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Editorial

U

Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis Socials,
Personal i Règim Intern

na colla d’anys com a regidora de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, afrontant nous reptes i coordinant serveis, des del meu
punt de vista cabdals, com els serveis socials, la dinamització
juvenil i, en els últims anys, també l’àrea de la salut... i en aquesta nova legislatura n’afronto una de les més importants, coordinar
l’àrea de personal.
Si bé no és una d’aquelles àrees en què es veu l’activitat duta a
terme, en la qual el dia a dia implica l’organització i coordinació
d’activitats de tota mena, la considero una de les àrees destacades
de l’ajuntament planer, ja que com col·loquialment es diu “allò que
fa gran una empresa són els seus treballadors”. I aquesta gran afirmació l’hem tinguda molt present a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, intentant fer aflorar les potencialitats de cada un dels nostres
treballadors i treballadores, així com minimitzant aquelles que no
ho són tant; intentant aconseguir que tant el treball individual com
col·lectiu tinguessin el reconeixement que es mereixen.
I no és més que aquest l’objectiu que ens marquem en aquesta nova
legislatura, reconèixer el bon fer dels treballadors de l’Ajuntament,
demanar-los que donen el màxim de sí mateixos recordant que treballen pel bé del municipi, al servei de cadascun dels planers i planeres, i com hem vingut fent, mantenir i, en la mesura de les possibilitats pressupostàries, augmentar la plantilla, per tal de poder
oferir un servei de qualitat.
Darrera de cadascuna de les obres i actuacions que es duen a terme des de l’ens municipal hi ha una o vàries persones, amb noms i
cognoms, que ha posat tot el seu esforç per fer-la possible; els nous
serveis, i aquells que fa temps que existeixen, les noves obres, i el
manteniment de les existents, l’atenció a la ciutadania, i la cura
dels petits i grans del municipi... tot plegat té associat el nom d’una
persona en concret que ho ha fet possible, no sempre sent el seu
al·licient el sou que reben a final de mes, ja que en molts casos la
motivació pel treball va, i ha de continuar anant, molt més enllà,
pensant en què cada dia tenim l’oportunitat d’aportar el nostre granet d’arena per millorar el benestar de les persones, de tots els planers i planeres.
Voldria aprofitar per tirar una llança en favor dels treballadors i treballadores públics, que de manera totalment injusta són alguns cops
criticats i menystinguts, generalitzant les males pràctiques d’algunes persones a tot el sector en general. I és que les generalitzacions
mai poden representar la totalitat del fet, s’han de tenir sempre en
compte els matisos i diferències; les peculiaritats individuals. I estic convençuda quan afirmo que a la plantilla de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara no se l’ha de posar al sac dels empleats públics que
desenvolupen la seva activitat sense motivació i a mínims. No són
perfectes, i de segur poden millorar alguns aspectes, però podem
assegurar que dia a dia s’esforcen per fer de Santa Bàrbara un poble
on s’hi viu bé, acollidor, amb serveis de tota mena, de qualitat, per
a tots els sectors... i continuarem treballant perquè això sigui així!
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

Visita de la consellera de Governació i Relacions
Institucionals
Pocs dies després d’haver pres possessió del càrrec el nou alcalde, Alfred Blanch, es va posar en marxa tot
un procés que inicialment ha conclòs
amb la visita de la consellera Meritxell
Borràs.
La visita a la nostra població va ser
el divendres 28 d’agost i el motiu fonamental de la visita era demanar-li
l’ajut al Departament de Governació
per desencallar el projecte de rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament i
poder trobar el suport econòmic necessari per portar-ho endavant, ja que
només amb recursos propis resulta
complicada i s’hauria de fraccionar
en vàries fases i, aquest fet, allargaria
molt el temps d’execució.
La visita de la consellera va iniciar-se a
les 11 del matí amb la rebuda a l’Ajuntament de Santa Bàrbara de l’alcalde i
diversos regidors, així com també els
tècnics del mateix ajuntament, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarés i la delegada territorial
de l’àrea, Rosa Maria Peig.

plànols de la rehabilitació del mateix
i, posteriorment, es van desplaçar a
l’edifici en qüestió per tal de fer una
visita i poder fer-ne així una valoració
de primera mà.

Després de signar al llibre d’honor, la
consellera va poder veure de prop els

L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, es mostrava molt satisfet amb

aquesta visita i amb la bona predisposició del Departament de Governació
i va poder arrencar el compromís de
treballar plegats amb el departament,
per tal de poder fer realitat aquesta
rehabilitació que ja fa molt temps que
espera.

Préstec de llibres electrònics a l’Smartcentre

A

l’Smartcentre
de
Santa
Bàrbara ja està en marxa el
nou servei de préstec de llibre
electrònic eBiblio Catalunya, un servei del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya que fa possible el préstec
de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques
públiques catalanes. Es pot accedir a
aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.
El servei està disponible a l’adreça
http://catalunya.ebiblio.cat.
També
s’hi pot accedir descarregant l’aplicació eBiblio Catalunya, disponible per a
Android i iOS.
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- Obres de ficció per a públic adult i per
a públic infantil i juvenil, que inclouen
còmic, narrativa, poesia i teatre.
- Obres de no-ficció per a públic adult
i per a públic infantil i juvenil, que inclouen obres de ciències socials, desenvolupament personal, esports, informàtica, viatges, etc.
Per sol·licitar qualsevol informació i
aclarir dubtes sobre el servei et pots
dirigir a l’Smartcentre de Santa Bàrbara.

eBiblio ofereix als ciutadans una col·
lecció de novetats editorials de diverses temàtiques:

Alfred Blanch, alcalde i regidor de Cultura de Santa Bàrbara, valora molt
positivament la posada en marxa
d’aquest servei ja que feia temps que
havia estat demanat pels usuaris de
l’Smartcentre de Santa Bàrbara que
generalment fan ús de la lectura a través dels mitjans electrònics.

Alcaldia, Urbanisme i Cultura

IV edició de Cultutardor

L

a IV edició de la Cultutardor ja
està preparada i, aquest 2015,
els dissabtes culturals de tardor
es tornaran a concentrar en dos caps
de setmana i seran el dissabte 7 de novembre i el dissabte 14 de novembre,
els quals dinamitzaran culturalment
amb espectacles diferents abans del
cap de setmana de la XIX Fira de l’Oli
Novell, els Cítrics i la Gastronomia.
El dissabte 7 de novembre, es farà la
presentació d’aquestes Jornades Culturals de tardor i, a més a més, podrem
gaudir del recital de poemes de l’Associació de poetes “Poemes al vent”
formada per persones de les Terres de

l’Ebre i Matarranya, poetes amateurs
d’una llarga trajectòria en aquest món,
empesos per l’amor a la poesia en
tots els seus vessants. També, aquest
dia podrem gaudir de l’actuació del
Grup de Clarinets de l’Institut d’Ensenyaments Artístics Oriol Martorell de
Barcelona, encapçalats pel mestre Joaquim Tafalla de Santa Bàrbara.
El dissabte 14 de novembre, tindrem
al nostre poble a Pep Gimeno Botifarra un cantaor tradicional valencià amb
vora trenta anys d’experiència que va
aconseguir ressò mediàtic després de
gravar el seu primer disc com a artista
titular, guardonat amb el Premi Ovidi

2007 al millor disc de folk i noves músiques.
Aquest any, es continuarà mantenint
el preu simbòlic de les actuacions, el
primer dissabte serà gratuït i el segon
dissabte serà de 5 euros. No hi haurà
entrades anticipades, s’hauran d’adquirir al mateix moment de l’espectacle, tot i que sí que hi haurà aforament
limitat.
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor de
Cultura, Alfred Blanch, està molt satisfet del programa d’aquest any per
la qualitat dels espectacles i l’acollida
que estan tenint aquestes jornades de
tardor.
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Festes i Fires

Festes Majors 2015

A

quest any, les Festes Majors es presentaven amb alguns canvis i novetats, i és ara, un cop passades, quan se n’ha de
fer una bona valoració, ja que des de la Regidoria de Festes, fruit de les avaluacions que s’han fet i les valoracions
que ens ha fet arribar la població i també fruit de la mateixa observació, es valora molt positivament l’acceptació i
la gran participació que han tingut aquestes novetats i sobretot el nou model de les nits de revetlla.
Tot i que pensem que sempre hi ha coses a millorar, de cara a futures edicions es continuarà treballant amb aquesta línia
per satisfer a totes les franges d’edats i diversitat de gent que hi participem.

6

Festes i Fires

7

Festes i Fires

Diada 11 de setembre
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Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Visita del director general d’Agricultura

E

l passat 11 d’agost va visitar
Santa Bàrbara el director general
d’Agricultura, Alfons Vilarrasa.

L’objectiu de la visita va ser la reunió
amb els membres de l’ADV del Baix
Ebre i Montsià per tal d’analitzar la
problemàtica de la lluita contra la
mosca de l’olivera, i el nou sistema
de trampes de captura massiva que
enguany substitueix els tractaments
aeris que es venien fent en anys
anteriors.
Abans de la reunió amb l’ADV, Alfons
Vilarrasa, que venia acompanyat de la
directora territorial d’Agricultura Ma
Teresa Sabaté, va fer una breu visita
a l’Ajuntament on va poder saludar
a una representació del consistori i
signar al llibre d’honor.
Posteriorment a la reunió, els
assistents es van desplaçar fins a una
finca propera per veure in situ les
trampes ja col·locades als arbres.
La mosca Bactrocera (=Dacus) oleae és
la plaga més important de les oliveres
de les comarques de Tarragona, amb
especial incidència al Baix Ebre i
Montsià. La mosca adulta pon els
ous a les olives, d’on surt la larva
que s’alimenta del fruit, la qual cosa
provoca la caiguda de les olives i
greus pèrdues en la producció. També
fa baixar la qualitat de l’oli d’oliva
obtingut.
En el cas de les comarques del Baix
Ebre i Montsià, l’Agrupació de Defensa
Vegetal compta amb dos tècnics que
els darrers anys han estat col·laborant
amb el Servei de Sanitat Vegetal del
DARP per tal de fer un seguiment de
la plaga i l’eficàcia de les mesures de
lluita, abans els tractaments aeris, i

a partir d’enguany el nou sistema de
captura massiva mitjançant trampes.
És per això que en el PDR 2014-2020, i
amb l’objectiu de fer un ús sostenible
dels plaguicides, s’han aprovat ajudes
als agricultors de l’olivera per tal que
puguin aplicar aquestes tècniques de
lluita alternatives.
Per a l’actual campanya s’han acollit
els propietaris de 20.000 de les 27.000
hectàrees de conreu, la qual cosa
suposa la instal·lació d’unes 400.000

trampes amb una densitat de 20
trampes per hectàrea -una trampa per
cada quatre arbres, aproximadament-,
A l’interior de la trampa hi ha dipositat
un atraient sec que es recarrega amb
la humitat nocturna, i a la tapa de
plàstic translúcid es troba l’insecticida,
que mata les mosques. Les trampes
mantenen l’efectivitat al llarg d’un any
i, segons les proves fetes l’any passat
en una finca de la Galera, milloren
l’efectivitat respecte els tractaments
aeris.

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

http://www.contregisa.com

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Jornades Esportives 2015

P

er encetar la legislatura, la millor
manera de fer-ho per al regidor
d’Esports de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ha estat organitzant les
XXII Jornades Esportives.
Ha estat una tasca engrescadora,
ja que des de petit ell sempre havia
participat com a esportista en diverses
activitats que s’organitzaven des de
l’Ajuntament, però aquest cop ho
ha fet des de l’altra vessant de les
jornades, que sempre havia vist des
de fora, treballant colze a colze amb
diverses entitats esportives planeres
per tal d’organitzar-les i planificar-les.
Les Jornades Esportives 2015 van
començar el dia 5 de juny amb la ja
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clàssica sortida nocturna per la via
verda organitzada per la Unió Ciclista
Santa Bàrbara. Van continuar amb la
lligueta de futbol sala infantil, clínic
pàdel, exhibició twirling, torneig de
futbol base, nit de l’esport, caminada
popular, tennis taula, 24 hores de
futbol sala i pàdel, i per finalitzar,
l’exhibició de balls de saló a càrrec de
l’Escola Quick Dance.
Com a novetats d’enguany es va
celebrar el primer torneig de futbolí
a la seu de la Penya Blaugrana i vam
estrenar l’skate parc amb el campionat
de skate modalitat scooter o patinet.
Per cloure les jornades es va realitzar
l’entrega de trofeus i reconeixements

esportius a tots aquells esportistes que
durant aquestes jornades esportives
havien participat i havien aconseguit el
mèrit i reconeixement de les mateixes.
El regidor d’Esports, Joan Abella,
agraïa a tothom la seva participació
en aquestes XXII Jornades Esportives i
tot el suport que havia rebut en la seva
primera edició com a cap d’aquestes
jornades, que després de tants anys
encara es continuen realitzant amb
gran èxit de participació. A més a més,
animava a tothom a què participés en
properes edicions ja que ell continuarà
treballant perquè continuïn tan
exitoses amb nous reptes i activitats.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Festa final de les Piscines

E

l dia 31 d’agost es va dur a terme
la festa final de temporada a les
Piscines Municipals. Es va convidar a tots els planers i planeres a poder
gaudir de l’últim dia de piscines amb
entrada lliure per a tothom.

Per a l’acte de cloenda de la temporada
de les piscines es van programar diverses activitats: entrega de diplomes per
als participants dels cursets de natació,
tarda amb inflables per als més petits,
classe dirigida d’aquaeròbic a càrrec
del Gimnàs i música amb Dj de l’Associació de DJ’S de Santa Bàrbara.
Va ser un dia lúdico-festiu amb molta
afluència de gent, ja que van passar
per les instal·lacions municipals més
de 500 persones.
Com a resum de la temporada de piscines hem de destacar totes les activitats
que s’han dut a terme des del dia 20 de
juny fins el dia 31 d’agost: cursets de
natació, Bibliopiscina, activitats dirigi11

Hisenda, Esports i Medi Ambient
des del Gimnàs, taller de música, campus del CF Santa Bàrbara, Campus Essència, Ballagym i activitats d’entitats
de caire social com APASA i el CRAE Lo
Carrilet.
Com a novetats d’enguany cal realçar
la posada en marxa dels equips de cloració, per tal d’automatitzar i poder
portar un control més rigorós de la
qualitat de l’aigua de les dues piscines. I també s’han realitzat tasques de
manteniment de les barbacoes annexes a les piscines.
Aquesta temporada, han passat per les
nostres piscines més de 5.000 persones
i han participat als cursets de natació
70 usuaris.
El regidor d’Esports, Joan Abella, agraïa
la gran tasca dels socorristes, monitors,
personal de neteja, manteniment i voluntaris durant tot l’estiu.

Al contenidor groc només s’accepten els envasos de
plàstic llaunes i brics

E

s posa en marxa una campanya
per millorar la qualitat dels envasos de plàstic, llaunes i brics recollits selectivament, és a dir, els residus
que dipositem al contenidor groc.
Al contenidor groc només s’accepten
els envasos de plàstic (ampolles de refresc, d’aigua mineral, de detergents,
bosses dels comerços, iogurts, safates
de porexpan...), els envasos metàl·lics
(llaunes de refresc, de conserva, safates d’alumini...) i els envasos tipus bric
(de llet, sucs, sopes). Aquest és el missatge que es transmet en aquesta nova
campanya.
La campanya es fonamenta en la reducció de les boques dels contenidors
d’envasos, per tal d’evitar que els ciutadans dipositin a l’interior dels contenidors aquells residus que no hi
haurien d’anar, els residus impropis.
Tant important com la quantitat del
residu recollit n’és la qualitat, ja que
les administracions competents en la
recollida selectiva són penalitzades
econòmicament si no fan bé la recollida selectiva de les diferents fraccions.
Es tracta d’una prova pilot que es durà
a terme en els municipis de Freginals,
La Galera, Godall, Masdenverge, Santa
12

Bàrbara i Mas de Barberans. Gràcies
a les caracteritzacions que es duen a
terme periòdicament, es podrà avaluar l’èxit de les accions realitzades i, en
cas afirmatiu, podran ser reproduïbles
a la resta de municipis de la comarca.
La campanya està finançada al 100%
per Ecoembes, ens de gestió de l’estat
espanyol encarregat de la recollida selectiva i reciclatge d’aquesta fracció
dels residus domèstics.
Al Montsià, la taxa de residus impropis del contenidor groc es situa en una
xifra del 40% de mitjana. Per tant, de
tots els residus que els ciutadans dipositen al contenidor groc, el 40% no hi
hauria d’anar. Bàsicament, els residus
equivocats són residus tèxtils, vidre,
paper-cartró, restes de menjar i, sobretot, residus de plàstic però que no són
envasos, com serien cubells, joguines,
pals de fregar i escombres, estenedors,
etc. que han d’anar a la deixalleria o al
contenidor gris de la resta.
El regidor de Medi Ambient, Joan Abella, creu que amb aquestes noves mesures es millorarà la recollida selectiva
cosa que beneficiarà als planers i les
planares.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Premis X Concurs d’Imatge Digital

D

ijous 9 de juliol i dins el marc de
les Festes Majors 2015 de Santa
Bàrbara, es va fer entrega dels
premis del X Concurs d’Imatge Digital.
En aquesta edició la temàtica era: Els
nostres carrers. Aquest concurs pretén
apropar i donar a conèixer la nostra
població, tant per la riquesa natural,
arquitectònica com personal.
Un jurat compost per representants
d’entitats, treballadors de l’Ajuntament i regidors, va ser l’encarregat
d’efectuar les votacions per treure les
imatges guanyadores. El primer premi,
dotat amb 100 €, va ser per a Xavier
Sanz Garcia, el segon premi, dotat amb
50 € va ser per a Maria Luisa Arasa Tomàs i el tercer premi, dotat amb 30€,
se’l va endur Faiz Ezzannata Charbal.
Tots els participants també van rebre
un obsequi en agraïment a la seva participació.

Les imatges restaran exposades a
l’Smartcentre. També podeu accedir
al següent enllaç per veure totes les
imatges participants i quines han estat
les guanyadores:
https://youtu.be/-R3Z7jNXlNM
El nou regidor de Noves Tecnologies,
Adrián Batiste, es mostra molt satisfet
de la consolidació d’aquest concurs i

encoratja a tots els aficionats a la fotografia a participar-hi en properes
edicions. El concurs és una manera
d’apropar i fomentar l’ús de les TIC entre la nostra ciutadania. A més, ajuda
a què moltes persones aficionades al
món de la imatge donin a conèixer els
seus treballs i que tots els planers i les
planeres puguem gaudir de les seves
obres.

Xavier Sanz Garcia 1r PREMI

Faiz Ezzannata Charbal 3r PREMI

Maria Luisa Arasa Tomas
2n PREMI
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

372 persones participen a la X Cursa Enigmàtica

U

n total de 372 persones,
distribuïdes en 45 grups
van participar a la X Cursa
Enigmàtica que la Regidoria de
Joventut va organitzar en el marc de
les Festes Majors de Santa Bàrbara,
concretament el dia 13 de juliol. Sota
el títol HI HAVIA UNA VEGADA UN
CIRC, a les 24.30 hores, es donava inici
a la cursa enigmàtica en la qual hi
col·laboraven més d’una cinquantena
de joves entre membres del Grup
Joventut, membres del consistori
planer i altres joves col·laboradors.
Aquest any, la cursa enigmàtica començava amb la visita al circ que feien
els mestres de la Llar d’Infants les Farinoles amb els seus alumnes, que en
aquest cas eren les 372 persones que
van participar a la cursa i que van anar
caracteritzades de bebés.
Un cop els acomodadors ja tenien a
tot els públic assegut, l’escenari del
circ s’anava omplin d’artistes com els
malabaristes, el mag, l’home forçut,
els equilibristes, les dones barbudes,
els domadors, els acròbates i, com no
podia faltar al circ, els pallassos. Durant la presentació de tots els artistes
el mag va realitzar un truc de màgia i
va fer desaparèixer a un dels mestres,
cosa que va significar que el presen-

14

tador del circ demanés a tothom que
anés a buscar-lo, ja que tots els artistes
havien marxat per diferents llocs del
poble per mostrar les seves actuacions
i era possible que el mestre hagués
marxat amb algun dels grups.
Els equips participants van anar realitzant les diferents proves i un cop feta
cada prova rebien un tros del plànol
de Santa Bàrbara amb un número, que
una vegada reunits tots els trossos formaven un número de telèfon al qual
s’havia de trucar per esbrinar que havia passat amb el mestre desaparegut.
El telèfon portava a l’Smartcentre on
els participants tenien l’oportunitat de
veure un vídeo on el mestre els explicava que havia estafat al poble i per
això necessitava marxar i va veure una
oportunitat amb el circ. Els participants havien d’adonar-se que el mestre explicava tot això amb un nas de
pallasso, ja que un cop finalitzat el vídeo havien d’escollir a quin grup d’artistes creien que s’amagava el mestre.
Els 3 primers grups que van encertar
que el mestre s’amagava al grup dels
pallosos van ser els grups guanyadors.
Però aquest any i donada la importància de la cursa, ja que se celebrava la
seva desena edició, hi havia un quart
premi que es sortejaria entre la resta

d’equips participants. A cada prova es
donava als grups una tira de números
que un cop finalitzada la cursa entrarien a formar part d’un sorteig. Per
endur-se el premi, el grup que sortia
afortunat del sorteig havia de descobrir quin dels 9 pallassos era el mestre camuflat, i així ho va fer el primer
grup, encertant quin pallasso era.
Un cop més va ser un èxit tant d’organització com de participació celebrant
aquests 10 anys de curses enigmàtiques, motiu pel qual des de la Regidoria de Joventut es va voler obsequiar a
tots els participants i també als joves
col·laboradors amb un obsequi commemoratiu. Adrián Batiste, regidor de
Joventut, comentava que aquest any la
cursa havia estat una mica més dura
que en anys anteriors degut a la calor
que està fent aquestes nits i també
perquè no era gens fàcil saber el recorregut que seguia la cursa, tot i així creu
que els participants van gaudir tots, ja
que la majoria de gent no va a guanyar
sinó a gaudir de les proves i de la festa i d’això en dóna exemple el fet que
hi hagin grups formats per grans que
porten als seus menuts a participar i
gaudir junts d’aquests tipus d’activitats. Finalment també agraïa la gran
tasca que havien fet els col·laboradors
i membres del Grup Joventut.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Colònies d’estiu 2015 a Xert

L

’última setmana de juliol, el Grup
Joventut va agafar les maletes i
es va traslladar a Xert per celebrar les divuitenes colònies d’estiu. Al
llarg de la seva existència les colònies
han sofert canvis adaptant-nos a les
diferents situacions que ens anem trobant. Per aquest motiu, l’any passat es
va optar per la proximitat i perquè els
mateixos monitors duguessin a terme
la cuina, aquest fet i degut a què va
funcionar aquest any vam repetir.
Els infants van pujar el dilluns 27 de
juliol amb els seus pares fins a la localitat de Xert i el dissabte 1 d’agost els
van pujar a recollir.
Van ser un total de 40 nens i nenes del
municipi guiats per 7 monitors i monitores que a part de preparar-los el
menjar vam preparar un seguit d’activitats, totes elles relacionades a través
del centre d’interès d’Asterix i Obèlix
i la poció. Els nens i nenes van poder
gaudir de manualitats, gimcanes, jocs,
excursions, sortida a l’Aquarama...
Al moment de la recollida, els mateixos xiquets van preparar una gimcana
pel poble per als pares, mares i familiars relacionada amb la mateixa temà-

tica de les colònies. Els familiars s’ho
van passar pipa i els nens també. Les
colònies es van acabar amb un berenar de germanor a la mateixa casa.
Aquesta activitat té com a objectiu
desenvolupar la creativitat dels nens,
així com en tots els aspectes de la vida
quotidiana, la capacitat de comunicació de l’infant i divertir-se convivint
amb joves d’edats similars i fomentant la participació i el contacte amb
els altres.

Adrián Batiste, com a nou regidor de
Joventut, es mostrava molt content
per l’èxit de participació a les colònies, agraeix als pares i mares la confiança depositada amb els monitors i
aprecia l’esforç i la bona voluntat dels
monitors, ja que si no fos per ells no
es podria tirar endavant activitats com
aquesta que enguany compleix 18
anys.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Servei de primera acollida

L

a Generalitat de Catalunya posa
a l’abast un servei de primera
acollida en col·laboració amb els
ens locals, els agents socials i diverses entitats especialitzades. L’objectiu
és promoure l’autonomia personal de
les persones estrangeres i catalanes
retornades i la igualtat d’oportunitats
entre la ciutadania. Aquest servei va
adreçat a les persones immigrades, les
sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les
retornades.
El servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen
a les necessitats inicials de formació
i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la
formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i
treballar a Catalunya.
Els continguts a acreditar es dividei-

xen en tres mòduls:
- Llengua: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90
hores de formació en cadascuna de
les llengües oficials.
- Coneixements laborals: un mòdul sobre el mercat de treball amb una durada mínima de 15 hores.
- Societat catalana: un mòdul per conèixer el municipi i els serveis de
l’entorn més proper amb un mínim
de 15 hores.
S’ha de tenir en compte que, fins al
juny de 2016, poden fer ús del servei
de primera acollida totes les persones
estrangeres empadronades independentment de la data d’arribada, però
ja a partir del juny de 2016, només podran tenir accés al servei si es porta
menys d’un any empadronats.
Fer ús d’aquest servei donarà unes
eines inicials que faran més fàcil la

incorporació a la societat catalana. El
mateix certificat servirà a l’hora de
buscar feina o de fer valer la formació i experiència. A més, el Certificat
d’Acollida és útil en els processos d’estrangeria com ara l’arrelament social,
la modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència, entre d’altres.

Inici d’un nou curs al CO l’Oliveta
Un any més, el Centre Obert l’Oliveta
comença amb la totalitat de les places
cobertes. El passat 21 de setembre, 30
xiquets i xiquetes van iniciar el curs al
centre.
És un servei que dóna suport a les
famílies fora de l’horari escolar i
als menors disposant d’un espai en
el qual es treballen diversos tallers
socioeducatius, es fomenta l’adquisició
d’aprenentatges bàsics; sense deixar al
marge, les estones lúdiques i d’esbarjo,
també fonamentals per al creixement
dels menors.
Durant el curs es treballaran 11
tallers, estructurats trimestralment,
la programació es canvia a l’inici de
trimestre. Els tallers que són novetat
aquest any són: educació viària,
informàtica, habilitats lingüístiques
i projecte l’olivera. I es continuarà
treballant la coeducació, els hàbits,
sentiments i emocions... Dos dies a
la setmana es fa reforç escolar i els
divendres es continua fomentant
l’hàbit per la lectura, fent el taller de
biblioteca. També es manté el taller
de celebracions especials, en el qual se
celebren els aniversaris, les diferents
estacions, festivitats assenyalades;
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com la Castanyada, Nadal, Carnaval,

com un recurs bàsic, tant per a la

Sant Jordi...

conciliació familiar com pel treball

La regidora responsable del servei,

socioeducatiu que es fa amb els

Montse Rodríguez, considera el centre

xiquets i xiquetes que hi assisteixen.

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA
LLOC

P. microbiològics

CONCEPTE

Xarxa:
c/Ausias
Marc

Dipòsit
capçalera

Xarxa:
c/ Ausias
Marc

0

0

0

Dipòsit
Xarxa: c/
Dipòsit
capçalera Ausiás Marc capçalera

Recompte Escherichia Coli

0

Recompte Clostridium Perfringers

0

0

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit)

100

1

1

1

1

1

Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,7

0,6

0,69

0,59

0,24

0,57

Clor combinat in-situ

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Color

15

5

5

5

5

5

5

2500

497

513

496

502

475

501

3

1

1

1

1

1

1

9,5

7,7

7,9

7,3

8

7,7

7,5

Sabor (a 25ºC)

3

1

1

1

1

1

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

0,2

0,2

Amoni
Paràmetres indicadors

LÍMIT
RD140/03

24/03/2015 08/04/2015 19/05/2015 10/06/2015 08/07/2015 25/08/2015

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

0,22
0,22

0,2
0,2

L’entrevista

Entrevista a la planera absent…

Rosmarí Mestre Garcia
El 5 de gener del 1979 vaig néixer en
el sí de la família Mestre Garcia. El
meu pare Joan Rafel Mestre Vilà nascut a Tortosa i acollit al nostre poble,
la meva mare Rosa Mª Garcia Gisbert
nascuda a Santa Bàrbara. Tinc una
germana gran, Patricia, també planera absent que viu a Barcelona. I
sóc néta de Juan, més conegut com
a “trato hecho” i de Cinteta de “saruells”.

Durant la meva infantesa he estat
molt feliç corrent pels carrers del
meu poble, (dic el meu poble perquè
encara que no hi visqui el considero
“meu”). Recordo quan anava a l’escola amb les meves amigues que
cada matí i cada tarda ens passàvem a buscar per anar totes juntes.
Unes escoles recentment noves que
vaig poder “estrenar” perquè sóc de
la generació que encara va anar a
les antigues escoles. A la sortida ens
afanyàvem per anar a jugar al parc

municipal (tan canviat al què tenim
actualment) o al mateix carrer, quasi sempre jugàvem al mateixos jocs:
al set, l’”escondite”, saltar corda, els
quatre cantons... Dos de les meves
aficions van ser el futbol sala i els escacs. Amb la meva colla vam formar
un equip de futbol sala “Agip” i amb
els escacs com activitat extraescolar,
on vam poder gaudir de diferents
viatges classificant-nos en alguna
ocasió com a primeres de Catalunya.
També tinc molt bons records de les
festes majors, on participava activament de pubilla petita i després
de pubilla gran. Cada any continuo
assistint als diferents actes de les
festes majors: l’esmorzar del dia del
bou cap llaçat, l’ofrena on vesteixo
els meus fills de pagesos, al sopar del
bou estofat...
A mesura que ens vam anar fent
grans havíem de marxar fora a estudiar, jo vaig continuar estudiant
a Tortosa. Allí vaig estudiar el batxillerat i formació professional. Durant aquella època vaig estar vivint
entre Tortosa i Santa Bàrbara, ja que
els meus “abuelitos” eren de Tortosa. Va ser a partir de llavors que ja
vaig començar a obrir-me fent noves
amistats. Vaig conèixer a Anton Serra Torta, d’Amposta, el qual seria el
meu futur marit.
Després de Tortosa el meu camí va
seguir a la ciutat de Barcelona on
vaig estar vivint durant cinc anys.
Els tres primers anys estudiant magisteri d’educació infantil, i els dos
següents treballant i estudiant un
postgrau de psicomotricitat. Va ser
llavors quan va començar la meva
carrera professional i vaig treballar
del que a mi realment m’apassiona, acompanyant als infants en el
seu desenvolupament i observant
els grans canvis que fan dia a dia.
Aquests anys els vaig passar anant i
venint al poble els caps de setmana,
així aprofitava per veure a la família
i amics i amigues.
L’estiu de l’any 2006 vaig decidir

participar en una ONG “xarxa consum solidari”. Durant un mes vaig
conviure i col·laborar en les cooperatives rurals que hi ha a l’Equador.
Aquesta experiència em va fer veure
l’afortunada que sóc i a donar més
importància a tot el que tinc al meu
voltant.
Fins que va arribar el moment de
tornar a Santa Bàrbara, i va ser llavors que vaig treballar durant un
curs a l’escola del poble. Els records
d’infantesa a l’escola com alumna
van ser acompanyats ara per l’experiència de ser la mestra, la qual
cosa em va donar cert avantatge per
sortir-me’n força bé. I fixa’t com és
la vida, una alegria va portar una altra. Aquell any vaig aprovar les oposicions de mestra i seguidament em
vaig casar.
Des del 2009 que visc a Amposta
amb Anton, on hem format la nostra família amb Marta que té 5 anys
i Àlex de 2 anys.
La meva vida diària transcorre per
l’escola Soriano Montagut i pels carrers d’Amposta, però molts caps de
setmana pugem a Santa Bàrbara on
aprofito per portar a Marta i Àlex
al parc municipal i així recordar la
meva infantesa tan feliç que vaig
passar.
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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

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2015
• S’ha abonat a les llibretes la diferència entre el preu provisional i avançament + 10 % de retorn.
• Es recorda l’obligació d’omplir el quadern de camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats aquest any 2014 i 2015, ja que és imprescindible per poder cobrar la subvenció de
l’oli. Recordar que la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les
inspeccions de les finques i els quaderns.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

Amb la col·laboració del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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
COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT.
L’ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un millor
servei als seus ciutadans i/o contribuents, vol mantenir les
dades actualitzades en els diferents padrons municipals;
evitant, en lo possible, l’emissió de rebuts erronis o a nom
de persones difuntes. Amb aquest propòsit, informem dels
tràmits que es poden realitzar a les mateixes oficines de
l’ajuntament i de la documentació que s’ha d’aportar en
cada cas:
ü Padró d’habitants:
o Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o
DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer o
escriptura de propietat del domicili a residir).
o Canvis de domicili (contracte de lloguer o escriptura
de propietat del nou domicili).
o Modificació de dades personals:
§ DNI/ NIE (fotocòpia).
§ Estudis (fotocòpia de la titulació oficial).
§ Noms i cognoms (certificat de naixement).

ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries):
o Canvis de nom (còpia de l’escriptura de propietat de
l’immoble).
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut
i núm. de compte bancari nou).
ü Padró de taxes (conservació del cementiri):
o Canvis de nom (acceptació d’herència, títol de
propietat del nínxol i últim rebut).
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut
i núm. de compte bancari nou).
ü Padró d’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i
ü Padró de l’impost de bens immobles de naturalesa
urbana i rústica (IBI):
o Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del rebut
i núm. del compte bancari)

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

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE
CLÀUDIA ROLDAN BALAGUÉ.............................11/07/2015
Eduardo Roldan Ventura
Sílvia Balagué Adell
ASHLEY NICOLE GUACHAMIN MONCERRATE.22/08/2015
Luis Patricio Guachamin Velastegui
Feliciana del Pilar Moncerrate Zamora

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2015
OLGA JOSEFA CID PUIG......................................13/07/2015
MERCEDES GAVALDÀ ADELL..............................15/07/2015
MIGUEL NAJER ESCUDÉ......................................20/07/2015
DOLORES FERNÁNDEZ PEREZ...........................30/07/2015

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE
MARC ISACH DEL BARRIO
NEREA ROIG BISBAL............................................27/06/2015

TEODORA CASTILLO HERRERA.........................31/07/2015

SEBASTIAN ALBACAR CLIMENT
REBECA ESTRADA PLA........................................25/07/2015

CINTA MARIA CURTO HERRERO.......................08/08/2015

CARLOS ANTOLÍN ORTEGA
MARIA CARME PRÍNCEP LOPERA......................22/08/2015
JOAN ABELLA CALDUCH
MÍRIAM MARTÍ CARDONA.................................28/08/2015
JUAN JOSÉ VIDAL RIBES
NEUS RUBIO CID.................................................29/08/2015
GERARD SUBIRATS CARDONA
GEORGINA CODORNIU ESCRIVÀ.......................19/09/2015

ERNESTINA JOSEFA RODA LLATSE....................03/08/2015

CINTA SIMÓ HIERRO...........................................12/08/2015
EDELMIRA LLASAT REVERTÉ.............................15/08/2015
FRANCISCO MARTÍNEZ ALFONSO....................18/08/2015
DAVID CLUA VERGE............................................05/09/2015
JOAQUÍN CABALLÉ ARASA.................................07/09/2015
JOAQUÍN ARASA CLUA.......................................16/09/2015

Oficina: C/ Major, 24 · 43570 Santa Bàrbara (Tarragona)
Tel. 977 718 725 · Fax 977 719 705
Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2
Tel. 977 510 174
43500 TORTOSA
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Generalitat de Catalunya
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Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
El 7 i 8 de setembre es va realitzar la
venda de llibres per part de l’AMPA
de l’escola. Tot i que es va haver de fer
algun canvi, se’n fa un balanç positiu.
Els pares i mares, majoritàriament,
van seguir les dates i terminis de
pagament, cosa que des de la junta
els agraïm, ja que facilita la feina i el
bon funcionament.
Des del primer dia d’escola es va
iniciar el servei de menjador i les
activitats de multimèdia, tant al matí
com a la tarda. I el mes d’octubre han
començat les extraescolars d’anglès
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oral i futbol sala.
Gràcies a una aportació econòmica
que va fer l’obra social de La Caixa,
durant el 1r trimestre, als xiquets i
xiquetes que fan ús del menjador
escolar se’ls donarà 1 tiquet de regal,
a més del que ja es donava, quan en
compren 15. També volem informar
que l’AMPA va fer una aportació
econòmica a l’escola per a la compra
d’ordinadors.
I finalment, desitgem un bon curs a
tot l’alumnat de l’escola!
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CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Encetem la quarta temporada des de
que la junta directiva presidida per
Lluc Roig va iniciar aquest projecte.
I a poc a poc, es van complint els
objectius que es van marcar a
principis de la temporada 2012-13.
Fent un resum ràpid, per aquesta
temporada el club ha augmentat un
20% en nombre de jugadors de futbol
base respecte la primera temporada
de la nova junta. També, per aquesta
temporada, el club disposarà de sis
equips de futbol base i un equip
femení, si bé queda l’espina clavada
de no haver pogut fer equip infantil,
l’única categoria que no s’ha pogut
fer equip. I també s’ha complert amb
l’objectiu de disposa d’un primer
equip amb majoria d’aportació de
jugadors del poble o fets a la cantera,
amb més d’un 60% del planter, així
com de diferents jugadors juvenils
que, en aquests anys, han debutat
amb l’equip. I no obviar, si bé no
deixa de ser quasi bé anecdòtic, el
fet que en aquests darrers tres anys
s’han aconseguit quatre títols de

campió de lliga i dos ascensos. Un
gran èxit sense dubte.
Aquesta temporada comença amb
la principal novetat a la banqueta
del Primer Equip, amb l’arribada del
míster rapitenc Francesc Parra qui,
d’alguna forma, mantindrà el bloc del
passat aportant les seves capacitats i
metodologies per intentar aspirar al
més alt. L’equip juvenil que intentarà
repetir l’èxit de l’any passat; els
equips cadet i aleví tindran com a
gran objectiu mantenir la categoria, i
els equips d’esport escolar, benjamí,
prebenjamí i patufet, tindran com
gran repte mantenir els resultats
de l’any passat. I com no l’equip
femení, sots-campió de lliga la
temporada anterior i campió de la
Copa Primavera que, un any més,
intentarà aspirar a tot. Però, sense cap
dubte, el principal objectiu de tots
els equips base del nostre club no és
cap altre que el de gaudir i aprendre,
ja que la cita del club segueix sent la
mateixa: el resultat no és l’objectiu,
sinó la conseqüència.

Des de la junta directiva intentarem
seguir pel mateix camí que hem fet
fins ara. Tot i les grans traves que
hem tingut fins ara, burocràtiques,
econòmiques o normatives, hem
seguit defensant la nostra idea
de club, una gestió de la qual
estem traient resultats, esportius i
econòmics i que, per tant, ens donen
la raó de quan vam començar. El
camí no ha estat, ni és, gens fàcil,
però ens veiem en cor de continuar i
donar-ho tot pel nostre estimat club.
Us podem garantir que, els membres
de la junta, tenim les mateixes
ganes que el primer dia i que farem
el possible per arribar a les quotes
més altes. Però quedi clar que, sense
vosaltres, no ho aconseguirem. Per
tant, un any més, us demanem que
ens acompanyeu en aquest viatge.
Ens ho passarem bé.
Aquí estarem un any més. Us
esperem!
Visca el Santa!
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Després d’un llarg i calorós estiu on
només hem tingut ganes de descansar,
de platja, de piscina i per què no? també d’algun geladet, ara ja teníem ganes
que arribés la fresqueta i també l’ordre
i la rutina del dia a dia. Hem de tenir
les piles carregades per iniciar aquesta
nova etapa de l’any amb moltes ganes
de treballar i participar.
Com ja us hem comentat en altres
ocasions, la nostra voluntat és organitzar activitats del grat de la majoria de
sòcies, per això, aquest primer trimestre del curs s’ha preparat una progra-

mació molt variada que esperem que
us satisfaci a totes.
El tenir cura del nostre cos i de la nostra ment són aspectes molt importants
a tenir en compte per tal de mantenir-nos joves, actives i viure amb una
bona qualitat de vida. Seguint aquesta
filosofia hem buscat activitats que ens
ajuden a aconseguir-ho: caminades,
cursos de ball, ioga, gimnàstica, sessions de riure teràpia, sortides fotogràfiques, excursions, manualitats... Tot
per tal d’aconseguir aquest, tan desitjat, equilibri cos-ment. Cuida’t, ningú
ho pot fer per tu.

Un altre aspecte del tarannà de la nostra associació és col·laborar i fomentar
el dinamisme social del nostre poble, i
en aquesta finalitat al llarg de l’any organitzem moltes activitats adreçades
al públic en general i no exclusivament
a les nostres associades. Ara us detallem aquelles que tenim programades
per aquest inici de curs. Animeu-vos
a participar-hi, sereu tots i totes molt
benvinguts.
Bon inici de curs a tothom,
La Junta

CURS 2015/2016 – ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM
IOGA-PILATES
Dilluns i divendres
GIMNÀSTICA-AERÒBIC
Dilluns, dimarts i dimecres
BALLS EN LÍNIA
Dilluns
CAMINADES
Primer diumenge de cada mes
TALLER DE MANUALITATS (PESSEBRES)
Dimarts
CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Dimecres 14, 21 i 28 d’octubre
TALLER RIURETERÀPIA
Dilluns 26 d’octubre
Informar-se al local social
SORTIDES
(Pl. d’Espanya, 19)
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De 19.30 h a 20.30 h
De 20 h a 21 h
De 15.30 h a 16.30 h
De 9 h a 10.30 h
De 16 h a 19 h
De 15 h a 17 h
De 16 h a 17.30 h
Dilluns i dimecres
De 17 h a 18 h
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
El 23 de juny, com ja és habitual, l’associació va procedir a organitzar en estreta
col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, la revetlla de Sant Joan. El sopar
que havia de començar a les 9.30 hores de
la nit, davant la Llar de Jubilats, lloc on es
preparen cada any les taules i ornaments
de la mateixa, es va veure interromput
per la pluja que si bé va ser escassa, fora
prou empipadora com per haver de recollir ràpidament totes les eines i haver-nos
de traslladar a l’interior del local on es fa
el ball els dies de festa. Superat el problema, val a dir que vam estar molt bé, amb
molt d’espai, aire condicionat i un bon
sopar que crec que a tothom ens va fer
oblidar el contratemps inicial.
A l’hora del ball, el conjunt, una parella
de Castelló, noi i noia, van entusiasmar
als assistents, amb una música cent per
cent de revetlla i que ens va fer sentir a
tots súper animats. Tothom va quedar
molt satisfet.
I no volem acabar aquesta breu ressenya
sense agrair, tal com es mereix, a l’Ajuntament de Santa Bàrbara la seva implicació en la revetlla, ja que sense aquesta
implicació seria gairebé impossible que
l’Associació de Jubilats la pogués dur a
terme d’aquesta manera. Moltes gràcies.
I després de Sant Joan, l’associació dóna
per finalitzat el curs i entra en un període
d’inactivitat que dura dos mesos. És un
temps, per a alguns, de vacances i la calor
d’aquests dies fa que el personal cerqui
activitats que facin més suportables les
temperatures.
Enmig d’aquest període de laxitud, tenim
la setmana més lúdica de tot l’any; és la
de la Festa Major.
La participació a la festa a títol individual està oberta i recomanada a tothom i
les associacions, com a tal, hi participen
també, com prèviament s’ha acordat amb
l’Ajuntament a l’hora de confeccionar el
programa de festes.
Així, com ja és habitual, la nostra associació ha participat en dos dels actes
més significatius del programa: l’ofrena
de fruits i flors i l’organització de la festa d’homenatge a la gent gran, en col·
laboració amb l’Ajuntament i el suport
d’una entitat bancària local.
Aquest any, els homenatjats han estat 70,
xifra lleugerament inferior a la de l’any
passat. El desenvolupament de l’acte
s’ha fet seguint el mateix protocol d’anys
anteriors i hem comptat, com a invitada
perquè ens dirigís una al·locució, amb la
Sra. Mª Ingrid Borràs, de l’Obra Social de
la Caixa.
Un altre acte del programa de festes i
d’organització exclusiva de l’associació

va ser el concurs de joc de cartes de guinyot, que es va celebrar al llarg de dos
dies en el mateix local de l’associació. Hi
van participar 16 equips de dos jugadors
i van ser guanyadors, del primer lloc, els
Srs. J. Miguel Martí i José Martí. Les tres
primeres parelles classificades van rebre
trofeus donats per l’Ajuntament, i per a
la resta de participants van haver premis,
obsequis de l’Agrícola del Camp. Es va
cloure la jornada amb un petit refrigeri
per a tots els participants.
En acabar les festes, el desig de tots els
que hi hem participat és poder repetir
l’any que ve, i si pot ser, amb més afluència, encara, de participants.
I així com qui no ho vol, arriba setembre.
L’associació reprèn les activitats habituals: comencen els balls, es prepara el curs
de gimnàstica, es tantegen les possibilitats d’un viatge, etc. I aquest setembre ha
hagut també moviment en la composició
de la junta. La dimissió de Juan Luís Arasa ha fet que s’hagi hagut de cercar nous
col·laboradors. Es va invitar, van acceptar
i han entrat a formar part de la junta, la
Sra. Mercedes Rodríguez i el Sr. Juan Boronat, als que agraïm la decisió i els donem
la benvinguda.
I en aquest moment de la represa, la junta vol encoratjar als socis a participar de
les activitats, i als que encara no ho són,
engrescar-los a que s’hi facin. Serà la manera de mantenir viva l’associació, i fent
associació també fem poble.
Comptem amb tothom.
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Ja estem a la tardor i el nostre club
després de l’habitual parada estival
torna a escalfar motors per als propers
campionats.
Encara falten un bon grapat de mesos,
però aquest temps l’aprofitem per
preparar coreografies, formar els
equips, duos, grups, escollir la música
de cadascuna de les actuacions,
confeccionar el vestuari i assajar,
assajar molt… per anar ben preparades
als campionats que ens esperen el
proper any.
Aquest mes de setembre en motiu de
la diada vam participar com cada any
d’un dels actes més destacats, el dijous
dia 10 de setembre, l’hissament de
la senyera gegant, tot i que apuntava
pluja, finalment vam poder desfilar
i celebrar-ho com cal. El dia següent
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també membres de la junta van
participar com cada any a les ofrenes
florals.
I és que el club participa activament
de totes les activitats municipals a
les quals se’ns requereix, d’aquesta
manera, la més immediata serà la Fira
de l’Oli en la qual també desfilarem a
la seva inauguració.
La junta fa temps que està mirant
de buscar alguna solució al tema
del vestuari d’hivern, ja que durant
aquesta època són poques les vegades
que se surt a desfilar, però degut a
l’increment d’atletes es vol trobar
una solució adequada i sobretot
econòmica, per no ocasionar moltes
despeses a les famílies.
El vestuari que fins ara s’utilitza a

l’hivern s’ha d’actualitzar, així que no
us sorprengueu si per a la Fira de l’Oli ja
hem trobat una solució i desfilem amb
nou vestuari. De moment són temes
que s’han de tractar amb els pares i
aconseguir un consens al respecte.
A les nostres atletes recordar-los que
tenim pendent la festa de final d’estiu.
Aquest any per temes d’agenda no s’ha
pogut realitzar, però no us preocupeu
perquè celebrarem l’arribada de la
tardor amb una gran xocolatada per a
totes les atletes i alguna altra sorpresa
que de moment no expliquem. La
data encara està per determinar, però
es farà a finals del mes d’octubre i
coincidirà amb la junta general per
donar informació de l’estat de comptes
del club i informar d’algunes novetats
que s’han d’explicar als pares i mares.
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Ja hem arribat al final del curs
2014/2015 i tot just estem començant el
nou curs, és per això que acompanyem
la memòria anual del curs 2014/15 de
l’Escola de Música Germans Arasa “Los
Flarets” com a resum de tot el que s’ha
fet durant el curs passat incloent-hi les
actuacions d’aquests mesos d’estiu.
ANY 2014
SETEMBRE
L’Escola de Música va iniciar l’activitat
regular de classes el dia 15, hi ha tingut
9 altes i 2 baixes.
OCTUBRE
El dia 4, la banda Unió Musical va
participar en la Trobada de Bandes de
Catalunya celebrada aquest any a
Barcelona, concretament al barri de
les Corts. Durant el matí els alumnes
van fer una visita guiada al mercat del
Born i van dinar a un parc prop de la
diagonal on, a les 17 hores, es va fer
una cercavila pel lateral de la diagonal
fins arribar al pati del col·legi del Pare
Manyanet. Una vegada allí, cada banda
va interpretar 2 peces.
El dia 30, la Unió Musical va realitzar
una actuació a Salou, per a la celebració
de l’aniversari de la seva segregació.
Aquesta actuació va ser contractada
a través de la federació de bandes i es
va fer una cercavila des d’una petita
església fins a l’estació de ferrocarrils,
passant pels principals carrers de la
vila. Després es va fer un concert al
costat de l’estació de ferrocarrils de les
12 hores fins a les 13 hores. Finalment,
es va acompanyar a les autoritats en
una altra cercavila fins a un parc on
es va acabar la festa fent un dinar
popular per a tots els assistents.
NOVEMBRE
El dia 21 a les 19 hores, la Unió Musical
va inaugurar la XVIII Fira de l’Oli Novell a
Santa Bàrbara, realitzant la tradicional
cercavila acompanyant a les autoritats
fins al pavelló firal.
El dia 30 la banda de la Unió Musical
va fer una cercavila a les 11.30 hores i
després va celebrar la missa en honor
a Santa Cecília a les 12.30 hores. Aquest
any no s’ha fet l’acte de benvinguda
als nous membres de la Unió Musical,
degut a què a l’haver només 1 alta,
Gerard Gas, ell i la seva família han
decidit prorrogar-ho fins el proper
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any, esperant a les noves promocions
i poder repartir-se les activitats per fer
la festa més gran.
DESEMBRE
El dia 4 la banda de la Unió Musical
va realitzar una processó per a la
festivitat de la patrona del poble Santa
Bàrbara a les 12 hores del migdia.
El dia 24 comencen les vacances de
Nadal.
El dia 27 el conjunt instrumental de
l’Escola de Música i la Banda Unió
Musical Jaume Balmes van compartir
un concert, fent mitja part cada grup.
Al final els alumnes de la coral infantil,
el conjunt instrumental i la Banda Unió
Musical van interpretar un conjunt de
nadales tots junts.
El 28 de desembre a les 12 hores, la Unió
Musical va acompanyar a l’arribada de
l’Herald en una cercavila amb música
de nadales tradicionals pel carrer.
ANY 2015
GENER
El dia 5 es realitza l’actuació en
cercavila per a la Cavalcada de Reis,
interpretant nadales típiques.
El dia 8 comencen les classes després
de les vacances de Nadal.
FEBRER
Del dia 2 al 7 es fan els exàmens del primer
quadrimestre. Cada professor realitza
aquest examen individualment, per
aules d’instruments i per assignatures.
El dia 12 se celebra el dijous llarder.
Els alumnes van a fer el tradicional
berenar acompanyats dels companys
i/o la família.
MARÇ
El divendres 27 a les 11 hores, reunió
claustre de professors, tenint com a
punts destacats de l’ordre del dia les
activitats de les jornades culturals i el
concert de professors pel 25è aniversari
de la Unió Musical Jaume Balmes.
El diumenge 29 a les 18 hores actuació
de la Unió Musical per celebrar una
processó del diumenge de rams.
ABRIL
El diumenge 19 a les 19 hores, els
professors que participen al concert de
l’aniversari fan un assaig per acabar de
preparar el repertori que interpretaran.

Audicions Jornades Culturals:
• El dimarts 21 a les 19 hores: Alumnes
de percussió i piano.
• El dimecres 22 a les 19 hores:
Alumnes de saxo, flauta travessera
i oboè.
• El dijous 23 a les 19 hores: Alumnes
de vent metalls i presentació del
contrabaix a càrrec de Rafel Iniesta.
• El divendres 24 a les 19 hores:
Audició dels alumnes de clarinet,
guitarra i del quintet d’arpes de la
Lira Ampostina, acompanyades
i dirigides per la seva professora
Teresa Espuny.
• El dissabte 25 a les 22 hores:
Concert de la Banda Unió Musical
Jaume Balmes i la Lira Ampostina al
Pavelló Poliesportiu.
• El diumenge 26 a les 18 hores:
Audició dels alumnes d’instruments
amb acompanyament de piano
amb el professor Manel Hierro, i tot
seguit el concert de professors.
MAIG
El divendres dia 1 (festa del treball) i el
dilluns dia 4 són dies de festa de lliure
disposició.
El dissabte dia 9 a les 12 hores, actuació
de la Banda UMJB fent una cercavila
per la festivitat de Sant Gregori.
El dissabte 23 de maig a les 9.30 hores,
participació del conjunt instrumental
de l’escola a la trobada de grups de
cambra d’escoles de música de les
Terres de l’Ebre a la Lira Ampostina.
JUNY
El dissabte dia 6 a les 16.30 hores,
participació del conjunt instrumental
de l’Escola de Música a la trobada de
bandes juvenils de Catalunya a la Unió
Filharmònica d’Amposta.
El diumenge dia 7 a les 19.30 hores,
actuació de la Banda UMJB per a la
festivitat de Corpus, realitzant una
processó.
Del dilluns dia 8 al dissabte 13,
exàmens quadrimestrals finals. El
divendres dia 12 es realitzen les proves
als alumnes que fan l’examen de final
de grau elemental. Aquest any qui
promocionen són Joan March (saxo
tenor), Betlem Espuny (clarinet) i Júlia
Barberà (oboè).
Aquest curs, 3 alumnes han realitzat
les proves d’accés al Conservatori de
Tortosa: Gerard Gas (oboè), Marc Granjé
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(saxo alt) i Marc Avante (trompa). Tots
ells han superat la prova amb bones
qualificacions. Gerard i Marc Avante
tenen plaça i aquest any cursaran
els seus estudis al Conservatori. Marc
Granjé no va poder cursar els estudis
al Conservatori perquè no hi havia
places a l’aula de saxo. Marc Granjé
continuarà els estudis a l’escola per
intentar accedir a un curs superior a la
propera convocatòria.
El dissabte dia 13 a les 18 hores, el
conjunt instrumental de l’escola
participa en el Festival Simfònic 2015
a Reus, fent un concert al jardí de la
Casa Brull, on es va interpretar, a les
19 hores, el cant dels ocells, de manera
simultània amb la resta de grups
participants de Catalunya.
El dijous 18 a les 9.15 hores visita
rutinària de Mario González, inspector
d’ensenyament.
El dissabte 20 a les 18 hores, audició fi
de curs de l’Escola de Música, amb la
participació de tots els alumnes al pati
de l’escola, acabant la festa amb uns
refrescos per tothom.
El divendres 26 a les 16.30 hores reunió
claustre de professors.

solista interpretada per l’alumna Laura
Bel i dirigits per Joan Marc Subirats. La
peça conjunta es titulava Cèltic Child
de Bert Appermont, obra inspirada en
la percepció i les experiències d’un
xiquet que es troba enmig d’una zona
en ple conflicte bèl·lic. Pel concert es
va necessitar suport acústic d’altaveus
i microfonia d’ambient pel cor, ja que
es feia a l’aire lliure. La regidora de
Festes Judit Lleixà va encarregar-se
d’aconseguir el necessari per poder fer
exitós aquest nou repte.
El dissabte 11 a les 19 hores, actuació
de la banda en cercavila al Pregó de
Festes.
El diumenge 12 a les 11 hores, cercavila
pels carrers principals de la vila a
càrrec dels membres i antics membres
de la Unió Musical Jaume Balmes, en
celebració d’uns dels actes destacats
del 25è aniversari. En acabar refrigeri

i un àpat conjunt i entrega de trofeus
commemoratius a tots els participants.
A les 19 hores cercavila de la Banda
UMJB per a l’Ofrena de Flors i Fruits.
El diumenge 19 a les 19 hores, actuació
de la banda fent la tradicional cercavila
en la Desfilada de Carrosses.
AGOST
Aquest any no hi ha hagut cap acte
destacable.
SETEMBRE
Dimarts dia 1 a les 11 hores, claustre
de professors de l’Escola Municipal de
Música.
El dijous dia 10 a les 20 hores,
celebració de la Diada de Catalunya
amb la tradicional cercavila per la
Banda UMJB i pujada de la bandera.
El dilluns 14 Inici de les classes de l’Escola
Municipal de Música (Curs 2015/16).

JULIOL
El diumenge 5 a les 19 hores cercavila
de la Banda UMJB al Canvi de Pubilles,
juntament amb els seus respectius
acompanyants i les autoritats fins el
pavelló de festes. Allí la Unió Musical va
fer un concert memorable, destacant
l’actuació d’un grup coral de 50 xiquets
i xiquetes, tots ells alumnes de 5è de
primària de l’Escola Jaume Balmes,
amb la col·laboració del seu professor
Lluís Fernández, la veu de cantant
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 4

Sudoku

Imatge 2

Imatge 3

Imatge 5

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

Solucions

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 31

Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Ana Elies, Miguel Ferré i
Núria Caballé.
Imatge 2: Arturo i Montse.
Imatge 3: Pepita, Alfonso, Jaume,
Maria Cinta, Rosalina, Juanito, Miguel,
Mari Carmen, Arturo i Montse.
Imatge 4: Rosita, Benduel i Mari
carmen.
Imatge 5: Eladio Llasat, José Llasat i
Maria Mercedes Granell.
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Entreteniment infantil

Endevinalla:

Juli té per nom,
Vert per cognom.
Què és?
Solució núm. 31: El rellotge

Dites i refranys:
A la tardor,
ni fred ni calor

Webs recomanades:
www.primeraescuela.com
www.saposyprincesas.com
www.jocsjunior.com
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Planer en adopció…

Ramon Guillén Suesta
Tres germans, dos nenes i jo, fills
del matrimoni format per Ramon
Guillén Garcia i Inés Suesta Gil. La
família, originaria de Cedrillas (Terol), vàrem arribar a Santa Bàrbara
el dia de la loteria de l’any 1962.
La casa familiar sempre ha estat la
mateixa, al carrer Sant Jordi número 1. En aquells temps, al primer
pis vivien Adolfo Príncep i Lourdes Rodríguez, al segon nosaltres
i al tercer Alejandro Castells, la
seva dona i la petiteta Montse. Als
baixos hi havia una tenda de queviures de Manuel Garcia Arnau,
germà de la meva àvia paterna. La
tenda, al poc temps, va passar a
ser de la meva família i la regentaven la meva germana gran Emerita
i la meva mare.

El meu pare, després d’algun treball esporàdic i de passar uns anys
molt difícils, ja que només arribar
se li van morir 40 ovelles i una
egua, va fer societat amb el Sr. Pepito Arasa (pubillet), iaio de Pepita,
Pau i Àngels Bertomeu. La societat
era de la cria d’ovelles i corders per
a l’aprofitament de la carn i de la
llana.
Per a un nen de 4 anys, era molt estrany que al carrer parlessin d’una
forma i a casa d’una altra. Tampoc
teníem ni als tiets, ni als cosins, ni
als padrins per anar a buscar la
pagueta setmanal. Els reis només
venien a casa, a cap altre lloc ens
deixaven res, ja que no hi havia
on deixar-ho… tot i això tenia els
amics i molt bons, ja que encara
avui dia ens abracem quan ens ve38

iem, José Miguel Gil, Ramon Vallés
o Pau Bertomeu entre d’altres.
La infància meva va transcorre de
pedregal en pedregal, jugant pels
carrers, ajudant a la meva mare
a agranar les “boletes” que deixaven les ovelles del ramat del meu
pare, anant a repartir la llet de les
cabres, portant aigua a casa del
pou del “NORO”, ja que en aquells
anys al poble no teníem aigua corrent, anant a veure la tele al cafè
de GERMAN o al de PEIXET i, naturalment, anant a l’escola amb els
mestres Don Salvador Masclans,
Don Joaquín Fuentes, Carmen
Lombart, Don Rogelio Farnós, gran
persona i excel·lent mestre i en
molta paciència, ja que mai el vaig
veure nerviós, tot i que hi havia vegades que tenia motius.
Anècdotes de la infància n’hi ha
moltes, totes fetes amb el poc coneixement i fruit de l’edat, per
exemple, imagineu: -PROCESSÓ
DEL CORPUS- al cap de la processó tres escolans, Manolito Albiol,
en pau descansi, amb un canelobre, jo amb la creu i a l’altre costat
José Miguel Gil, que vam començar a barallar-nos i vam acabar a
cops de canelobre i creus, amb la
mirada atònita de mossèn Sales i
de la resta de la gent. Anar a córrer el “GINJOL” al de Cugat, baix de

l’antiga CAMPSA, ens va agafar el
guarda, Sr. FONSET, la multa va ser
de 100 pessetes de l’època i com la
paga era de 25 pessetes diumenge sí, diumenge no, el càstig em
va costar 8 setmanes sense poder
anar al cine.
Als 14 anys surto de l’escola, a la
mateixa setmana començo a treballar a la DISSHELL, SA, durant els
dos estius anteriors a la sortida de
l’escola i durant l’estiu vaig treballar o fer nosa, no ho sé certament,
a CASA MARLLO i amb PERE SANZ
lo vidrier. El millor sou era a CASA
MARLLO, 200 pessetes a la setmana, un goig ja que em permetia
anar al cine sense demanar diners
a casa. El més important d’aquells
estius era que ja no anava a tirar
pedres als gats i el respecte que et
feien els caps. A la DISSEHEL, que
era una filial de TOAR, vaig començar picant caragol i als 6 mesos ja
me van donar una màquina de tallar caragol, dels que traiem els botons de nacre. Anaven a estall i ens
guanyàvem molt bé la vida (Tan de
bo ara als pobles tornessin les fàbriques que hi havien aleshores).
Franco havia mort, grans canvis es
preparaven al país, al poble seguia
tot més o menys igual, a festes no
es feien bous, les festes eren el 9
de maig i per fer un bou capllaçat
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el pagàvem la gent i després ens
repartíem la carn. Recordo l´últim
any de festes al maig, allí on està
la Llar dels Jubilats, que el futbol
va instal·lar un envelat amb les
actuacions de JORGE SEPULVEDA,
MIGUEL GALLARDO I EL GRUP
SANTA BÀRBARA, i a la pista de
BALDET va actuar TONI RONALD.
Era temps de les primeres núvies,
de passejar pel carrer Major, de
tindre pasqüeres, d’anar el dia de
pasqua al barranc i, els més agosarats, anar el divendres sant a fer
frígoles al Mas de Sant Pau, a Masdenverge.
Santa Bàrbara es prepara per ser
el centre de la marxa de les Terres del Ebre. El PUB 78, la discoteca
IRIS, LA HOLIDAY, el Frankfurt del
Manet... Qui no ha passat per algun dels reservats d’aquests llocs?
Desgràcia aquella, també van aparèixer les drogues, no sols al poble
sinó a la comarca, portant molts
problemes i també moltes morts
desgraciadament. Molts d’amics
d´aquella època ja no hi són, ens
va vindre tot massa ràpid i no sabíem res d’aquesta merda de les
drogues.
Als pobles es fan obres, l’aigua
ja està a totes les cases, els carrers estan arreglats, les bombetes
s’han canviat per faroles, les festes
són al juliol, a la fàbrica arriben els
sindicats, en un primer moment

tots ens vàrem afiliar a la CNT, no
us podeu imaginar l’aldarull que
es va formar a casa meva quan
vaig arribar amb el carnet, “que te
cerraran, que estos mataban a los curas, que siempre tienes que ser tu, etc”.
Després ens varen afiliar a la UGT
i allí comença la meva curta vida
política al PSC, ja que eren dies
d’eleccions, les primeres municipals, anàvem per les nits a apegar
cartells, a reunions semiclandestines... Professionalment seguia a
la fàbrica, algun dia de la setmana a treure pollastres i els caps de
setmana de cambrer a la Ràpita,
primer en la colla de Manolo, després per lliure i així treballant me
vaig comprar una PUCH, que era la
moto de moda i jo me pensava que
era el rei del mambo.
Estem a l’any 1978-1979, treballo
de barman a la discoteca IRIS, allí
conec a una xica de Tortosa que
me marca com a persona, érem
molt amics, érem complices, ens
ho explicàvem tot, era un sentiment tan tan pur que mai vaig intentar res, era feliç al seu costat,
però tenia un problema, tenia el
nuvi a la mili. LLÀSTIMA. Farà cosa
de 6 o 7 mesos i gràcies a les noves
tecnologies la vaig tornar a trobar
i estem pendents d’anar a prendre
un cafè.
Al 1980 formem la UESB, després
va vindre la revista VENT DE DALT,
organitzàvem festes de la joventut
i ara crec que no érem conscients
del moment històric que estàvem
vivint, fèiem les coses sense pensar, posant diners de la butxaca la
majoria de vegades.
En la UESB anem fent excursions,
normalment de cap de setmana,
als Ports, les Gúbies del Parrisal, els
Estrets d’Arnes, a Caro, al Refalgari, a la Cova del Vidre, al Barranc de
la Vall o de la Galera, llocs meravellosos i prop de casa.
La feta més important va ser la
pujada a l’Aneto, el viatge va ser
amb tren fins Barbastro i després
amb bus fins Benasque, allí ens vàrem trobar amb els pares de Carles Ibáñez, el Sr. José i la Sra. Alicia
que amb un Land Rover es varen
apropar fins prop del refugi del la

Renclusa, on vàrem dormir i al dia
següent vam “ATACAR” primer el
glaciar de la Madaleta i després el
pas de Mahoma i, per fi, L’ANETO.
Els membres de l’expedició érem:
Maria José Cid, Carles Ibáñez,
Luís Pitarch, Nati Giné, Rosi Altés,
Víctor Panisello, Pili Beltran, Lucas
Roig, Maite Bisbal, Jesús Fosch, Antonio Marco i Vicent Ibáñez.
Molta gent es preguntarà i ara perquè ho conta tot això i és perquè
als “forasters” sempre ens han posat en entredit l’estimació a Santa Bàrbara i en el meu cas sempre
he portat i portaré Santa Bàrbara
al meu cor, ja que és el poble que
m’ha vist créixer, fer les primeres
aventures, els primers amors, els
primers desenganys, les primeres
risses, les primeres llàgrimes, en
definitiva, la infantesa, l’adolescència, la joventut... Encara que
vaig viure durant molt de temps
fora, per motius laborals, al poble
hi tenia els meus pares i sempre
passava a visitar-los i quan es varen fer grans i ens necessitaven
vaig tornar al meu poble, a SANTA
BÀRBARA, sent rebut amb el carinyo i respecte que sempre a mi i a
la meva família ens han demostrat,
en una paraula i com a acomiadament, cada dia quan obro la cafeteria dono gràcies als meus pares
per escollir Santa Bàrbara com lloc
per començar una nova vida.
La vida actual al poble està sent
més dura que a molts de pobles
de la comarca, ja que indústries en
queden molt poques, el camp està
malament, oli, cítrics, gairebé diria
que la indústria o el modus vivendi dels planers avui és una mescla
entre la pagueta dels iaios, el poc
que rendeix el camp i algun lloc de
treball que hi ha a cada família, en
una paraula que la família torna a
fer PINYA, per tirar endavant, cosa
que aprovo i fa que les famílies tornen a ajudar-se, iaios, pares, fills i
néts, fent cada dia el que faci falta
perquè tots i a tots no els falti res.
Voldria desitjar al nou Ajuntament
molta sort i sobretot molt de coneixement, com diem per aquí, i a
la resta del poble SALUT.
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Abans i Ara

Plaça del dipòsit

Centre Obert l’Oliveta
FINALITZA EL CASAL D’ESTIU
BALLAGYM
Durant els mesos de juny, juliol i
setembre, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i el Gimnàs van realitzar
el casal d’estiu Ballagym.
El casal va comptar amb un total
de 96 nens i nenes d’edats compreses entre 2 i 12 anys dirigits per 11
monitors i monitores. Cada matí
els nens a primera hora estaven al
gimnàs i realitzaven diferents activitats englobades en diferents esports com bàsquet, futbol, jocs tradicionals, psicomotricitat, dansa…
I a la segona part del matí els infants anaven al Poliesportiu Municipal de Santa Bàrbara, on primer
esmorzaven i jugaven lliurement
una estona i, a continuació, feien activitats relacionades amb el
centre d’Interès que treballàvem

aquella setmana. Aquest any, la
segona part del casal va funcionar
diferent de la resta d’anys, ja que
cada setmana hi havia uns nens i
nenes.
Els centres d’interès que vam treballar van ser els països, però cada
setmana em vam treballar un com
Itàlia, Xina, Hawaii, Texas, Massai,
França i Catalunya. Les activitats
que es portaven a terme com les
dinàmiques, on cada setmana treballàvem la dansa típica del país,
manualitats i cuina sempre estaven relacionades amb el país que
tocava aquella setmana.
COMENÇA EL CENTRE OBERT
L’OLIVETA
El curs 2015-2016 ha començat
amb normalitat al Centre Obert.
Van haver un total de 42 inscripcions, de les quals han pogut iniciar

el curs 33 xiquets i xiquetes, la resta han passat a llista d’espera.
Les activitats estan programades trimestralment, es treballa en
funció de les edats dels menors. A
part dels tallers diaris, es realitzen
activitats especials com fer panellets, celebració d’aniversaris, dies
mundials, reforç escolar... Sempre
treballant la coeducació, els hàbits i les necessitats bàsiques dels
xiquets. L’horari d’atenció directa
als infants és de 17 a 19.30 h de la
tarda.
Pel que fa a les famílies s’intenta
tenir un contacte per poder guiar
conjuntament els xiquets i xiquetes. El primer trimestre hi ha programat un taller per a les famílies.
Créixer en família és un programa
de formació a les famílies, el concepte bàsic del curs és la parentalitat positiva:
- D’una banda, oferir a les famílies d’eines i recursos per millorar
les funcions de protecció, cura,
benestar i educació vers el menor.
- I d’altra banda, afavorir el desenvolupament dels models parentals adequats a les etapes
vitals dels fills i filles.
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Grup Joventut

Recull fotogràfic de les activitats de l’estiu
Aquest estiu s’ha realitzat la ja
tradicional cursa enigmàtica, el
dia 13 de juliol, sota el nom de “hi
havia una vegada un circ” un total de 372 persones repartides en
45 grups van haver de realitzar
diferents proves per tal d’esbrinar
l’enigma que els proposava el Grup
Joventut. Aquest any i en motiu de
la celebració de la desena cursa va
haver-hi un quart premi.
També com a activitat es van dur
a terme les colònies d’estiu, aquest
any van comptar amb 40 nens i nenes guiats per 8 monitors i monitores que van ser els encarregats de
relacionar totes les activitats amb
el centre d’interès dels Romans i
Astèrix i Obèlix. Les colònies van
ser a Xert a la Comunitat Valenciana. Aquest any, els monitors han
tornat a ser els encarregats de la
realització dels serveis de cuina.
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La Plana Ràdio

El 28 de setembre s’inicia la programació de la nova
temporada a la Plana Ràdio
(J.Roig).- El passat 15 de setembre, els
col·laboradors de la Plana Ràdio es van
reunir amb el personal de l’emissora i
el regidor de Mitjans de Comunicació
per tal de debatre i aprovar la nova
graella de programació per a la temporada 2015/2016 que comprendrà del
28 de setembre d’enguany al 3 de juny
del proper 2016.
A la reunió hi van poder assistir
una vintena dels gairebé trenta col·
laboradors que tindrà aquesta temporada l’emissora i que s’encarregaran
de preparar i presentar els més de 25
continguts (programes i espais) que
presenta la programació de la nova
temporada.
A banda dels programes habituals, que
es podran consultar a la corresponent
graella, la programació girarà al voltant del magazine matinal “El nostre
matí” amb informació, entreteniment i
divulgació com a eixos principals, destacant algunes novetats, com la tertúlia “Parlar per parlar” que els dilluns,
entre les 11.15 h i les 11.45 h presentaran Josep Martí i Josep Lluís Ferré,
amb un nodrit i molt conegut equip de
tertulians i tertulianes que s’aniran alternant setmanalment. També i responent a algunes peticions de la nostra

audiència més major, els dilluns abans
de les 12h oferirem l’espai “Recordes
quan?” on es farà història i escoltaran cançons perdudes en la memòria.
A l’altre extrem i responent també a la
demanda més jove, els dilluns a les 15
h Faiz Ezzannat ens presentarà l’espai
de música jove “Tocat de Faiz”.
La resta de programes repeteixen temporada i van des de l’esport a la història, la literatura i la poesia o el món
agrícola i el municipal, el creixement
personal, la salut o les nostres tradici-

ons o trets identitaris, etc. a banda dels
programes musicals temàtics presentats per diferents col·laboradors, cada
un amb el seu estil personal.
En definitiva, una programació pensada, un anys més, per al perfil específic
de l’emissora, però que busca també
apropar-se a les noves generacions. Per
aquest darrer motiu, s’estan preparant
iniciatives que els responsables tècnics i polítics de la ràdio esperen fer
públiques a partir del proper any.

Nova imatge del web de la Plana Ràdio
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Llar d’Infants Les Beceroles
FESTA DE GRADUACIÓ
Les educadores de P2, per acomiadar el curs dels nens/es que
marxen a l’escola, van organitzar
una festa de cloenda. Primer van
fer un berenar per a tots els familiars, després van passar un vídeo amb imatges de les diferents
activitats i moments que han
compartit al llarg del curs i, per
finalitzar, van graduar als infants
un per un posant-los el birret i
donant-los un diploma.
FESTIVAL DE FI DE CURS
Per finalitzar el curs 2014-2015,
a la llar vam celebrar el festival
de fi de curs on els nens/es van
fer una actuació per a tots els
seus familiars. Els més petits de

la casa (P0) van fer la cançó de
“Albin i las ardillas”, els de P1 ens
van interpretar la cançó de “I will
folow him” i els nens de P2 ens
van fer un musical de pel·lícules
de cine.
Per acabar, les educadores van

donar els àlbums a cada un dels
seus alumnes.
Volem agrair als pares i mares
la seva participació durant tot el
curs i el detall que van tenir amb
nosaltres. Moltíssimes gràcies!!!
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Serveis Socials Bàsics

Àrea de Serveis Socials
Ajudes i subvencions de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
En aquests moments l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya ofereix una
sèrie de subvencions, ajuts i serveis,
dels quals en fem un petit resum a
continuació:

99 Prestacions econòmiques d’urgència especial: Ajut puntual per atendre impagats de quotes de lloguer o
de quotes hipotecàries, i ajuts per
atendre a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament
o d’execució hipotecària, o altres
processos reconeguts en què s’hagi
perdut l’habitatge, com els processos de dació en pagament
99 Renda bàsica d’emancipació: Ajut
per a joves d’entre 22 i 33 anys que
s’hagin emancipat en un habitatge
de lloguer. Ajut derogat l’any 2012,
i al que només s’hi poden acollir
aquells que ja l’estan percebent, per
tal de tramitar-ne la seva renovació.
99 Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial: Subvenció per
a dur a terme obres de seguretat,
conservació i manteniment dels
edificis, actuacions per a la millora
de la qualitat i la sostenibilitat de
l’edifici, i actuacions per realitzar
ajustos raonable en matèria d’accessibilitat.
99 Avalloguer: Es tracta d’un servei
dirigit a les persones propietàries
d’un habitatge que volen destinar a
llogar, en forma de cobertura per al
cobrament de les rendes de lloguer.
99 Ofideute: Servei gratuït d’informació i orientació jurídica adreçat a les
famílies amb dificultats per atendre
el pagament dels préstecs o crèdits
hipotecaris i que estan en risc de
perdre el seu habitatge principal,
que ofereix un canal de comunicació amb l’entitat financera per negociar les condicions dels préstecs.
99 Xarxa de mediació per al lloguer
social: Servei gratuït que vol fer

possible l’accés a l’habitatge de la
població amb ingressos baixos.
99 Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges per a gent gran: Ajut destinat
per fer front a les despeses d’adequació de les llars a les necessitats
de les persones grans que compleixin una sèrie de requisits:
o Que l’habitatge sigui el domicili habitual i permanent.
o Que la persona tingui 65 anys o
més, i que compleixi alguna de les
següents condicions:
§ No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
§ Tenir un grau de discapacitat igual
o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, o ser pensionista de classes
passives, o acreditar algun grau de
dependència.
§ Viure sola, o amb una altra persona

de 65 anys o més, o amb una altra
persona amb dependència.
§ No superar els ingressos de la unitat
de convivència 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.
§ No disposar de cap altre habitatge
en propietat.
El pressupost de les obres d’arranjament subvencionades no pot superar
2.500€ per habitatge, i no poden estar
iniciades abans del 13 de juliol de 2015.
El termini de sol·licitud començà el 14
de juliol i finalitza el 21 de novembre
de 2015.
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), c/ Cristòfol Colom, 15 o contactant al telèfon
977 718 816.
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Ebiblio – Préstec de llibres electrònics
http://catalunya.ebiblio.cat
Com podeu ser usuaris d’eBiblio Catalunya?
Qui pot utilitzar eBiblio?
Pot fer ús d’eBiblio qualsevol persona
que disposi del carnet d’usuari de les
biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya.
A l’Smartcentre t’informarem de com
cal que facis la sol·licitud i de les condicions d’ús del carnet. Per poder accedir a eBiblio, la teva adreça electrònica
ha de figurar obligatòriament entre les
dades que s’incloguin en la sol·licitud.
Per accedir al servei cal que t’identifiquis amb el número de carnet d’usuari
i la contrasenya o PIN.
Com pots fer ús del préstec?
Si ja disposes del carnet de qualsevol
biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya pública, clica a “Iniciar sessió” i introdueix el número de
carnet d’usuari i la contrasenya o PIN.
Un cop validat, podràs navegar per
la plataforma i veure els documents
disponibles. Un cop localitzat el document que t’interessi, quan premis
el botó “Agafar en préstec” el préstec
s’efectuarà automàticament i disposaràs de 21 dies per llegir-lo.
En el cas que el document que t’interessi s’hagi prestat a un altre usuari,
el podràs reservar. Quan el document
estigui disponible, rebràs un missatge
de correu electrònic amb un enllaç per
activar o rebutjar el préstec. Disposaràs d’un màxim de 48 hores per acceptar el préstec.
Opcions de lectura
Hi ha diferents opcions de lectura:
• Reproducció en temps real (streaming), a través de qualsevol navegador del teu ordinador personal o
del navegador d’altres dispositius
(tauleta, telèfon intel·ligent). Cal iniciar la sessió i, des de la pestanya
“Els meus llibres” de l’espai “El meu
compte”, clicar sobre el botó “Llegir”
que apareix al costat de cada llibre.
• Lectura Cloud: A través de l’aplicació eBiblio Catalunya disponible per
a IOS i Android, cada usuari es podrà
baixar l’aplicació en cinc dispositius
mòbils diferents. Un cop sincronitzats els documents en préstec, es
podran llegir sense necessitat de
connexió a internet.
• Mitjançant la descàrrega, per a ordinadors personals i lectors de llibres
electrònics (e-readers) compatibles
amb DRM d’Adobe. Per poder-los lle48

gir es requereix instal·lar l’aplicació
gratuïta Adobe Digital Editions i disposar d’un compte Adobe ID. Podràs
descarregar-te els llibres, transferir-los o accedir-hi en sis dispositius
diferents utilitzant el mateix compte
d’Adobe ID.
Normativa de préstec
Préstec
Es pot agafar en préstec un màxim de
dos documents electrònics de manera simultània, independentment del
nombre d’exemplars que cada usuari
tingui en préstec en altres suports.
Renovacions
És possible efectuar una renovació per
cada document, sempre que no l’hagin
reservat altres usuaris.
El termini de renovació és de 21 dies i
s’ha de gestionar durant els tres darrers dies de venciment del préstec.
Devolucions
Una vegada acabat el préstec, el document deixarà de ser accessible des
dels teus dispositius.
No podràs tornar a agafar en préstec el
mateix document fins que hagin transcorregut 24 hores des de la devolució.
Hi ha l’opció de devolució ràpida. Amb
aquesta opció, els usuaris podran tornar el document durant les dues hores
següents a la realització del préstec
(excepte en el cas del préstec mitjançant la descàrrega).
És possible retornar els préstecs abans
de la data prevista, sempre que:
üüno s’hagi descarregat el fitxer Adobe
DRM del llibre, mitjançant l’opció
“Descàrrega en Adobe DRM”.
üüno s’hagin efectuat més de tres devolucions anticipades en els últims
30 dies.

Reserves
Si el títol que t’interessa s’ha prestat
a un altre usuari, podràs fer la reserva
per llegir-lo quan estigui disponible, tenint en compte que:
üüse seguirà l’ordre de petició de les
reserves.
üücada usuari pot reservar un màxim
de dos documents de manera simultània.
Per evitar esperes innecessàries, cada
títol admetrà un màxim de quinze reserves.
Quan el document estigui disponible i
et correspongui per ordre de petició, rebràs un missatge de correu electrònic
amb un enllaç per confirmar el préstec. És important que comprovis prèviament en l’apartat “El meu compte” de
la teva biblioteca, que l’adreça de correu electrònic és correcta i coincideix
amb la que fas servir actualment, ja
que en cas contrari, no podràs accedir
a la informació sobre les notificacions
de reserva que hagis fet.
Disposaràs de 48 hores per a confirmar
el préstec, transcorregut aquest temps,
si no has confirmat el préstec, la reserva passarà automàticament al lector
següent en espera.
En el cas que, en el moment en que
s’hauria d’activar la reserva, tinguis
en préstec el nombre màxim de documents per usuari (dos documents), no
rebràs el missatge d’avís i la reserva
passarà automàticament al lector següent de la llista de reserves.
Si us plau, comprova la teva bústia
de correu brossa i la configuració per
filtrar-lo, ja que els avisos de reserva
es podrien tractar de manera errònia
com a correu brossa i, en conseqüència, podries perdre la reserva.

Smartcentre

L’activitat de l’Smartcentre
Amb el període estival, a l’Smartcentre, les activitats han continuat però
amb un ritme més tranquil i de vacances.
Durant els mesos de juliol i agost, a la
piscina municipal es va poder gaudir
de la ja tradicional bibliopiscina, on
els usuaris que volien podien gaudir
d’aquest servei en un ambient diferent
de l’habitual, continuant fent préstec de les lectures que els hi agraden.
També hi ha hagut lectors més infantils que combinaven una estona de
bany amb la lectura de contes, per tal
de passar l’estona més divertida i diferent.
Destacar, al mes de juliol, el desè concurs d’imatge digital, que aquest any,
portava per temàtica “Els nostres carrers”. En aquesta edició hi va haver
un total de 13 participants, cadascun
d’ells amb la seva personalitat i creativitat. Totes les fotografies entregades
complien els requisits del concurs per
participar-hi. Dintre la programació de
les Festes Majors es va fer l’acte d’entrega de premis i obsequis per a tots
els participants.
Per a adults, s’ha continuat amb la sessió d’inserció laboral, els dilluns de 9
a 12 hores, per a totes aquelles persones interessades en la recerca de feina
o millora. I també, passats els mesos
d’estiu i ben entrat el mes de setembre, s’ha iniciat amb la dinàmica habitual que ja es venia fent del club de
lectura, aquest setembre, amb la lec-

tura de l’escriptora Maite Carranza, “El
fruit del Baobab”.
Com a novetat, per als infants i adolescents, ben entrat el curs escolar, es
va instal·lar una prestatgeria dedicada
al Club Súper 3. On hi havia una selecció de llibres, que algun d’ells contenia
un pòster amb la paraula màgica que
està buscant el Desmond. Els diferents
participants que van trobar la paraula màgica van poder entrar al web super3.cat per explicar i compartir amb

d’altres súpers on i com l’havien trobada. Aquesta paraula màgica és una
peça clau per a la propera festa dels
Súpers d’aquest any.
Finalment, i concretament l’última
setmana de setembre, s’han iniciat les
visites a l’Smartcentre per tal de donar
a conèixer el servei i els recursos que
s’hi poden trobar. Han estat els participants del Centre Obert l’Oliveta i també els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut
les Planes de Santa Bàrbara.
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Smartcentre

El racó de les recomanacions

Document
Sèrie de llibres de Geronimo Stilton
Geronimo Stilton és un fenomen editorial infantil que va començar a Itàlia, de la mà de l’editorial Edizioni Piemme, l’any 2000. Des de llavors s’ha
estès a altres països. Geronimo Stilton
és un ratolí que viu a una misteriosa
Illa dels Ratolins on tothom pertany
a aquesta espècie animal, encara que
actuen com éssers humans. L’humor

i l’estètica visual, que dóna molta importància a les il·lustracions i als jocs
gràfics dintre del text, són algunes de
les claus del seu èxit. A part dels llibres
més petits, també hi ha els “viatges al
Regne de la Fantasia”, llibres en què
Geronimo viu experiències emocionants en un món fantàstic. Darrere el
nom de Geronimo Stilton s’hi amaga
l’escriptora italiana Elisabetta Dami.

Web
es.pinterest.com
Pinterest és una xarxa social que permet trobar, filtrar, organitzar i compartir imatges i vídeos que hi ha a Internet. Els usuaris poden crear i organitzar per temes col·leccions d’imatges,
esdeveniments, interessos, aficions,
etc. Tots aquests continguts es distribueixen en forma del que s’anomenen
pinboards, que visualment són com taulers d’anuncis. D’aquesta manera, Pin-

terest és una plataforma molt visual
que et permet recopilar en un mateix
espai tots els teus interessos. A més a
més, els usuaris poden seguir pinboards
d’altres persones que comparteixin els
mateixos gustos per tal de buscar inspiració i descobrir coses noves del seu
camp d’interès. L’objectiu principal
de Pinterest és unir a persones de tot
el món a través d’aquelles coses que
troben interessants. El mateix nom ho
diu: Pinterest = Pin + interest, “enganxa els teus interessos”.
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El nostre patrimoni cultural
REGISTRE DE DELINQÜENTS I SOSPITOSOS
Àrea d’identificació
Fons: Jutjat de Pau de Santa Bàrbara
Nivell de descripció: unitat documental
simple
Títol: Registre de delinqüents i sospitosos
buscats per la justícia
Data: 1846-1849
Volum i suport: 1 llibre, paper i
enquadernació de cartró
Àrea de context
Nom del productor: Jutjat de Pau de
Santa Bàrbara
Dades sobre l’ingrés: ingrés ordinari, 2012
Àrea de context
Nom del productor: Jutjat de Pau de
Santa Bàrbara
Dades sobre l’ingrés: ingrés ordinari, 2012
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: document de control
de les persones buscades per accions
delinqüents o sospitoses. Les dades dels

assentaments del llibre són les dades
identificatives de la persona (nom i
cognoms, estat, veïnatge, professió,
edat); característiques físiques (estatura,
cabell, ulls, nas, barba, i característiques
de la cara); delictes pels quals és
perseguida; autoritats que la reclamen i
data de les requisitòries.
Informació sobre avaluació, tria i
eliminació: conservació permanent
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Accés lliure
Condicions de reproducció: lliure.
Llengües i escriptura del document:
castellà, manuscrit.
Àrea de documentació relacionada
Existència i localització de l’original: es
conserva a l’Arxiu Comarcal del Montsià.
Àrea de control de la descripció
Autoria: ACMO
Data: setembre, 2015
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DÍDAC SOLÉ, UN ALTRE PLANER AL BARÇA
Si uns mesos enrere era Andreu
Arasa Fort qui es convertia en el
primer jugador planer sortit de la
cantera del club qui jugaria amb el
FC Barcelona, ara és un altre membre del “Santa” i planer de naixement qui també en formarà part:
Dídac Soler Solà “Difer” qui, en
breu, passarà a formar part de l’estructura interna de l’equip culé,
concretament al departament
d’anàlisi tàctic per al futbol formatiu del Futbol Club Barcelona.
Dídac és graduat en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport i màster
en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Així com disposa
del títol de futbol nivell 2 de la Real
Federación Española de Futbol. Al
llarg de la seva trajectòria esportiva és analista de diferents seleccions base de la Federació Catalana
de Futbol i ha treballat a WOrld
SPort ACademy (WOSPAC), una
empresa internacional dedicada a
la formació esportiva de jugadors i
entrenadors d’arreu del món.
Al CF Santa Bàrbara, Dídac va jugar fins l’etapa juvenil; finalitzada aquesta etapa, va prendre les
rendes del mateix juvenil, essent

LES FANS DE LA PISCINA
Per la meva edat avançada
ja no vaig a la piscina
no puc gaudir
de les seves aigües fresques
ni del seu ambient
càlid i alegre.
Desitjo a totes les fans
que passin un bon estiu
que gaudeixin de la piscina
de la frescor de les aigües
que són una meravella.
Maria Rosa Pons Caire
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un dels entrenadors més joves del
juvenil. I de fa quatre temporades,
ha format un dels millors equips
tècnics del club, juntament amb
Jordi Roda, Dani Accensi i Àlvar Aixendri, formant un equip que, des
del Cadet, ha portat grans èxits
a tots els nivells al club, fins i tot
quedant-se a les portes de l’ascens
de l’equip juvenil a la categoria
Preferent, un èxit que hauria estat
únic a la història del Santa.
Dídac Solé se suma així a un bon

nombre de jugadors i preparadors
planers i del club que en els darrers anys han arribat a cotes molt
altes, com Xavi Gisbert, Agustí Zaera, Joel Roig, Jefrey Callau o Andreu
Arasa. Per a Lucas Roig, president
del club, aquest fet mostra la bona
salut del futbol base del nostre poble i és un motiu d’orgull, així com
una satisfacció i un exemple a seguir per a tots aquells que formen
part dels diferents equips de futbol
del CF Santa Bàrbara.

Opinió dels Partits Polítics

En aquesta edició de la nostra revista Santa Bàrbara Magazín ens resulta d’especial
dificultat la redacció d’aquesta columna
política, ja que el que avui estic escrivint,
segurament demà ja haurà canviat. Els esdeveniments polítics i judicials canvien en
hores.
Pel que fa al nostre partit volem fer notar dues coses que creiem que són les més
destacades d’aquest trimestre. D’una banda el resultat de les eleccions del passat
27 de setembre, on el nostre partit es va
presentar en coalició amb el d’ERC i on es
van obtenir uns molt bons resultats, tant a
nivell local, arribant al 50% dels vots dels
planers i planeres, com a nivell nacional,
on es va assolir la xifra de 62 diputats,
molt a prop de la majoria absoluta parlamentària. Per tant, satisfacció pels resultats a l’espera de la composició del nou
govern que ens ha de portar pel camí que
majoritàriament han decidit democràticament tots els catalans i catalanes.
Volem agrair a tots els planers i planeres
que van participar de la festa de la democràcia el passat dia 27 i, especialment, als
que van optar per l’opció més ferma que
era la de “Junts pel Sí”.
D’altra banda volem destacar les “males
formes” de fer del govern de l’Estat espanyol. Des d’un principi s’ha negat rotundament a negociar res que arribés des de
Catalunya, i cada dia veiem accions que
fan que la societat catalana se senti agredida i menyspreada pel govern de l’Estat.
Això ha fet que s’arribés a la situació actual, on molt poca gent està indecisa.
Tanmateix, tot aquest procés també ens
ha servit perquè molts mitjans de comunicació es “traguessin la careta” i ara ja se’ls
pugui etiquetar, pública i obertament, per
la seva tendència política; així com també
els alts estaments de la justícia, que, tot
i que s’esforcen en negar les evidències,
són capaços d›imputar (i culpabilitzar) al
president d›un país per deixar expressar
la seva opinió als seus ciutadans i ciutadanes.
Des de CDC donem tot el nostre suport al
nostre president Artur Mar i estem convençuts que el procés, emprés i liderat per
ell mateix, no té marxa enrere i cal continuar treballant en aquesta línia si volem
que el nostre país, Catalunya, sigui un país
capdavanter dins d’una Europa comuna.
Estem vivint moments històrics, i com a
moments històrics ens afectaran a nosaltres directament en primera persona, però
també afectaran a les generacions futures,
per a les quals volem un país lliure i amb
autogovern.
Per això, lluitem i seguirem lluitant!
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