
l’Associació de Paintball Santa Bàrbara
us volem fer un petit resum d’aquest
2014.
Ha estat un any ple d’esdeveniments i
d’actes dedicats a la nostra activitat, el
paintball. Aquest any, hem incrementat en nombre de socis i de jugadors de
competició i hem tingut molta presència als diferents actes realitzats conjuntament amb l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, al qual li volem presentar els
nostres agraïments per la confiança depositada en aquesta entitat.
Aquest any 2014, hem acollit diferents
esdeveniments, tant competitius com
activitats temàtiques. En el món de la
competició hem consolidat 3 equips de
competició oficials, hem competit per
diferents tornejos deixant el nom de
Santa Bàrbara amb molt bon lloc, així
ens donem a conèixer per a propers esdeveniments a realitzar aquí al nostre
poble.
Resum de les competicions i esdeveniments d’aquest 2014:
11/12-gener-2014. TORNEIG PAINTBALL
WONDERWOL GANDIA. 5 vs 5 man.
Competint un equip de 5 persones, fent
una classificació de 11a posició.
05/06-abril-2014. BIG GAME RIBESALBES. Amb una assistència de 118 persones inscrites. Aquest esdeveniment
consisteix en un joc de guerra real en
plena natura. Es formen dos equips de
més de 50 persones que s’endinsen en
una batalla única de adrenalina i pintura pura, molt recomanat.
24/25-maig-2014. OPEN PAINTBALL
CIUTAT GANDIA. En una formació
d’un sol equip i una competició de 3 vs.
3 vam aconseguir una 8a posició amb
l’equip més jove dels nostres socis.

LLIGA PAINTBALL FRAGA LJP. Organitzada en tres dates diferents i categoria
semipro.
25-maig-2014. En la participació des de
Santa Bàrbara de dos equips de 3 vs 3
aconseguint la 1a i 2a posició. Campions i subcampions d’aquest torneig.
29-juny-2014. Aquest cop en la plena assistència dels equips de Santa Bàrbara
vam tornar a puja al podi en 1a, 2a i 3a
posició. A falta d’una data per no poder
assistir, les posicions de la lliga general
van ser 2a i 3a.
12-octubre-2014. BIG GAME LA FEMBRA
MORTA IGUALADA. Amb l’assistència
de 10 socis de la nostra entitat i una
inscripció de més de 40 persones vam
formar part d’un llarg dia de paintball
en una zona única dels boscos d’Igualada.
16-novembre-2014. V TORNEIG BARNA
PAINTBALL. Formant part d’una de les
dates més esperades per als nostres socis, aquest torneig compta amb la presència de diferents equips de la competició mundial. En representació de
Santa Bàrbara i formant dos equips de
3 vs 3 vam aconseguir unes molt bones
posicions 5a i 12a.
Activitats realitzades per l’Associacó de
Paintball Santa Bàrbara:
Jornades Esportives Santa Bàrbara 2014. Camps oberts per a totes les
persones assistents durant tots els diumenges de febrer.
Col·laboració amb la Marató de TV3 organitzant una petita zona de tir per als
més petits amb una gran assistència i
acollida de joves.
Saló de la infància Santa Bàrbara
2014. En aquest esdeveniment el muntatge d’un petit camp d’inflables, com

un mini camp de competició, però amb
pistoles d’aigua, els més petits van poder gaudir d’una jornada divertida i refrescant.
VI Torneig de Paintball Amateur Festes
de Santa Bàrbara 2014. Un any més el
muntatge d’una pista de competició va
poder fer gaudir al nostre poble d’una
jornada nocturna al camp de futbol de
terra del Poliesportiu, per gaudir del
món del paintball.
8-novembre-2014. SURVIVAL ZOMBI
2014. Primera nit temàtica del terror,
amb la plena transformació del nostre camp ubicat a la finca de l’advocat.
Totes les persones assistents van sofrir
una nit d’adrenalina i zombis, en la
qual tots els membres de la associació
formaven part de l’orda zombi assumint al igual que atemorint els equips
format per 5 persones, una trama única i nocturna per aconseguir l’antídot
zombi. Una nit de lluna plena gaudida
fins a altes hores de la matinada i amb
una gran acceptació per part del públic
assistent.
21/22/23-novembre-2014. FIRA DE L’OLI
DE SANTA BÀRBARA. Com els darrers
anys, hem estat a l’estand a l’interior
exposant el nostre material tant recreatiu com de competició i a l’exterior la
instal·lació d’un camp d’inflables i una
zona de tir.
Aquests han estat els nostres actes i
competicions en un 2014 ple de nou
material, nous socis i noves il·lusions
per afrontar un 2015 en millores i gaudir del món del paintball en tota plenitud. Us agraïm a tots el vostre interès
i esperem la vostra assistència en els
propers esdeveniments que us mantindrem informats.
Moltes gràcies i fins aviat!
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Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Temporada de competicions i reivindicacions.
Encetem any i temporada de competicions, el Club Twirling Santa Bàrbara va participar tant a la
semifinal del campionat Catalunya Sud, realitzada a Ulldecona,
els dies 28 de febrer i 1 de març,
com a la final, a Tortosa, els dies 21
i 22 de març. Aquestes són classificatòries per al Campionat de Catalunya que aquest any es realitzarà
a Blanes els dies 6 i 7 de juny.
Al Catalunya Sud competeixen els
equips de les Terres de l’Ebre com
són els Alfacs, Alcanar, Amposta,
l’Ametlla, Deltebre, La Granadella, Tortosa, Ulldecona i el nostre
Club. Com en cada competició, les
atletes van mostrar els diferents
exercicis que al llarg dels darrers
mesos han assajat en diferents
modalitats: individuals, parella,
mans lliures, equip... La música, el
vestuari però sobretot la tècnica i
com cada atleta o equip defensa a
pista la seva exhibició, juguen un
paper molt important a l’hora de
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les valoracions per part dels jutges.
Totes les joves del nostre club han
estat classificades per al campionat de Catalunya, algunes aconseguint fer pòdium per primer
cop, com els equips A en categoria
infantil de segona divisió, que va
quedar en segona posició o el cadet grup A de segona divisió, que
va quedar en tercera posició. També el grup en categoria cadet es
va classificar en primera posició.
L’atleta Mireia Arasa va fer pòdium
aconseguint el tercer lloc en la categoria júnior femení o les parelles
en categoria benjamí formades per
Eva Muria i Sílvia Vallés o en categoria infantil Laura Lange i Clara
Castell van fer pòdium quedant en
tercera posició.
Tant el club com la seva monitora
estem molt satisfets per l’esforç de
les xiquetes, però també dels pares
que els donen suport als desplaçaments, aguantant les hores de
competició.
Recordem que en motiu de les
Jornades Esportives podreu veure

totes les actuacions que s’han presentat a les diferents competicions i gaudir així també del treball
de les atletes que tant els agrada
mostrar al nostre poble.
Per acabar, també explicar-vos
que la presidenta Olga Tomàs, en
representació del club, va assistir
el passat dia 19 de març a Barcelona a l’acte de protesta que sota
el lema “Sortim a guanyar”, vol
reivindicar els greuges que actualment afecten l’esport català. L’acte
es va portar a terme al Poliesportiu
Estació del Nord de Barcelona, on
es va fer la lectura d’un manifest
en el qual gairebé 8.000 persones
s’hi han sumat. Trobareu més info
a la web “twirling.cat”.
Acabem recordant l’important que
és per als nostres fills/es la pràctica esportiva de qualsevol esport
i demanant el rebuig d’aquestes
mesures legislatives del Govern
Espanyol que amenacen de mort a
l’esport català.

Entitats Planeres

AMPA DE L’ESCOLA JAUME BALMES
Xocolatada a Carnaval
Com tots els anys, l’últim dia de
la setmana de Carnaval, l’AMPA
va preparar una xocolatada amb
bescuits com a cloenda d’aquests
dies de disbauxa.

va dur a terme una Festa de
Carnaval, amb les disfresses que
els menors s’havien confeccionat;
acompanyada d’una xocolatada.
Van ser dos dies d’intensa activitat
lúdica, en la qual els menors van
passar-s’ho molt bé.
El que impulsa a realitzar aquest
tipus d’activitats és facilitar la
conciliació familiar en dies com
aquestos, que els pares i mares
treballen.

Jornades Culturals
En el marc de les Jornades
Culturals 2015, s’organitzarà una
gimcana, la Búsqueda del Drac. Serà
una gimcana que es realitzarà per
grups, hi haurà diferents proves
i serà molt divertida per a totes
les edats. Ja que es farà dins les
Jornades Culturals i la proximitat
de Sant Jordi, serà el centre
d’interès de la gimcana.

Activitats lúdiques
El passat mes de febrer, els dies 16
i 17, en motiu dels dies de lliure
disposició de l’Escola, l’AMPA va
organitzar activitats de lleure.
L’horari va ser de les 9 a les 13h i
de 15 a 17h. Els xiquets i xiquetes
van fer manualitats, dinàmiques,
jocs… I el dimarts a la tarda,
per finalitzar les activitats, es
29

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 4

Imatge 5

Imatge 6

Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per
publicar en aquest apartat.

Sudoku
8
6

6

2
2

3

9

3
3

5

4
6

9
6

7

8

8
8
4

9

2
2

Solucions

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 29

7

5
4

5

5
9

9

4

Imatge 3

Qui i què?
Imatge 1: Gerardo Muria, Angelina Ibáñez,
Leonila Queral, Magda Caballé, Pepita
Grifoll, Vicent Gracia i Erculano Garcia.
Imatge 2: Josefa Adell, Nuri Caballé, Josefa
caballé, Mari Neus Roé i pepita
Imatge 3: Mercedes Casadó, Erculano
Garcia, Pepita Grifoll i Xavier Marcoval.
Imatge 4: Luisa Fernanda, Lola Giménez,
Pepita Arasa, Pepita Grifoll i Marilina
Cuadrad.

Sudoku

8
31

Entreteniment infantil

Solució núm. 29: Calcetí

Endevinalla:

El meu perfum acarona
parelles d’enamorats,
vigila que no et punxis
quan em cullis amb les mans.

Dites i refranys:
Aigua de primavera,
si no és torrencial,
omple la panera

Webs recomanades:
www.super3.cat
www.turismoenfamilia.es
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Planers en adopció

Planer en adopció…

Enrique Lange Ebri
Benvolguts planers i planeres, el meu
nom és Enrique Lange Ebri, vaig nàixer a Alcanar, fa 43 anys. Fill d’Arturo i
Dolores, sóc el més menut de tres germans i una germana. De fet, vaig venir
al món quan ells ja no s’ho esperaven.
Sovint em pregunten per l’origen del
meu primer cognom. El meu besavi era
grec i per qüestions de feina va marxar
a viure a Madrid. Allí va nàixer el meu
pare i, poc després, la família va venir
a viure a Alcanar buscant el seu bon
clima que afavoria la salut del meu avi
que va exercir sempre de secretari del
Jutjat d’Alcanar, una feina que també va realitzar temporalment el meu
pare. La meva mare era d’Alcalà de Xivert i va venir de molt joveneta a treballar de cuinera a la casa de la família Sunyer. Allí va conèixer el meu pare
que era pintor. Els meus germans i jo
vam seguir els seus passos i entre els
tres vam fundar l’empresa de pintura
Germans Lange. L’any 1995, mentre
realitzava un curs d’informàtica vaig
conèixer la meua dona, Laura Pla, de
mare canareva. Enseguida vam congeniar i això va fer que s’ampliés la colla
dels nostres amics. Al cap de dos anys
vam començar a sortir junts i al 2001
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ens vam casar. Més tard vam tenir les
nostres dos filles, la Laura i la Jèssica.
Elles són la meva passió. Els primers
anys de casats vam viure a Alcanar i
en fa només quatre que vivim aquí. Tot
i això, la meua dona no va deixar de
treballar al poble, a Ganga’s Mobel i les
nostres filles sempre han anat a l’escola d’aquí. No és d’estranyar que el meu
cor estigui dividit entre les dos poblacions, Alcanar i Santa Bàrbara. A Santa
Bàrbara sempre m’hi he trobat molt a
gust. M’agrada el caràcter planer. Penso que el poble el fa la gent i sentir-s’hi
bé és sobretot qüestió del veïnatge. Si
hagués de ressaltar-hi una sola cosa,
destacaria l’associacionisme existent.
Els planers i planeres amb les seues
entitats són el cor d’un poble molt dinàmic i cohesionat. Recordo la primera ofrena a festes en honor a Sant Isidre que me feia una mica de respecte
participar. Era allò de la vergonya. Ara,
estic convençut de què la vergonya me
la vaig deixar a Alcanar. Sóc una persona participativa, involucrada amb
el poble planer, cosa que m’ha permès
arrelar-me fermament al seu esperit.
Actualment, formo part de l’AMPA Jau-

me Balmes. Tot i que vinc d’un poble
més gran, a Santa Bàrbara no hi trobo
res a faltar. En el transcurs dels darrers
vint anys he estat testimoni de la seva
evolució. Considero que és un poble
amb molts equipaments, infraestructures i serveis que fan que les nostres
necessitats diàries queden cobertes.
Santa Bàrbara és un poble tranquil i
acollidor, on ningú se sent foraster. És
un plaer i un privilegi poder compartir
part de la meva vida amb la seva gent i
poder deixar-hi el meu granet de sorra.
Moltes gràcies per aquesta oportunitat i ens veiem pel nostre poble, Santa
Bàrbara.

Abans i Ara

Masada de Martí

Museu de la Vida a la Plana

Centre Obert l’Oliveta
El mes de febrer està ple de tradicions catalanes i, al Centre Obert, es
treballen totes i cadascuna d’elles,
començant amb els tradicionals
postres del carnaval, l’elaboració del
menjar blanc. Els xiquets i xiquets
van elaborar les postres seguint les
indicacions de les monitores, per
després poder-se’ls endur cap a casa.
Les postres les van compartir amb
els avis i àvies del Centre de Suport
Diürn, per a berenar, als quals els
hi va agradar molt que els xiquetes
també elaboressin per a ells aquestes postres.
El dijous llarder es va celebrar el 12
de febrer, on van anar d’excursió a
la Deixalleria Municipal. Un cop arribats al lloc es van dur a terme diferents jocs i dinàmiques. Seguidament, van berenar el tradicional entrepà de truita. Un cop acabades les
activitats programades van continuar l’excursió fins al Centre Obert, on
allí vam acabar la jornada amb altres jocs divertits i dinàmics per als
participants per finalitzar la festa.
A l’endemà, el 13 de febrer, vam celebrar el carnaval, on tots plegats
ens vam disfressar de soldadets i ballarines. Un cop tots preparats, van
realitzar una mini rua pels voltants
del centre. Seguidament, van anar
a visitar als iaios i iaies el Centre de
Suport Diürn, que ells també estaven disfressats de pallassos, on vam
realitzar la fotografia tots junts. A
continuació, vam berenar i van fer la
festa de carnaval, amb actuacions i
activitats.
Com a novetat d’aquest 2015, a partir d’ara, el Centre Obert serà l’encarregat de dur a terme les activitats
infantils que venien fent el Grup
Joventut, que per motius d’organització s’han establert alguns canvis.
Aquest mes de març, s’ha realitzat
un taller de cuina, on es van elaborar bombons de xocolata amb coco i
piruletes de xocolata amb pipes. Durant el taller hi va haver molta participació per part de la canalla del
nostre poble.
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CASAL D’ESTIU
BALLAGYM 2015
1r Setmana (juny)
22

23

24

25

26

2n Setmana (juny-juliol)
29

30

1

2

3

9

10

23

24

30

31

3r Setmana (juliol)
6

7

8

4a Setmana (juliol)
20

21

22

5a Setmana (juliol)
27

28

29

6a Setmana (agost-setembre)
31

1

2

3

4

10

11

7a Setmana (setembre)
7

8

PREUS
1 setmana:
2 setmanes:
3 Setmanes

9

25 Euros
40 Euros
65 Euros

4 Setmanes
5 Setmanes
6 Setmanes
7 Setmanes

90 Euros
115 Euros
140 Euros
160 Euros

Serveis Socials Bàsics
La Pobresa Energètica, un concepte
que malauradament està començant
a ser habitual i sobre la qual les administracions públiques competents
estan començant a posar fil a l’agulla.
La Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol,
del Codi de Consum de Catalunya que afecta l’àmbit de consum en general, estableix
la protecció de persones i unitats familiars
en situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls de subministraments que
puguin acordar les companyies subministradores per manca de pagament.
Defineix la Pobresa energètica com la incapacitat d’una llar per a satisfer el mínim
de serveis energètics i, d’aquesta manera,
garantir les necessitats bàsiques tot tenint
en compte els factors personals, geogràfics i
materials que hi concorren.
I, què puc fer per tenir el consum adequat? Hi ha diferents opcions:
-Assegurar-nos que tenim assignada una
opció de pagament adequada a la nostra
situació.
-Estudiar les diferents opcions i tarifes que
ofereixen els diferents distribuïdors.
-Identificar ajudes i subvencions que permetin millorar l’aïllament i l’eficiència
energètica a la llar.
-Proporcionar els principis de l’economia
domèstica i bones pràctiques.
Un dels primers i més importants passos és
analitzar les factures d’energia:
-Si la factura és inesperadament elevada,
el primer és comprovar que no es tracta
d’un ajust de la factura després de
molts mesos de lectura estimada i
no real. Algunes comercialitzadores
ofereixen la possibilitat de facilitar
la lectura real de forma voluntària,
i d’altres solucions de pagament de
factures.
-En el cas de l’energia elèctrica, comprovar que tenim contractada la
potència necessària a les nostres
necessitats, i no més de la indispensable. Recorda que la potència contractada es pot ajustar.

-Comparar les ofertes de les comercialitzadores, que ofereixen les opcions de preu lliure pactat amb la comercialitzadora, o acollir-se a la Tarifa Última
Recurs (TUR), que és el preu màxim que
poden cobrar les comercialitzadores als
usuaris.
-Conèixer les modalitats de contractació:
o Bono social: poden ser beneficiaris d’aquesta modalitat els consumidors que tinguin contractada la
TUR i que compleixin OBLIGATÒRIAMENT la primera condició i ALGUNA de les altres:
§ Tenir en el domicili habitual una
potència contractada de com a màxim de 3kW.
§ I tenir 60 o més anys d’edat, acreditar ser pensionista de l’INSS i acreditar percebre les quantitats mínimes vigents.
§ Ser família nombrosa.
§ Acreditar que es forma part d’una
unitat familiar on tots els membres
es troben a l’atur.
o Discriminació horària: té preus diferents en funció de l’hora del dia,
ja que és més econòmic durant la
nit i les primeres hores del matí
que la resta del dia. El preu del kW
en l’horari nocturn és aproximadament la meitat que en hores punta.
Altres accions que es poden dur a terme per evitar o minimitzar el consum
innecessari són:
- Millorar l’aïllament tèrmic dels habitatges. La Generalitat de Catalunya ofereix
ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
que consisteixen en subvencions a fons
perdut de com a màxim el 60% de l’import total de l’obra.
- Eficiència dels aparells. Cal estar informat de:
o Pla Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aires condicionats
o Ajuts a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels
edificis existents.
Però sobretot el més important és fer un
bon ús de l’energia, tenint en compte

algunes de les pràctiques que ajuden
a disminuir el preu de les factures:
-Apagar els aparells que no es fan servir.
-Utilitzar aparells d’alta eficiència energètica.
-Optimitzar l’ús dels aparells elèctrics
-No comprar equips majors del que es
necessita.
-Canviar les bombetes incandescents
per bombetes de baix consum.
-Regular amb termòstat la temperatura de la llar.
-Revisar periòdicament la caldera ja
que es pot estalviar fins a un 15%
d’energia.
Amb l’aprovació de la Llei 20/2014, ara
per ara una llar que no pugui fer front
al pagament d’una factura de subministraments bàsics (aigua, gas i llum)
no es pot quedar sense aquests serveis.
Cal un informe de serveis socials on hi
consti la situació de vulnerabilitat de
la llar afectada i llavors amb un document de compromís de la persona o
persones afectades es manté el servei.
Si l’ordre de tall ja s’ha executat, amb
col·laboració de l’àrea de consum del
consell comarcal, es torna a connectar
el subministrament.
·Estableix
que
les
empreses
distribuïdores d’aigua, gas i electricitat
no podran interrompre els subministraments per motiu d’impagament
d’aquelles persones o famílies en situació de vulnerabilitat.
·La persona sol·licitant tindrà un termini de 15 dies, a comptar des de la
recepció de l’avís de tall de subministrament, per presentar l’informe de
serveis socials i la petició de suspensió del tall de subministrament davant
l’empresa subministradora.
Per a aquestes i moltes més informacions podeu acudir a informar-vos
als Serveis Socials Bàsics del municipi, ubicats al Centre Municipal de
Serveis Socials (antiga miniclínica) o
contactant al telèfon 977 718 816.
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La Plana Ràdio
Enguany fem 20 anys... i sembla que va
ser ahir!
Han passat dues dècades i és un bon
moment potser per fer balanç del que
ha significat per al poble... la ràdio del
poble. Però no, avui encara no és dia de
passar balanços; temps tindrem per ferho al decurs dels mesos que ens queden
per davant.
Avui toca avançar alguns dels projectes
que tenim en ment per tal de celebrar
com cal aquesta efemèride compartida,
crec que amb la majoria de gent del poble, sense oblidar els molts oients, sí, sí,
molts oients que també ens escolten
des de municipis propers.
Cal dir que tot està embastat, però que
comptem amb el suport de l’Ajuntament i la nostra Regidoria, com sempre,
per tal de preparar un programa d’actes
que aniríem desenvolupant al decurs de
tot l’any i a partir del proper 30 d’ abril,
és a dir, ja!
Volem preparar-vos un espectacle on hi
participaran, si no tots, bona part dels
col·laboradors actuals que tenim a la
ràdio i aprofito per invitar-vos a fer-ho
a aquells que ho heu estat i us hi vulgueu sumar. Què farem? La idea és fer
una mica de tot: un show, un espectacle
radiofònic en directe amb actuacions

de playback, karaoke, poesia, esquetxos,
entrevistes (curtes) i, si Déu i ells volen,
l’actuació d’alguns músics de renom
del nostre territori, dels quals, de moment, solament podem avançar la participació de Vanessa i Jimmy, ella ex col·
laboradora de La Plana Ràdio i, els dos,
membres de l’orquestra Calibra.
On ho farem? A la sala d’actes de
l’Smartcentre, el dia 30 d’abril i a partir
de les 10 de la nit. Apunteu-ho!
L’aniversari es compleix exactament el
9 de juliol i, al voltant d’aquesta data,
volem emetre una pel·lícula que estem començant a preparar amb la col·
laboració de Guillermo Gaya (com no?),
i en la qual volem donar veu i una rellevància especial a aquells que, des de
l’administració municipal, des del comerç local i des de la més fidel audiència han estat la base que ha sustentat
aquesta realitat que és La Plana Ràdio. Ep! sense oblidar-nos dels col·
laboradors que són l’actiu humà més
important que tenim i que ja vam destacar d’una manera molt rellevant ara
farà deu anys, per això enguany, els hi
volem dedicar un paper més discret,
però no per això, menys significatiu.
Finalment i recollint una sèrie de suggeriments que, des de fa anys, ens han fet

alguns oients, el mes de setembre ens
agradaria organitzar una gran festa popular al Poliesportiu, amb un dinar de
germanor a base de càtering i al qual hi
podria participar tothom que ho volgués fer, prèvia adquisició d’un tiquet. A
la festa repetiríem algunes actuacions
de l’espectacle del 30 d’abril i ball fins
a cansar-se perquè, segons ens va dir el
seu president i també ex col·laborador
de l’emissora Alvaro Aixendri, podríem
comptar amb la participació de l’Associació local de Dj’s. Seria una manera magnifica de compartir i celebrar
aquest aniversari de la gran família de
la Ràdio, com la majoria de vosaltres la
denomineu… a que sí?
Encara que no seria pròpiament dintre
de les celebracions populars, els responsables de La Plana Ràdio també volem
avançar als col·laboradors actuals que
l’Ajuntament, amb Antonio Ollés com a
regidor nostre al capdavant, ens donen
suport per celebrar també d’una manera especial aquest aniversari tan rodó.
De quina manera… bé... si ho diem ja no
seria sorpresa.
Seguirem informant!
Tere Giné i Josep Roig
LA PLANA RÀDIO

Grup Joventut

Recull d’activitats realitzades el trimestre
El Grup Joventut ha sofert canvis
aquests mesos anteriors, canvis
que han portat a la implicació dels
més joves del Grup Joventut a prendre protagonisme en l’organització
d’activitats, ja que fins ara les executaven però no les programaven.
Tot això, guiats pels veterans que
fa molt temps que estan al càrrec
d’aquest grup.
Hem decidit mantenir les activitats
“estrella” que són activitats que ja
fa molt temps que portem a terme i
funcionen i per començar no embolicar-nos amb moltes activitats sinó

que ja aniran sortint soles per donar
una escletxa d’aire fresc a aquest
grup.
El divendres 20 de març, vam realitzar la primera reunió de les colònies
d’estiu, que aquest any seran del 27
de juliol a l’1 d’agost a Xert.
També hem establert els anomenats
“dissabtes”, com el propi nom diu,
seran dissabtes on organitzarem coses per fomentar la cohesió de grup,
trobar-nos els membres, xerrar, fer
activitats i explicar-nos vivències
del món del lleure. Vam començar el

dissabte 28 de febrer amb una tarda de gofres i jocs. Aquesta va ser la
primera trobada de moltes trobades
que anirem fent.
Us deixem fotos de la calçotada que
va tenir lloc el dissabte 21 de març
i va constar d’una activitat al matí
(PAINTBALL) i el tradicional dinar...
CALÇOTADA!
Properament, ja us anirem explicant
les nostres novetats, perquè aquest
any el Grup Joventut fa 18 anys i estem preparant alguna cosa ben sonada per celebrar-ho.
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Llar d’Infants Les Beceroles
LA FESTA DEL COLOR BLAU
Durant aquest trimestre hem estat treballant el color blau i per acabar amb
aquest color vam celebrar la festa del
color blau. Els nens/es es van decorar
una ploma d’indis i se la van posar al
cap, ja que vam sortir pel carrer amb
instruments i vam anar a pegar una
volta. Ens ho vam passar bé!

EL CARNAVAL
Del dia 9 al 13 de febrer vam celebrar la setmana de carnaval. Cada dia
nens/es i educadores havien de venir
vestits/des amb les diferents ordres
que el rei carnestoltes ens havia dit i
així ho vam fer.
El dia 13 de febrer, per la tarda, vam
celebrar el carnaval, que aquest any

ens vam disfressar de jugadors de rugbi nens/es i familiars que van voler.
Vam fer una rua per carrers del nostre poble i vam amenitzar la festa a
l’Smartcentre. Ens va fer molt bon dia
i vam poder gaudir molt més la festa.
L’Smartcentre vam ballar un miqueta i
després vam berenar tots plegats.

VISITA DELS BOMBERS
En motiu que els nens/es de P2 estan
treballant els oficis, ens han vingut a
visitar els bombers. Han ensenyat el
camió als nens/es i totes les ferramentes que utilitzen, els han pegat una
volta amb el camió i la sirena enge-

gada. Després ens han ensenyat com
tiren l’aigua amb la mànega i ens han
banyat una miqueta. Per acabar ens
han deixat els cascs que utilitzen i ens
els hem provat.
Els nens/es s’ho han passat molt bé!

SORTIDA AL TEATRE
Els nens/es de P2, com tots els anys,
van anar a veure una obra de teatre a
la Lira Ampostina anomenada Kissu.
Fins allí vam anar amb un autobús i
als nens/es els va encantar tant anar
amb l’autobús com veure l’obra de teatre.
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Inauguració de l’Smartcentre de Santa Bàrbara
El dissabte 7 de març es va inaugurar
oficialment l’Smartcentre de Santa
Bàrbara. L’acte va anar a càrrec del
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell,
qui va destacar el gran esforç de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per
tirar endavant aquesta obra i per
convertir-se en un centre de referèn-
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cia i de futur. En aquesta mateixa
línia, tant l’alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, com el regidor de
Cultura, Afred Blanch, van destacar
l’enfocament de l’Smartcentre com
un espai innovador i integral on es
presten serveis d’informació, assessorament, orientació i recolzament a
tot tipus de públic.

L’Smartcentre és l’evolució natural de l’antic Centre Cultural, sent
aquest més adaptat als nous temps
i a les noves demandes del públic,
amb espais adequats, dinàmics i
oberts a tots els públics, i amb una
agenda d’activitats mensual heterogènia i amb voluntat de donar resposta a tota la demanda actual.

Smartcentre

L’activitat de l’Smartcentre
En aquest primer trimestre de l’any
2015, a l’Smartcentre s’han realitzat
un seguit d’activitats per a totes les
edats i per a tota la població.
En la programació de les activitats
infantils, aquestes s’han dividit amb
tres grups d’edat. L’una de 0 a 2 anys,
anomenada bebeteca, on amb l’ajuda dels pares i mares dels nadons es
fa una presentació de llibres per a la
seva edat i després diferents activitats amb ells, on els pares i mares
i juguen un paper molt important.
L’altre, de 3 a 6 anys, amb els tradicionals contacontes, els participants a
través de les històries narrades s’han
endinsat dins llocs màgics i plens de
personatges fantàstics i en aquesta
edició de contacontes vam tenir la
narració de la caputxeta vermella a
través de titelles i de la rínxols d’or,
que va ser un conte representat. I,
per últim, dintre les activitats infantils, tenim el grup d’edat de 7 a 12
anys, amb el taller llegim i jocs de
paraules, per tal de fomentar l’hàbit lector, on han treballat diversos
contes i després s’ha complementat amb jocs de paraules, per tal de
exercitar la memòria i el vocabulari.
També coincidint amb les activitats
programades per carnaval, vam tenir la presència de la narradora de
contes, Jordina Biosca, que ens va
explicar un conte familiar, Paolo i la
reina del mar.

En les activitats juvenils, s’ha iniciat el curs de formació ACTIC per als
alumnes de batxillerat de l’Institut
les Planes. També es va dur a terme
una xerrada de prevenció sobre la
violència masclista en joves, anomenada “En saps alguna cosa?”, i
una sessió d’assessorament amb temes d’habitatge. A les tardes, s’han
desenvolupat alguns programes
juvenils a través de les TIC’s, com
ara youtube i jocs en xarxa i també
s’han realitzat jocs de taula per a
tots aquells que han volgut venir a
participar i gaudir dels jocs de taula
tradicionals. També, i destinat a públic juvenil i adult, al mes de març
es van iniciar les converses en anglès que s’aniran realitzant un cop
al mes amb la col·laboració de les
germanes natives Jean i Julie.
Per a adults, s’han realitzat diferents
i variades activitats, com les trobades del club de lectura, que un cop al
mes es reuneixen per comentar les
lectures llegides i que aquest trimestre han estat: L’estiu que comença de
Sílvia Soler, El héroe discreto de Mario Vargas Llosa i El club de la buena
estrella d’Amy Tan. En l’activitat de
llegim i parlem s’ha treballat la narrativa i poesia, lectures i poesies locals, on els assistents van gaudir de
la lectura i el comentari. S’ha continuat amb els cursos de formació en

TIC, en nivell inicial, mitjà i avançat,
curs d’imatge digital i formació contínua. A l’aula d’estudi s’ha pogut
gaudir de diferents projeccions audiovisuals, com ara, la nostra flora i el
carnaval planer 2015. Els divendres,
s’han continuat desenvolupant les
sessions de reocupa’t i reinicia’t per
a emprenedors i persones que estan
a l’atur. El mes de març hem començat amb el taller de memòria amb
l’objectiu de crear hàbits per retardar la pèrdua de memòria.
La gent gran, a través de les explicacions d’Alfredo Blanch, han gaudit
del taller La nostra història planera,
que mitjançant fotografies de diferents àmbits de la vida quotidiana
han comentat i parlat sobre aquestes, recordant anys enrere.
A l’Smartcentre, a més a més, hi ha
hagut diferents activitats i tallers a
nivell general i puntualment. Es va
dur a terme, a finals de gener, l’entrega de premis de la bibliocursa, a
tots els participants que van superar
la cursa lectora. També a l’aula polivalent hi va haver l’edició del curs
de jardineria on els assistents es van
formar i aprofundir en aquest àmbit.
I, al mes de març, s’ha pogut gaudir
d’una exposició anomenada “T’estimo... o no”, que tant ha estat visitada
per infants com també per adults.
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El racó de les recomanacions
Document
Títol: El Montsià de Bàrbara i Jaume.
Descobrim l’or de la Plana!
Autora: Núria Ibáñez López
Bàrbara i Jaume ens apropen a les tradicions i els racons bonics dels pobles
de la comarca del Montsià. Amb només deu anys, ens ensenyaran l’important que és cuidar dels tresors que
té la nostra cultura (tradicions, paisatges, parlar propi...). El seu missatge per
a tots vosaltres és que amb respecte
tot dura més, amb amor res és impossible i amb amics tot és més divertit.
En aquesta aventura els xiquets expliquen la màgica transformació que
experimenten les olives abans que les
Web
www.softcatala.cat
Softcatalà és una associació sense
ànim de lucre registrada el 1998, l’objectiu bàsic de la qual és fomentar l’ús
del català a la informàtica, Internet i
les noves tecnologies. Softcatalà desenvolupa la seva activitat arreu dels
Països Catalans amb normalitat.
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botelles d’oli arriben a les prestatgeries de les botigues. Bàrbara i Jaume fan
de periodistes tot divertint-se i ens demostren que l’or líquid, a part de ser
molt saludable, és el resultat de molta
faena. Si llegiu aquest conte ho entendreu per sempre més.
Núria Ibáñez López (Sant Carles de la
Ràpita, 1971). Als deu anys es va traslladar a Santa Bàrbara i allà va créixer com a persona. Actualment, viu a
Tarragona, però no ha oblidat mai els
seues arrels. Llicenciada en Geografia
i Història per la URV i arqueòloga de
professió, treballa a l’Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).
Softcatalà està formada per estudiants, professionals i usuaris que
abasten els camps propis d’una organització d’aquestes característiques:
enginyers informàtics, filòlegs, dissenyadors i traductors que fan aquesta
feina d’una manera altruista.
Softcatalà està constituïda com a associació per tal de formalitzar la situació

de cara a la resta d’entitats i usuaris i
poder satisfer les necessitats comunes
de les persones que volen viure les noves tecnologies plenament en català.
La missió de Softcatalà és fomentar la
presència i ús del català en qualsevol
dels àmbits de les noves tecnologies
(TIC).

ELS DEL 59 N’HEM FET 55
Dissabte 31 de gener de 2015, per fi ha
arribat el dia! Avui els quintos del 59
ens retrobem per celebrar els nostres
-més o menys recents- 55 anys.
Sí, és veritat, els 55 vam fer-los el 2014
i aquest gener del 2015 n’hi ha que ja
en tenen 56, però de fa poc, eh! I per
què ho celebrem tant tard? Per què al
2015 i no 2014 com tocava? No hi ha
una resposta unitària: que si a mi ara
no em va bé..., que si el meu fill..., que si
la meva néta... quasi semblaven excuses, quasi!, però no, no ho eren, eren
petites dificultats que van fer que la
trobada es retardés. Per fi “la comissió”,
els més “templats”, implicats i decidits,
va posar-hi fil a l’agulla, van trobar-se
el 14/11/2014 i van acordar que el dissabte 31 de gener del 2015, després de
festes i menjades del Nadal, havia de
ser el dia de la trobada.
Els més “enterats” diuen que érem, que
som una quinta molt llarga. Algú parlava de 50. Jo no ho sé, però a la convocatòria vam acudir-hi un bon nombre:
27. Alguns no van poder-hi ser i d’altres, per aquelles coses de la vida, se’ls
hi ha perdut la pista. Tots no hi vam
ser, però els que hi vam anar ho vam
fer amb molta il·lusió. Feia ja 5 anys de
la darrera trobada i, encara que molts
ens veiem o es veuen molt sovint, a
d’altres quasi mai i per això la trobada
és el moment de saber-ne coses, d’alegrar-nos de les seves alegries i d’entristir-nos amb les seves penes.
El meu fill s’ha casat. La meva filla ha
acabat la carrera. Els meus néts ja van a
l’escola. Coses d’aquestes, coses de jovenetes i jovenets de 55 anys. Sí, noies
i nois, ja en tenim 55 i ja no parlem només de si ens hem casat, que també.
Ara –majoritàriament- ja parlem de
les filles i els fills i de si ja tenim nétes o néts. Però també parlem de “natros”, d’aquelles xiquetes i xiquets que
fa quatre dies mal comptats anaven
per carrers terrosos i sense alquitranar a escola, però separats, eh! Que no
s’havia de temptar al dimoni. Alguns
van anar a les escoles fins als 14 anys.
D’altres vam marxar abans, per anar
a formar-nos a altres llocs, principalment a Amposta i Tortosa. Però tots,
tots teníem molt clar d’on havíem sortit: del nostre poble, de Santa Bàrbara,
érem, som i sempre serem planeres i
planers. Alguns veïns no massa ben
intencionats ens anomenen també

“llanuts”. Diuen que portem molta llana, és a dir, que som una mica creguts.
Creguts!, gens ni mica! Som d’un dels
millors llocs de l’univers i, per tant dirho o sentir-ho, no és ser ni creguda ni
cregut, és, simplement, dir la veritat.
Potser m’he passat un poquet!, però
com sé que no ho direu a ningú que no
sigui del poble, llavors no passa res, tot
queda a casa!
El dissabte a les 18.45 h vam concentrar-nos a la plaça. Vam anar-hi per
retre homenatge als companys que ja
no hi són. Bé, els que han fet el traspàs i, per tant, físicament no podien
venir, però que sí que hi eren, estaven
als nostres cors, omplien els nostres
records i totes i tots sentíem de ben a
prop la seva presència. Marissín, Jau-

me, Daniel i José Maria, no us oblidem i
sempre, sempre restareu al nostre costat. UNA ESTIMADA!
Puntuals, com requeria l’acte, vam arribar, ens vam saludar, abraçar i també
estimar i després junts, sempre junts,
vam entrar a l’església, el lloc escollit per RECORDAR-VOS. Acabat l’acte,
incloent-hi l’ofici religiós, van marxar
tots plegats a continuar l’aniversari.
Ara la celebració va vestir-se de festa.
Ens vam traslladar, uns a peu i els altres motoritzats, a un dels restaurants
del nostre poble, en concret al de Diego (la publicitat la cobrarem a banda!).
Allí vam haver de fer temps perquè
tothom arribés. El bon humor i l’alegria eren la tònica general. Per fi, quan
tots hi vam ser, a l’hora estipulada se45

gons el programa, vam entrar al saló
del sopar i abans de submergir-nos
totalment en la festa i la disbauxa,
vam fer-nos les fotos de rigor, especialment amb la màquina d’un dels nostres companys, per cert una màquina
molt sofisticada i de molt de nivell, eh!
Acabat l’acte més o menys protocol·
lari vam començar l’àpat: a uns els va
agradar més, a altres menys. Uns vam
regar-lo amb uns “caldos” que haguessin fet embogir al mateix Bacus, d’altres amb el líquid de la vida, l’aigua.
Tothom amb allò que va voler. La festa
avançava al mateix temps que l’alegria
augmentava i els plats s’acabaven. Per
fi vam acabar, cafès i estomacals per
ben pair i després com a colofó, el ball
(per qui volgués) Xics templats i xiques
guapes i templades preparats. Però, la
tècnica que ens falla, desassossec,
nervis, emoció! La solució, un parell de
tècnics de l’esdeveniment van haver
d’anar a casa a buscar els seus propis
aparells i llavors sí, llavors vam poder
fer, com Déu mana, el ball.
Vam tenir “Pubilla” i “Fadrí”, o com dè-

iem “Miss” i “Míster”, amb banda i tot!
I per fi, com als contes, l’encanteri va
acabar-se i tots vam haver de marxar:
- Això s’ha de repetir!
- No hem de tardar tant!
- La propera màxim dos anys!
- ...
- Adéu!
Novament abraçades, petons i encai-

xades de mans, però ara amb un regustet més trist. La festa s’havia acabat. Silenci, llums apagats, foscor...
Ei, ei! Res de tristors, que ben aviat ho
repetirem. Una forta abraçada a totes
i tots i les nostres salutacions a tot el
poble.
ELS QUINTOS DEL 59

Opinió dels Partits Polítics
Aquest últim Santa Bàrbara Magazín del mandat
2011-2015 ens ha de servir
per realitzar una valoració
de l’acció de govern realitzada per
l’equip de CiU durant els darrers
quatre anys a Santa Bàrbara.
S’ha complert el programa electoral presentat per CiU el 2011? La
resposta és rotundament SÍ. Un
90% de les actuacions proposades
al programa han estat executades i
tanmateix altres actuacions com la
remodelació de l’SMARTCENTRE o
la construcció de l’Hotel d’entitats,
i moltes més accions que han estat
executades reforçant aquesta acció
de govern.
S’ha mantingut a ratlla el dèficit
econòmic? Sí. És més, durant els
darrers 4 anys s’ha rebaixat el deute viu de l’Ajuntament i hem situat
el nostre Ajuntament entre els 10
ajuntaments més sanejats econòmicament de les Terres de l’Ebre.
Quins grans projectes es destacarien? SMARTCENTRE, inici de la canalització i urbanització del carrer
Victòria, arranjament de places,
parc de la independència, remodelació del parc municipal, ampliació
de l’Escola, acabament i posada en
funcionament del Centre de Serveis
Socials-Centre de Dia, camins, hotel
d’entitats, continuar donant i millorar els serveis que prestàvem com a
Ajuntament a través de les diverses
regidories.
Encarem les Eleccions municipals
2015 i a CiU canviem de cap de llista. Ara, com ja us vam informar
serà Alfred Blanch, actual regidor
de Cultura a l’Ajuntament, qui encapçalarà una llista jove i renovada,
que combina experiència, joventut
i, en definitiva, els agrupa la voluntat de tirar endavant el poble a
través del treball, la dedicació i una
il·lusió renovada, amb un programa
electoral ambiciós que seguirà, si
aconseguim la màxima confiança
del poble, apostant per una Santa
Bàrbara unida i amb projectes per
millorar com a societat planera.
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XXIV Jornades Culturals
ABRIL

Santa Bàrbara 2015

DIVENDRES, 17

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
19.30 hores
Inauguració de les XXIV Jornades Culturals i presentació del tercer
conte de la col·lecció El Montsià de Bàrbara i Jaume amb títol
“Descobrim l’or de la Plana!”, on el poble protagonista és Santa
Bàrbara, a càrrec de Núria Ibáñez. Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 18
10 hores
Itinerari de coneixença del patrimoni de Campredó, amb visites a
la torre templera de Font de Quinto, a la fortificació de la casa del
Prat i als espais de vora el riu des d’on les forces republicanes van
iniciar la Batalla de l’Ebre.
Sortida: des del passeig de les Escoles / c. Mare de Déu de Montserrat
19 hores
Lliurament dels premis del XXIV Concurs Literari Sant Jordi Vila
de Santa Bàrbara. A continuació, presentació del llibre “Juego
de Quimeras” de Marta Tena Subirats, professora de l’Institut
Les Planes, a càrrec de Manolo Pla Farnós. Tot seguit, lectura de
fragments i poemes per alumnes de Batxillerat de l’Institut Les
Planes. Lloc: Smartcentre

DIMARTS, 21
18 hores
Taller de memòria. Crea hàbits per retardar la pèrdua de memòria.
Lloc: Smartcentre
19 hores
Audició de percussió. Lloc: Centre Musical Els Flarets

DIMECRES, 22

REVETLLA DE SANT JORDI
18 hores
Presentació del conte de l’Smartcentre: “La bibliotecària i la
rabosa”, lectura de textos i recomanacions literàries a càrrec dels
membres del Club de lectura. Lloc: Smartcentre
19 hores
Audició de saxo, flauta travessera i oboè.
Lloc: Centre Musical Els Flarets

DIJOUS, 23

DIADA DE SANT JORDI

Durant tot el dia els visitants de l’Smartcentre rebran un obsequi
de Sant Jordi.
9.30, 12.45 i 16.45 hores
Lectura de poesies de Sant Jordi, per la Plana Ràdio, a càrrec del
alumnes del taller de teatre de l’AMPA de l’Escola.

16 hores
Entrega del XXIV Premi Literari Rogelio Farnós.
Lloc: Escola Jaume Balmes
17 hores
Contacontes: “La llegenda de Sant Jordi”. Realització d’un punt de
llibre. Participants de 2 a 6 anys. Lloc. Smartcentre
18 hores
Exposició dels treballs de l’activitat “Escut de Sant Jordi”, realitzada
durant el mes d’abril, i foto dels participants a l’activitat. Lloc:
Smartcentre
19 hores
Audició d’instruments de vent metall i presentació del contrabaix a
càrrec de Rafel Iniesta.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
DIVENDRES, 24
19 hores
Audició de clarinet i concert quintet d’arpes de la Lira Ampostina,
amb la col·laboració i direcció, Teresa Espuny.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
19.30 hores
Xerrada “(Con)viure amb les tecnologies. Cap on anem?” a càrrec
de Juan Domingo Farnós, Dr. E-learning, learning and Technology,
intel·ligència artificial i gestió del coneixement. Proposat per la
UNESCO com a Doctor Honoris Causa. Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 25
11 hores
Activitat infantil. Lloc: Centre Obert l’Oliveta
12 hores
Audició alumnes de música de cambra.
Lloc: Centre Musical Els Flarets
16 hores
Tallers infantils de l’AMPA de l’Escola: Gimcana “La búsqueda del
drac de Sant Jordi”. Lloc: Escola Jaume Balmes
22 hores
Concert a càrrec de la Banda de Música la Lira Ampostina i la Unió
Musical Jaume Balmes. Lloc: Pavelló Municipal

DIUMENGE, 26
14 hores
Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball amb música en
viu. Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies.
19 hores
Concert dels professors de l’Escola Municipal de Música Germans
Arasa Els Flarets. Lloc: Smartcentre

DILLUNS 27

10 hores
Venda de roses a benefici dels projectes 2015 de Mans Unides.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

19 hores
Xerrada “Com podem educar en hàbits saludables els més petits.
Lloc: Centre Municipal de Serveis Socials

10.30 hores
Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Les
Planes i alumnes de 6è de Primària de l’Escola Jaume Balmes. Lloc:
plaça de l’Alcalde Cid i Cid

DIMARTS, 28
18 hores
Presentació i comentaris de les obres literàries de Coia Valls,
especialment, sobre el seu llibre Les torres del cel. Lloc: Smartcentre

DIJOUS, 30

22 hores

16 hores
Festa de la primavera de la Llar d’Infants les Beceroles.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles

“ARA QUE TINC 20 ANYS”, un espectacle ple d’emocions, música
i records preparat pels col·laboradors i el personal de la Plana
Ràdio, en motiu del 20 aniversari. Actuacions en directe, playback,
karaoke, poesia, esquetxos, bon humor i altres sorpreses.
Lloc: Smartcentre

17 hores
Llegim i juguem: Lectures en veu alta per a infants i jocs tradicionals
al carrer. Participants de 7 a 12 anys. Lloc: Smartcentre

MAIG
DIVENDRES, 1
9.30 hores
Romeria amb carruatges i cavalleries. Recorregut a peu fins a
Temps de Terra. Lloc de concentració: camí de Solsó (costat del
Museu de la Vida a la Plana)

DEL DILLUNS 5 AL DIVENDRES 8
De 9 a 13 hores
Execució de pintura mural corresponent al projecte “El grafiti com
a eina educativa”, a càrrec dels alumnes de l’Institut Les Planes.
Lloc: Paret exterior del Poliesportiu Municipal

DIMARTS 5
16.30 hores
La nostra història planera amb comentaris d’Alfredo Blanch sobre
carrers, places i edificis d’abans i ara. Lloc: Smartcentre

DIJOUS, 7
17 hores
Xerrada “La prevenció d’accidents amb articles pirotècnics” a
càrrec d’intervenció d’armes i explosius de la Guardia Civil.
Oberta a tothom. Lloc: Institut les Planes
18 hores
Bebeteca: massatges infantils, a càrrec de Maria Bel Pastor,
fisioterapeuta. Participants de 0 a 2 anys. Cal portar crema
hidratant i tovallola. Lloc: Smartcentre

DIVENDRES, 8
21.30 hores
Sopar de germanor. L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la
gent del poble s’haurà de portar el menjar.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid
24 hores
Festa Revival Planers pels Bous. Lloc: Poliesportiu Municipal

DISSABTE, 9

24 hores
Ball organitzat per la Unió Musical Jaume Balmes amb l’actuació de
les orquestres Juniors, Pironbodas i Sherpas.
Lloc: Poliesportiu Municipal

DIUMENGE 10

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA

Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran les seues botigues
al carrer.
9.30 hores
Tir i arrossegament de cavalleries, de caràcter local.
Lloc: plaça de bous
10 hores
II Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre a Santa Bàrbara i
exposició dels seus treballs. Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid
17.30 hores
Concentració a la plaça Alcalde Cid i Cid. Les comitives i els
convilatans, vestits segons el costum tradicional, recorreran el
poble acompanyats pels Amics dels Cavalls, per anar a les cases
de les pubilles 2015 i fer-ne la petició als pares.
19.30 hores
Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2015 a la manera
tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi de festa.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

DIVENDRES, 15

Celebració del dia mundial de les famílies al Centre Obert l’Oliveta.

DISSABTE, 16
18 hores
Xerrada “Els sentits en la persona amb necessitat de suport. Com
ho podem treballar des de casa?” a càrrec de Maria José Cid,
Doctora en psicologia.
Lloc: Smartcentre

DIES 16 I 17

DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU

FESTIVITAT DE SANT GREGORI
8 hores
Bou capllaçat. Sortida: Parc de la Independència
11.30 hores
Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del poble, amb la
participació de les pubilles del 2014, que assistiran a la celebració
amb vestit de gala. Posteriorment, processó i benedicció del terme.
La Banda de Música Unió Musical Jaume Balmes acompanyarà la
processó.
19 hores
Cantada de cobles per les cases de les pubilles 2015.
Lloc de sortida: plaça Alcalde Cid i Cid

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA

D’11 a 13 hores
Visites gratuïtes i activitats al Museu de la Vida a la Plana.

COL·LABOREN:

AMPA de l’Escola Jaume Balmes, AMPA de l’IES les Planes, Associació
de Jubilats i Pensionistes, Centre d’Estudis Planers, Centre Obert
l’Oliveta, Club de Lectura, Comerços Locals, Coral Santa Bàrbara,
Dones Planeres, Escola Jaume Balmes, Grup Joventut, Grup
Teatral Planer, Institut les Planes, La Plana Ràdio, Llar d’Infants les
Beceroles, Museu de la Vida a la Plana, Planers pels Bous, Penya
Amics dels Cavalls, Smartcentre i Unió Musical Jaume Balmes.

MONTEBRE

S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA
COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS
i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

Passeig de les Escoles, 71 Tel. 977 718 069
grusco@grusco.net
43570 SANTA BÀRBARA

