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Editorial

V

Adrián Batiste Cuartero
Regidor de Joventut, Mitjans
de Comunicació i Noves
Tecnologies

eïns i veïnes,
Em complau poder escriure la primera editorial del Santa
Bàrbara Magazín coincidint amb l’entrada d’any nou i després de passar les festes nadalenques com a regidor responsable. Ja
han passat un grapat de mesos des de l’inici de la legislatura i ser
partícip de la festa dels 18 anys del Grup Joventut o veure reunits a
col·laboradors i oients de la Plana Ràdio en la festa de cloenda del
20è aniversari, han estat moments de molt caliu per a mi.
Un any més, ha estat impagable veure la il·lusió permanent que han
transmès els xiquets i xiquetes de Santa Bàrbara en aquestes festes
nadalenques. El Tió, els Reis Mags d’Orient, el Pare Noel, el Parc de
Nadal... són probablement els motius on es contagia una major esperança i felicitat entre la família i els amics.
Veure el iaio obrint un regal pot ser un moment de molta satisfacció
per al nét o la néta, però encara més, que el iaio o la iaia estigui amb
ell a la Cavalcada de Reis; que junts facin ‘cagar el Tió’ o una mirada
mútua i reconfortant entre tots dos, mentre el jovent està saltant als
inflables del Parc de Nadal, són moments que a tots ens queden al
record, ja sigui per la viva felicitat que es crea en aquestes dates o la
nostàlgia que resideix a posteriori.
En aquests exemples o situacions en què molts ens podem identificar, cal remarcar l’ajuda i voluntariat que mostren molts planers
i planeres, any rere any, perquè aquestes accions nadalenques del
municipi no decaiguin i continuen creant emoció i sentiment a les
nostres cases. Cal agrair aquesta faceta voluntària que aporten alguns dels nostres veïns, familiars i/o amics, ja siguin professionals o
no, en crear el context màgic i necessari d’aquestes festes; sense la
seva tasca i dedicació lliure no hi hauria la possibilitat d’organitzar
tals esdeveniments amb les mateixes característiques.
És imprescindible cuidar aquesta faceta voluntària per seguir creixent en les nostres festes i actes que conformen el calendari anual.
Per això cal reconèixer el treball desinteressat de moltes persones
del nostre entorn; un ‘gràcies’ amb total sinceritat o un somriure
d’orella a orella poden ser molt gratificants. D’altra banda, cal animar a totes aquelles persones que vulgui col·laborar i sumar en
qualsevol activitat; les etiquetes han de quedar enrere i participar
en allò que ens motiva i ens interessa, ja que podem correspondre a
moltes persones que estimem. Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara seguirem treballant per millorar el calendari d’activitats, i l’ajuda
o qualsevol idea de la gent del poble és important.
Feliç 2016 per a tots els planers i planeres!
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

L’Ajuntament de Santa Bàrbara baixa l’IBI

L

’any 2016, l’Ajuntament de Santa Bàrbara baixarà l’IBI, cosa
que suposarà per als planers i
planeres una baixada del 5,96% en el
rebut de la taxa corresponent als bens
immobles, això referent a l’IBI urbà i
no al rústic, amb una rebaixa del tipus
impositiu fins al 80% i el pagament es
fraccionarà en dos terminis sense aplicar interessos.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, explicava el seu malestar per
la forma com Cadastre ha gestionat el
pagament que els veïns han d’afrontar
per a la darrera revisió i aclaria que
l’Ajuntament no té res a veure amb la

notificació que molts veïns del poble
han rebut on se’ls reclama un pagament de 60 €, ja que aquest és l’import
que Cadastre aplica pel servei de revisió cadastral que es va fer al municipi
a principis d’any i que percep íntegrament aquest organisme recaptatori i
no l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Precisament per això, l’alcalde planer explicava que, tenint en compte
que després d’aquesta revisió el valor
cadastral de molts immobles s’incrementarà, l’Ajuntament de Santa Bàrbara pren la decisió d’aquesta baixada
de l’IBI.

Finalitza la quarta edició de Cultutardor

T

al com estava previst, amb l’inici de la Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç, finalitzava
aquesta quarta edició de Cultutardor,
un projecte que naixia des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, l’any 2012, amb la finalitat de dinamitzar culturalment els
dissabtes anteriors a la fira.
Durant 2 dissabtes de tardor, l’Smartcentre de la població s’omplia de diverses i variades manifestacions culturals. El primer, a més de la presentació d’aquestes Jornades Culturals de
tardor, a càrrec de l’alcalde de Santa
Bàrbara, Alfred Blanch, els assistents
podien 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. Els poemes es van
anar combinant amb les diferents
peces que van interpretar el Grup de
Clarinets de l’Institut d’Ensenyaments
Artístics Oriol Martorell de Barcelona,
encapçalats pel mestre Joaquim Tafalla de Santa Bàrbara.
Ja el segon dissabte, Pep Gimeno Botifarra un cantaor tradicional valencià
amb vora trenta anys d’experiència va
posar en peu als assistents amb les seves cançons d’arrel tradicional, emocionant a tot el públic amb anècdotes i
4

històries recollides per ell mateix durant la seua trajectòria d’investigació
i recuperació de cants tradicionals del
País Valencià.
Donat que aquest any la Cultutardor
s’adheria als actes previs de la Nit
de Santa Llúcia - Festa de les Lletres
Catalanes, que organitzava Òmnium
Cultural a Tortosa el divendres 11 de
desembre, els dos dissabtes, abans de
cada espectacle, hi va haver els parlaments de l’alcalde i d’un representant
d’Òmnium Cultural. I l’alcalde, l’últim
dissabte, va demanar un minut de si-

lenci amb motiu dels terribles fets
ocorreguts unes hores abans a Paris.
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor
de Cultura, Alfred Blanch, estava molt
content per la resposta, sobretot en
quant a l’assistència de públic, que la
Cultutardor havia tingut aquest any, no
només d’assistents del municipi sinó
també de fora i comentava que havia
estat una programació amb grups de
qualitat gairebé tant o més que l’any
passat i que continuaria apostant per
portar a Santa Bàrbara la qualitat que
es mereix.

Alcaldia, Urbanisme i Cultura

A

quest any 2016, se celebra el
XXV concurs literari Sant Jordi
vila de Santa Bàrbara. El premi
que es convoca és:

El termini d’admissió
dels originals acabarà el divendres 11 de
març de 2016, a les 13
hores.
El veredicte del jurat
es farà públic el dia
8 d’abril de 2016. El
mateix dia es donarà
a conèixer la data del
lliurament dels premis.
Les bases específiques
d’aquest concurs es
poden consultar a la
web municipal www.
santabarbara.cat.
També es pot realitzar
qualsevol consulta a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, tels. 977
717 000.

XXV
Concurs Literari
Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara 2016

Premi de Narrativa dotat amb 300 €
Accèssit de caràcter local dotat amb 60 €
Bases i més informació a www.santabarbara.cat

També es convoca el
XXV CONCURS LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràcter local,
destinat als alumnes
de l’Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador
de cada un dels cicles
d’Educació Primària i
d’Educació Infantil se
li atorgarà un premi
consistent en un lot
de llibres, donat per
l’AJUNTAMENT. A més
a més, tots els participants rebran un record commemoratiu.
L’especificació de les
bases serà establerta
per la mateixa escola.

tigi a la cultura planera, però sobretot
dóna a conèixer el nostre poble a l’exterior, ja que hi ha molts participants
d’arreu de Catalunya.

ROGELIO FARNÓS
(Caràcter escolar i local)
ORGANITZA:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Impremta Querol, S.L. - 977 597 100 • D.L.: T -1.727-2015

PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 300 € i
donat per l’AJUNTAMENT, a un relat curt
d’una extensió mínima de 15 pàgines, de
tema lliure; i un accèssit de caràcter local de
60 €, donat per l’AJUNTAMENT.

Alfred Blanch, creu que, aquest concurs, que aquest any celebra els seus
25 anys, que s’organitza des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, dóna pres-

Escola Jaume Balmes

COL·LABOREN

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

El regidor de Cultura,
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Festes i Fires

XIX Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç

U

n any, la pluja. Enguany el vent...
i el clàssic del futbol. Així es podria definir la XIX Fira de l’Oli
Novell, dels Cítrics i del Comerç, que
si bé va tenir un dissabte força pobre,
va recuperar-se molt bé el diumenge,
amb bones sensacions tant per part
del públic com també d’expositors.

La fira fou inaugurada el divendres
20 de novembre a càrrec de l’Hble. Sr.
Jordi Ciuraneta i Riu, Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya, qui va destacar l’enorme esforç de la Regidoria de Fires i
Festes per tirar endavant la fira i de la
importància de l’oli d’oliva per projectar Catalunya més enllà de les nostres
fronteres. Al mateix temps, el conseller
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va destacar el gran ventall d’activitats
que presenta la fira on aquest any es
van introduir novetats destacades,
com la tapa de la fira (amb més de 200
racions servides), l’actuació de la colla
castellera ebrenca Xiqüelos i Xiqüeles
del Delta o l’exposició de pessebres a
la carpa temàtica. Paral·lelament es
van realitzar les clàssiques activitats,
com els concursos de fotografia, fer
allioli o exprimir mandarines, les demostracions tradicionals de preparada
de terreny o plega d’olives, les exposicions temàtiques, jornades tècniques o
degustacions gastronòmiques.
Tot i això, un cop més, les inclemències
meteorològiques van enterbolir el funcionament de la fira, essent aquest any
protagonista el vent, acompanyat de

la primera onada de fred, així com el
partit Reial Madrid - FC Barcelona, van
provocar un descens considerable de
visitants el dissabte. Afortunadament,
la millora del temps del diumenge va
portar a una recuperació el mateix dia,
salvant en gran mesura les expectatives generades per aquesta edició.
Per a Judit Lleixà, regidora de Fires i
Festes, el fet d’arribar a la dinovena
edició i, segons ella, haver passat uns
anys de grans sofriments per poder
mantenir l’esperit de la fira, és un
fet que demostra l’aposta directa de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per la
fira i, un cop més, espera que per a la
propera edició l’any 2016 la meteorologia sigui més benèvola.

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Lluita contra la plaga del morrut roig

E

l departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació,
des de la detecció de la plaga
del morrut de les palmeres a Catalunya, l’any 2005, ha pres, d’acord amb
les normatives estatal i comunitària,
mesures fitosanitàries per tal d’evitar
la seva propagació, que han consistit
bàsicament en donar la màxima informació al sector, en el control de la
producció i comercialització de palmeres, instar a fer tractaments tan de xoc,
com curatius i preventius, així com a
la destrucció de les parts afectades de
les palmeres atacades.
Per fer front a la plaga es va publicar
l’Ordre ARP/343/2006, que declara
l’existència oficial a Catalunya i qualifica d’utilitat pública la seva prevenció i lluita. Posteriorment l’Ordre
AAM/56/2011, que modifica l’article
11 de l’Ordre esmentada amb anterioritat, específica respecte a la poda el
següent:

“11.3 Així mateix han de realitzar la
poda de les palmeres del gènere Phoenix sp., únicament entre el mesos de
desembre i febrer; no obstant, cas que
sigui imperatiu efectuar activitats de
poda fora d’aquests mesos, serà obligatori realitzar un tractament fitosanitari immediat per assegurar-ne la
protecció.”
Quant a les palmeres afectades per la
plaga s’especifica que les persones físiques o jurídiques públiques o privades titulars de palmeres afectades per
la plaga tindran l’obligació de realitzar
la tala i destrucció de la part afectada
de la palmera tan bon punt es detecti la presència de la plaga. El material
resultant, es destruirà mitjançant trituració o altre mètode que garanteixi
l’eliminació de la plaga, i es gestionarà de manera que no suposi cap risc
la seva propagació. Queda prohibit
l’abandonament d’aquest material

així com el seu abocament en punts no
autoritzats.
Atès que és el moment òptim de fer la
poda, us recordem que l’incompliment
de les mesures fitosanitàries establertes per combatre la plaga, està considerat com una falta greu, i pot suposar
l’incoament d’un expedient sancionador per part dels Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Renovada la guia comercial i de serveis de
Santa Bàrbara

L

’any 2013, la Regidoria de Promoció Econòmica va realitzar una
renovació profunda de la guia
comercial i de serveis de Santa Bàrbara. Aquesta guia tenia els seus orígens
a l’anterior guia comercial i de serveis
de l’interior del Montsià de l’any 2005.
Calia una renovació profunda amb
l’actualització correcta de tots els comerços i empreses presents al nostre
poble.

ment, la renovació d’aquesta guia es
preveu fer-se per períodes més curts,
ja que el fet de publicar-se a la web de
Santa Bàrbara suposa una major agilitat a l’hora de renovar-se.
Cal destacar que en comparació amb
l’any 2013, el nombre d’empreses i comerços presents a la guia ha pujat un
5%, essent actualment 221 empreses
(l’any 2013 n’hi havia 210). Tot i això,

encara resten comerços i empreses
per actualitzar la seva informació. Per
aquest motiu, es pot enviar la informació al correu electrònic adelim@
altanet.org o per telèfon a l’Smartcentre 977 719 136. Per consultar la guia
comercial es pot accedir al següent
enllaç:
http://www.santabarbara.cat/media/
upload/imatges/Guiacom2015.pdf

Aquesta guia es va publicar a la web de
Santa Bàrbara, repartint totes les empreses en 15 camps temàtics concrets,
per tal de fer més fàcil la recerca. També va incorporar nous ítems, especialment els que fan referència a les noves
tecnologies (web i correu electrònic) i
va diferenciar aquells comerços que
formaven part de l’antiga Unió de Comerciants de Santa Bàrbara.
L’any 2015 es va procedir a una nova
revisió de la guia comercial, eliminant
aquelles empreses/comerços ja no
existents, afegint-hi els nous i renovant la informació de la resta. Actual7
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Conveni de col·laboració per a la formació pràctica
en centres de treball

U

n dels objectius de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha estat
sempre buscar la integració social i ocupacional de persones en risc
d’exclusió laboral. Accions formatives,
d’inserció laboral, pràctiques en empreses o plans d’ocupació, entre altres,
són algunes de les accions que periòdicament es realitzen al nostre poble.

En aquesta s’han tornat a realitzar
pràctiques laborals a l’Smartcentre,
concretament Formació Professional
en Centres de Treball (FPCT), una formació molt important a nivell d’ocupació ja que constitueix una presa de
contacte entre l’alumnat i un entorn
real de treball que millora el coneixement sobre el perfil professional dels

alumnes, posant en pràctica coneixements adquirits i facilitat d’aprenentatge de competències generals.
En aquest sentit, el Servei d’Ocupació
de Catalunya amb la col·laboració del
Consell General de Cambres de Comerç
que, amb la Fundació Privada Montsià,
han realitzat la formació pertinent per
a què, posteriorment, puguin realitzar
les corresponents pràctiques a empreses. En aquest cas, les pràctiques han
estat realitzades per dos alumnes de
Santa Bàrbara en l’apartat de telefonista i atenció al públic, realitzat exclusivament a l’Smartcentre durant
dues setmanes en horari laboral. Les
pràctiques s’han basat en atenció telefònica, gestió d’encàrrecs, atenció al

públic, tasques administratives, etc.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara espera
poder seguir comptant amb aquest tipus de pràctiques per tal de facilitar la
integració laboral a tothom.

Renovat un any més el conveni amb Montsià Actiu

diferents sectors agroalimentaris de la
nostra comarca, entre altres.

P

er a aquest període 2015-16,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha fet efectiva la seva renovació
amb el Montsià Actiu, un projecte de
desenvolupament econòmic local liderat pel Consell Comarcal del Montsià, planificat i executat en cooperació
amb els 12 ajuntaments de la comarca
del Montsià i que compta amb l’adhesió de 15 organitzacions socials i
econòmiques del territori i 30 empreses privades. El projecte rep el suport
i finançament del Servei d’Ocupació
de Catalunya a través del programa
“Treball a les 7 comarques” i del Fons
8

Social Europeu i aquest és el cinquè
any de procés.
Durant aquests anys, Montsià Actiu ha
realitzat diferents tasques de suport
al desenvolupament econòmic local,
impuls al teixit empresarial, serveis a
persones en situació d’atur o formació ocupacional, entre altres. Destaquen actuacions tan importants en
aquest sentit com el Fòrum del Talent
(amb participació d’empreses locals
del nostre poble), el servei d’inserció
laboral Activa’t, el servei Linkempreses al Montsià o estudis estratègics a

A nivell local, cal tenir present l’enorme incidència d’aquest projecte. S’ha
treballat amb diferents empreses a
nivell individual en els diferents estudis estratègics realitzats, s’ha ajudat a
moltes persones aturades a reconduir
la seva situació en el programa Activa’t d’inserció laboral, es va realitzar
un seminari de màrqueting digital per
empreses o, també, es va realitzar formació professionalitzadora en la branca de la jardineria.
La renovació, un any més, d’aquest
conveni suposarà millorar i fins i tot
ampliar els diferents serveis que s’ofereixen. Es preveu que per a l’any 2016
es realitzi novament una nova formació professionalitzadora o s’ampliï i es
potenciï el servei de l’Activa’t.

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Intervenció en camins

D

urant
l’última
setmana
d’octubre i primera quinzena
de novembre es va procedir a
desbrossar els marges de bona part
dels principals camins del nostre terme.

puntuals per desbrossar la sèquia de
sortida de la depuradora i els laterals

del vial d’accés al polígon industrial
Barranc de Lledó.

En col·laboració amb l’Ajuntament del
Mas de Barberans es va fer una reparació provisional del ferm d’un tram del
camí de Mitamplana que es trobava
molt deteriorat degut a l’acció de les
darreres pluges.
També s’han fet altres actuacions

Inici del programa Treball i Formació 2015-16

A

finals de 2015 es va iniciar a
Santa Bàrbara una nova edició
del programa Treball i Formació. Aquest programa, impulsat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya, gestionat des del Consell Comarcal del
Montsià i coordinat amb l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, ofereix la possibilitat a persones en situació d’atur de
realitzar un treball remunerat amb la
combinació formativa. Per a aquesta
edició, la tercera ja al nostre municipi amb la denominació de Treball i
Formació, es va realitzar la demanda
d’una persona major de 45 anys en
situació d’atur, amb experiència prèvia al sector de la construcció i sense
ingressos de cap tipus. Seleccionat el
candidat, es va iniciar el projecte anomenat “Construcció de l’hotel d’entitats de Santa Bàrbara - fase 2”.
En els darrers anys, els diferents projectes d’ocupació impulsats des del

SOC han donat feina a moltes persones aturades del nostre poble, principalment del sector de la construcció,
un dels sectors que majors índexs
d’atur presentava entre la població
activa planera. Ja l’any passat, es va
contractar a un peó de construcció per
realitzar la primera fase del mateix
projecte i, per a aquest any, s’espera
finalitzar amb el suport d’un treballador més mitjançant aquest programa.
Per a l’alcalde del municipi, Alfred
Blanch, aquests programes són fonamentals per tal de poder donar feina a
persones, moltes d’elles qualificades, i
que malauradament es troben en situació d’atur. Al mateix temps, l’alcalde
lamentava no poder contractar més
personal, degut entre altres a les dificultats contractuals que sofreixen els
ajuntaments per part de la normativa
actual (tot i que l’Ajuntament ho podria fer igualment), així com les traves

per part del Servei d’Ocupació de Catalunya que, si bé és positiu que continuï
fomentant aquest tipus de programes,
hauria de plantejar una major flexibilitat per a municipis petits, així com
poder optar a altres grups de treballadors/es en situació d’atur que, pels
paràmetres establerts a cada convocatòria, no poden entrar-hi.

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

http://www.contregisa.com

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Finalitza el curs d’estratègia social media

L

a Regidoria de Promoció Econòmica va organitzar el passat mes
de novembre una formació de 10
hores per a empreses, comerços i entitats locals amb voluntat de potenciar
la seva activitat a les xarxes socials. El
curs va comptar amb la participació de
12 alumnes, es va realitzar a l’Smartcentre i fou impartit per l’empresa
consultora Tarannà MKT Consulting.
Els objectius del curs eren conèixer
les oportunitats de les xarxes socials
en matèria de màrqueting, dissenyar
i desenvolupar un Pla de Màrqueting
Online Express, aprendre a analitzar
les estadístiques socials, saber com
interactuar i gestionar les comunitats
socials o crear campanyes publicitàries amb Facebook Ads, entre altres.
La formació tenia com a eix fonamental veure com les xarxes socials han
canviat la manera com les empreses
desenvolupen les seves estratègies de
màrqueting, com s’han convertit en

un canal de comunicació molt eficaç,
capaç d’augmentar la capacitat de comunicació o com aconseguir alts nivells de segmentació de la demanda
millorant, d’aquesta manera, la capacitat de comercialització dels productes i serveis.
Es van realitzar 5 sessions de dues ho-

res cadascuna, amb un alt component
pràctic. Per a Antonio Ollés, regidor
responsable, es va promoure aquesta formació per tal que les empreses
i comerços del municipi aprenguessin
a treure profit d’un recurs tan extens
com les xarxes socials. A més, va comentar que si hi ha demanda, el curs
es repetirà per al proper any.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Reconeixement al mèrit esportista planer

L

a Regidoria d’Esports va fer entrega el dissabte 23 de novembre
en el marc de la XIX Fira de l’Oli
Novell, dels Cítrics i del Comerç, dels
premis al reconeixement al mèrit esportista planer, uns premis que van
correspondre exclusivament a ciclistes
del nostre poble en les seves respectives categories. Cal tenir present que,
enguany, es van modificar els criteris
per tal de poder optar a aquest reconeixement, essent exclusivament el
fet de quedar entre les tres primeres
posicions de qualsevol campionat nacional o estatal.
Els tres guardonats van ser:
- Manel Arasa Martí, tercer classificat en el Campionat d’Espanya
en la categoria M30 de descens en
MTB, tot i estar lesionat una part
de la temporada. Arasa és tot un
referent de les dues rodes al nostre
poble, havent aconseguit diferents
guardons i campionats de primer
nivell.
- Marc Acero Fort, tercer classificat
del campionat de Catalunya de
ciclisme en pista categoria cadet,

prova celebrada a Barcelona el passat agost. Marc Acero és una de les
grans promeses de l’esport de les
dues rodes a Santa Bàrbara.
- Alba Gómez Izquierdo, ciclista que
va aconseguir el Campionat d’Espanya en línia de la categoria cadet, prova celebrada a Lorca (Múrcia) el mes de juliol. Alba és, sens
dubte, una de les principals apostes
del ciclisme femení al nostre poble,
així com a nivell nacional, amb di-

ferents campionats aconseguits al
llarg de la seva carrera.
Joan Abella, nou regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, va
destacar la importància de l’esport al
nostre poble, remarcant aquests premis no només com un reconeixement
esportiu, sinó també com un exemple
a seguir per les generacions més joves
per tal de fomentar la pràctica de l’esport i per la capacitació i esforç personal, valors lligats a l’esport.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Santa Bàrbara aprova un pressupost per al 2016 de
3.000.000 €

E

n el ple ordinari celebrat el
passat dia 17 de desembre, entre d’altres punts, es va aprovar el pressupost per a l’exercici
2016.
Els comptes municipals, que van
tenir el suport de CIU i PP i el vot
contrari del grup Esquerra Planera, segueixen prioritzant les inversions, el manteniment dels serveis
bàsics, així com també partides
d’atenció a les persones, per tal de
donar un millor benestar a tots els
planers i planeres.
En la confecció dels pressupostos,
segons ha exposat el regidor d’Hisenda “l’equip de govern continuem apostant per la inversió per a
la generació de riquesa i el manteniment de serveis municipals existents”.
Durant la presentació dels comptes,
l’alcalde Alfred Blanch va explicar
que per al proper exercici l’Ajuntament tindrà un pressupost total
de 3.003.621 €. També va explicar
que per a l’any 2016 es rebaixarà
un 5,88% L’IBI urbà, que passarà
d’un coeficient sobre el valor cadastral del 0,85% al 0,80%. Referent a
aquest impost, es va anunciar que
en el proper exercici es fraccionaria
el pagament amb dos rebuts sense
aplicar cap cost per al contribuent.
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En el pressupost del 2016 s’obre
també una nova partida de manteniment per al nou edifici del carrer
Ametller (Hotel d’Entitats), el nou
espai que pretén donar una ubicació física a tot el teixit associatiu planer, i Mercat Municipal, que
també és de recent creació i no disposava fins ara de partida pròpia.
En l’apartat social es crea una línia
de subvenció de 45.000 € per minorar les quotes als usuaris del Centre
de Dia i que així tots els usuaris puguin gaudir d’un servei de qualitat i
professionalitzat.
Es consolida la partida per a
l’Smartcentre, donant èmfasi als
serveis de divulgació de la cultura,
emprenedoria (coworking) i servei d’accés a les noves tecnologies.
S’incrementa la partida amb 5.000€
a l’Escola de Música com a aposta
clara per poder gaudir dels ensenyaments musicals al nostre poble.
En l’apartat de festes i fires, es mantenen els pressupostos ajustats de
la Fira de l’Oli Novell, 50.000 €, les
Festes Majors, 120.000 € i les festes
populars, 15.000 €.
El pressupost també aposta per donar continuïtat a la rica vida social de què gaudeix el municipi, en
aquest sentit, les entitats culturals
i esportives continuen rebent sub-

vencions de l’Ajuntament, 28.700 €.
Els manteniments bàsics del dia a
dia a Santa Bàrbara segueixen també enduent-se una part important
del pressupost municipal, en aquest
sentit destacaríem la recollida d’escombraries, 187.000 €, 65.000 € en
energia elèctrica de carrers, neteja
i condicionament d’edificis municipals 63.000 €, servei de recaptació
BASE 48.000 € o manteniment de
carrers i places 40.000 €.
En clau inversió, el pressupost s’estructura amb dues partides que es
destinaran 321.200 € per a la consolidació de l’estructura de l’antic
Ajuntament, aquesta actuació la
posava de relleu l’equip de govern
donat el ràpid deteriorament d’un
dels edificis amb més valor històric
de la població.
L’altra inversió més important per
al 2016 serà la continuació en la canalització del carrer Victòria (Fase
II) per un muntant de 297.940 €
finançant-se aquest any amb una
línia de crèdit a llarg termini per
import de 250.000 €.
El regidor d’Hisenda, Joan Abella,
comentava que tothom que vulgui
pot consultar el detall dels pressupostos a la pàgina web municipal i
a les oficines de l’Ajuntament.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Curs de formació del Grup Joventut
El 10 d’octubre es va engegar el ja consolidat curs de formació bàsica per
formar part del Grup Joventut. El curs
es va dur a terme durant 4 matins de
dissabte, de les 9 a les 14 hores.
Diem que aquest curs està consolidat
perquè després de dotze edicions continuen sent molts els joves que el realitzen.
Aquest any van ser 12 els joves que
van participar. El curs va estar impartit
per monitors del Grup Joventut que els
van explicar i formar en diferents tallers que es fan al curs, com ara, dinàmiques, cançons, com fer de monitor,
primers auxilis, manualitats...
Aquest curs dóna una continuïtat
a l’educació en el món del lleure a

aquells joves que volen continuar participant de manera activa amb les activitats que el grup organitza.

ves a continuar amb aquesta línia i a
participar amb les activitats que es fan
al poble.

El regidor de Joventut, encoratja als jo-

18è aniversari del Grup Joventut

E

l 6 de novembre, el Grup Joventut
es va vestir de festa per celebrar
la seva majoria d’edat. Un total
de 130 persones van ser les convidades a gaudir d’una nit màgica plena de
records, i van ser uns 80 els que van
assistir.
A les 21 hores els assistents es van reunir a la Llar de Jubilats per tal de donar
el tret de sortida i seguidament es van

realitzar una meravellosa fotografia.
Posteriorment, va començar el sopar
i amb ell van començar les sorpreses,
reconeixements als tres fundadors
i agraïment a la exregidora de Joventut, Montse Rodríguez, per la dedicació
d’aquests últims 12 anys i, també, a
totes i cadascuna de les persones que
han participat durant aquests 18 perquè el Grup Joventut sigui el que ara
coneixem. Ja gairebé per acabar, els

famosos miss i místers molt reconeguts a les colònies i que no van deixar
indiferent a ningú. Per finalitzar, una
fantàstica festeta amb fotocall que va
deixar unes imatges molt divertides.
El regidor de Joventut, la tècnica del PIJ
Planer i la directora del Grup Joventut
valoren positivament la festa i ja estan
amb la mirada posada de cara a la celebració dels 25 anys.
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Setmana “veus el que beus? amb l’alcohol menys és millor”

E

ls departaments d’Ensenyament
i de Salut, dins del Pla Interdepartamental de Salut Pública
(PINSAP) juntament amb les Oficines i
Punts d’Informació Juvenil dels ens locals de Terres de l’Ebre han participat
en la setmana de sensibilització sobre
els riscos del consum d’alcohol.
El 19 de novembre, la infermera del
CAP de Santa Bàrbara i la tècnica de
joventut es van desplaçar fins a l’IES
les Planes per dur a terme la jornada
amb els alumnes de secundària, amb
la finalitat de resoldre dubtes i treballar els mites al voltant del consum de
l’alcohol.
Al mateix temps, es va omplir un
qüestionari per detectar quins hàbits
de consum d’alcohol hi ha entre els
escolars i es va fer una dinàmica on
els alumnes van plantejar, de manera
anònima, tots aquells temes relacio-

nats amb el consum d’alcohol.
Hi van participar un total de 85 alumnes aproximadament, de diferents
cursos, des de 1r d’ESO fins Batxillerat.
Adrián Batiste, regidor de Joventut,
afirma que s’ha de continuar treba-

llant amb els adolescents i joves del
municipi, sensibilitzant-los i fent prevenció a tots els nivells, com aquest
cop que s’ha treballat la sensibilització
sobre els riscos del consum de l’alcohol.

L’Smartcentre participa com a espai referent en la
TINETjornada 2015

E

l Palau de la Diputació de Tarragona va acollir una edició molt
especial de la TINETjornada, la
trobada anual de la Xarxa Ciutadana
de les Comarques de Tarragona. En
aquesta ocasió, TINET va recordar el
seu naixement, ara fa 20 anys, amb el
seu fundador i impulsor, Manel Sanromà. Amb la presència dels usuaris de
TINET, la trobada va permetre conèixer, també, altres projectes nascuts de
la iniciativa ciutadana i amb esperit de
col·laboració i de servei a la comunitat.
L’esdeveniment es va poder seguir en
directe des del Palau de la Diputació i
a través d’Internet, gràcies a l’emissió
en streaming.
Segons Sanromà, fer accessible Internet a la ciutadania amb el naixement
de TINET va ser una d’aquestes idees.
Durant la TINETjornada es va presentar una aplicació per a dispositius mòbils: Sostea, que han creat des de l’associació Astafanias per donar resposta
a emergències en què es vegin implicats menors que pateixen autisme. Els
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responsables d’aquest projecte, Carlos
Fernández i David Canela, van explicar
les seves característiques.
L’exitosa iniciativa de l’IgersMap de
Tarragona va ser un altre projecte
que es va presentar als assistents, de
la mà dels seus impulsors i representants dels Instagramers de Tarragona,
Rosa Comas i Albert Anguera. El Grup
de Desenvolupadors Google de Tarragona va donar a conèixer, a través de
Vanessa Galcerà i Tomàs Gonzàlez,
l’activitat de la seva comunitat a l’entorn dels grups de desenvolupadors de
programes i aplicacions des de Tarragona. La TINETjornada també va acostar al públic el coworking: la manera
de treballar compartint espai, recursos
i experiències, amb la Coia Domingo
de XECC, Xarxa d’Espais Coworking del
Camp i Mercè Fort de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara. Finalment, TINET ha
compartit el seu programa TINETescola que es porta a terme als centres
educatius de les nostres comarques
des de l’any 2011 per promoure un ús

positiu, segur i responsable d’Internet
entre els menors. El Pep Carbonell i la
Montse Jaraba van dur als assistents
aquesta iniciativa formativa.
Alfred Blanch i Adrián Batiste, com a
responsable de l’Smartcentre i com a
regidor de Noves Tecnologies respectivament, valoren molt positivament
que l’Smartcentre sigui un espai referent del territori i agraeix a la Diputació de Tarragona i especialment al servei TINET la important tasca de difusió
i promoció que realitza.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Èxit de participació al curs de manipulador d’aliments

P

er finalitzar l’any, el Punt d’Informació Juvenil Planer ha dut
a terme un curs de manipulador
d’aliments, el dilluns 28 de desembre.
El curs ha estat impartit per Benilde
Domingo, diplomada en nutrició humana i dietètica, amb una durada de
tres hores i un total de 26 participants.
La realització d’aquest curs de manipulació d’aliments pretenia proporcionar una informació clara que permeti
a les persones que manipulin aliments
conèixer els possibles perills que s’hi
associen i com evitar-ho. Bàsicament,
un manipulador d’aliments és aquella
persona que, a causa de la seva activitat laboral, té contacte directe amb
els aliments durant la seva preparació,

fabricació, transformació, elaboració,
envasat, emmagatzematge, transport,
distribució, venta, manipulació, subministrament i servei.
Els continguts treballats durant la sessió han estat: els microorganismes, la
contaminació dels aliments, la contaminació microbiana dels aliments, la
manipulació d’aliments, la higiene de
la persona manipuladora i el sistema
d’autocontrol APPCC.
Una bona manipulació dels aliments
evita moltes intoxicacions, com pot ser
la salmonel·la. També és molt important la manipulació correcta dels aliments per al tractament d’al·lèrgies o
intoleràncies alimentàries, com poden

ser la celiaquia o la intolerància a la
lactosa, entre altres.
El regidor de Joventut, Adrián Batiste,
vol continuar treballant amb la línia
de la formació, per tal de proporcionar
noves vies laborals i formatives per a
la població. Al mateix temps, agraeix la
forta acceptació que ha tingut aquest
curs i informa que durant el proper
any se’n durà a terme algun altre.

Parc Infantil i Juvenil de Nadal 2015

P

er dinovè any consecutiu, el Parc
de Nadal de Santa Bàrbara acull
als xiquets i xiquetes del municipi i els voltants.
Com cada any, s’intenta innovar, portar idees novedoses per tal de què siguin atractives per a tots els xiquets
i xiquetes i, per això, com a novetat
d’aquest any els iwatboards han estat
els encarregats de passejar als petits
i als no tan petits pel carrer del Pavelló. També, la col·laboració amb Eli per
ajudar-la a realitzar les fofuches del
príncep i princesa calva per tal d’entregar-los a hospitals amb xiquets i xi-

quetes malalts de càncer ha estat una
novetat molt important i solidària i, finalment, la macro carta als Reis Mags
amb la finalitat de ser exposada i passejada pel carrer durant la cavalcada
de reis.

El regidor de Joventut, Adrián Batiste, valora molt positivament la predisposició del jovent per formar part
d’aquesta gran família i remarca que
no podria ser possible sense la col·
laboració i el voluntariat d’aquests.

El parc ha comptat amb manualitats
diverses per a grans i petits, racó infantil, taller de maquillatge amb unes
pintures molt elaborades, ordinadors i
consoles, tennis taula, jocs de taula i
els imprescindibles inflables i, també
molt lligat al Parc de Nadal, el túnel
del terror amb gran expectació per
part de tots els participants.

Identificació de Zones Wifi gratuïtes: Connecta’t

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara,
dintre la campanya de reforçament de les noves tecnologies i
xarxes wifi, identificarà properament
espais municipals que disposen de servei de connexió gratuïta a través d’internet WIFI.
L’acció tracta de què, amb la visualització d’una enganxina que identifica
que s’està situat en una zona WIFI,

qualsevol usuari tingui accés gratuït a
internet.
Els espais que inicialment s’habilitaran i que es posaran en funcionament
en un primer moment seran el Poliesportiu Municipal, el Pavelló Municipal i
l’Smartcentre. Posteriorment, s’inclouran altres espais i edificis municipals.
Ja ho saps, no et quedis sense connexió. Connecta’t!
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies
Gerard Martí Llorens

Isona Torres Gaya

Mostra de
pessebres 2015

Luisa Arasa Cabanes

Joana Bel Ripollés
Jaume i Joan Bosch i Andreu Nieto

Gislen i Leire Llasat Espuny

Mar i Benet Pinyol Blanch

Marc i Pau Lleixà Gaya

Laia Serra Pont
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Issis Andreu Rodríguez

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Mireia Campanera Asensio

Ernestina Subirats Fumadó

Guillem Blanch Roldan

Mar i Carla Accensi Arasa

Mar i Nil Arasa Gargallo

Restaurant la Llar

Betlem i Marcel Espuny Cuadrad

Pau i Lluch Villamon Izquierdo

Nàdia Blanch Roldan

Llar d’Infants les Beceroles

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies
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Salut, Ensenyament i Turisme

Entregada la beca IES les Planes 2015

E

l dissabte 19 de desembre, a la
veïna localitat del Mas de Barberans es va fer l’acte d’entrega de
la Beca Les Planes de l’any 2015.
Aquesta beca s’atorga conjuntament
per tots els ajuntaments que tenen
alumnes a l’institut Les Planes i es
dóna a l’estudiant amb més bons resultats al finalitzar el seu cicle de Batxillerat, que són els que definitivament
deixen l’institut per traslladar-se a la
Universitat.
L’import total de la Beca és de 600 € i
l’acte de lliurament es fa itinerant entre els diferents pobles: Masdenverge,
Mas de Barberans, Freginals, La Galera,
Godall i Santa Bàrbara.
A l’acte, organitzat enguany per
l’Ajuntament del Mas de Barberans, hi
assisteixen els alcaldes o regidors delegats de cada localitat, a més del màxim representant del centre educatiu,
el seu director.

En aquesta edició la beca se li va atorgar a l’alumne planer, Joan Ibáñez Fort,
qui va aconseguir la qualificació més
alta per part del centre.
El noi, que estava acompanyat dels
seus familiars i coneguts, es mostrava
del tot satisfet i agraït pel premi aconseguit, i il·lusionat per emprendre una
nova etapa en la seva vida d’estudiant.
Els diferents representants dels municipis, així com el director del centre,

van voler destacar la tasca feta per
Joan, així com donar-li tota la motivació necessària per poder començar
aquest nou camí, que segur que no
serà fàcil, però que com tot en la vida,
cal lluitar amb constància i amb esforç
per aconseguir-ho.
També van voler fer extensiva una felicitació als pares perquè sempre són
una peça clau en el desenvolupament
educatiu dels seus fills.

Pol. Ind. Les Tosses · C/ Orleans, Parc. 62 Nau 7 · 43870, Amposta (TGN) · Tel 977 707 308 · info@nemea.cat

P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
9/9/2015

27/10/2015

27/11/2015
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Xarxa: c/Ausias Marc

Dipòsit capçalera

Xarxa: c/ Ausias Marc

0

0

0

CONCEPTE

LÍMIT
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Recompte Escherichia Coli

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0
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1

Recompte colònies a 22ºC
(Dipòsit)
Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0

0,5

0,05

0’05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0’58

0’59
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2
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Color
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5

5

5
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1

1

2
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8
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Sabor (a 25ºC)

3

2

1

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

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

0’2
0,2

0’23
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Continuem aprenent català

N

ovament el servei de formació
d’adults de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara ha endegat els
cursos de català. El 28 de setembre es
van iniciar les classes, organitzades en
quatre grups, depenent dels coneixements de la llengua de l’alumnat.

Són cursos adreçats a tothom que vulgui aprendre i perfeccionar el català,
tant persones autòctones com nouvingudes. Sempre es treballa tenint en
compte els coneixements de les persones inscrites i s’adapta a les necessitats de cada grup.

Es realitza una sessió a la setmana de
90 minuts, del mes de setembre fins al
mes de maig. Les classes es fan a l’aula
de formació d’adults situada a l’Edifici
Municipal de Serveis Socials, al primer
pis de les instal·lacions.

Montse Rodríguez, com a responsable
del servei destaca l’interès que mostren els alumnes en l’aprenentatge i/o
millora de la nostra llengua. I agraeix
la confiança mostrada any rere any.

Xerrada “Curar-se a rialles. Risoteràpia”

L

a risoteràpia és la teràpia dirigida
a millorar l’estat físic i psicològic
a través del riure. Sabem que
quan una persona riu es generen unes
substàncies que beneficien l’organisme i permeten millorar el seu estat
d’ànim, promoure un estat de benestar i alliberar les tensions pròpies de
l’estrès.
Des de l’àrea de la dona i emmarcada
dintre el projecte 2015, es va organitzar, el 27 d’octubre, una xerrada que
convidava a conèixer el riure i les seves funcions, a càrrec d’una psicòloga
de Creu Roja. Mitjançant la sessió, es
van conèixer els beneficis del riure a
nivell fisiològic, psicològic i emocional,
es van identificar les emocions de cadascú i aprendre a expressar-les amb
realisme i es van enfocar les circums-

tàncies de la vida des d’una psicologia
més positiva.
Els continguts de la xerrada van ser:
història de la risoteràpia, els beneficis
del riure, l’optimisme i l’actitud positiva, tècniques que ajuden a alliberar
tensions i com riure davant dels problemes.
Per tant, la risoteràpia és una bonica
porta per aprendre a veure les coses
des d’una òptica més positiva, per poder treure més partit a la vida i per
millorar la nostra salut d’una manera
senzilla a través d’emocions.
Montse Rodríguez, regidora de l’àrea
de la dona, se sent satisfeta per la realització d’aquestes xerrades i, a més,
aposta per la continuïtat d’activitats
amb aquest format. A més a més, agra-

eix la participació de les 20 dones que
hi van participar.

Taller créixer en família

E

l 14 de desembre va finalitzar el
taller créixer en família organitzat per l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i la Secretaria de Família de la
Generalitat de Catalunya. Es va adreçar a pares i mares, que els seus fills
i filles estan inscrits al Centre Obert
l’Oliveta aquets curs. Un total de 12
pares van participar-hi durant sis setmanes. Van ser sessions en les quals,
a més d’haver-hi una professional que
introduïa el tema a tractar cada dia,
els pares i mares també van compar22

tir les seves vivències, preocupacions i
inquietuds.
Aspectes com l’afecte, l’autonomia i
els límits es van introduir i treballar
al cicle. Són tres dels elements bàsics
per establir relacions de qualitat amb
els nostres fills i filles, i des del programa créixer en família, s’han treballat
al llarg de les sis sessions amb les famílies.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis Socials, agraeix la implicació dels
assistents i destaca la importància

d’aquest tipus de cursos, per a donar
suport a les famílies sobre l’educació
positiva dels menors.
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El Centre Obert i la Fira de l’Oli

A

l mes de novembre una de
les cites obligades per molts
planers i planeres, i com no
per als xiquets i xiquetes del Centre
Obert l’Oliveta, és la Fira de l’Oli, dels
Cítrics i del Comerç.
El divendres a la sortida de l’escola
vam marxar caminant cap a la Fira
de l’Oli, a l’arribar a les instal·lacions
municipals vam berenar i després
vam fer la visita als diferents estands
exposats.
El dissabte, i com tots els anys, les
responsables del Centre Obert l’Oliveta van ser les encarregades de realitzat i dinamitzar el taller de manualitats, que es va fer a la fira, per als
més menuts. Aquest any els xiquets
i xiquetes van crear un sota got amb
goma eva, ho van decorar amb olives
i/o cítrics que havien construït ells.
I el diumenge van ser els protagonistes al concurs de fotografia d’olis
Grusco. Coincidint que els menors
estan realitzant un taller relacionat
amb el món de l’oli, que es diu Projecte l’Olivera, es va pensar que estaria bé incloure la seua participació al
concurs dins del projecte. Durant el
trimestre han realitzat activitats molt
variades: collir olives per trencar-les,
anar a veure oliveres diferents, aprendre les parts d’una olivera, els tipus
d’olives diferents i alguna sortida que
ens queda pendent per acabar el tri-

mestre. A la fira van ser els guanyadors del concurs, el grup dels grans
van ser els encarregats de preparar el
terreny i fer la fotografia per al concurs. L’oli que se’ls va donar es va repartir per les diferents famílies.

Montse Rodríguez, com a responsable
del servei, va destacar la importància
que té la participació dels xiquets i
xiquetes a les activitats de la localitat
i felicita als petits pel premi aconseguit.

Curs de coneixement de la societat catalana

E

municipi i sobre la cultura catalana:
drets i deures fonamentals, sistema
polític i administratiu, recursos i serveis, entre altres.

Aquest curs de Coneixement de la
Societat Catalana s’emmarca en les
directrius de la llei d’acollida, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any
2010, la qual regula les actuacions que
s’adrecen a les persones nouvingudes per promoure la seva autonomia
i igualtat d’oportunitats. Ofereix a les
persones nouvingudes la informació
bàsica sobre el funcionament del seu

El curs va començar el passat 20 d’octubre, amb una durada de 15 hores
lectives, estructurades en vuit sessions
de dues hores, el contingut que es va
treballar va ser: presentació i coneixement societat d’acollida Catalunya,
el nostre municipi, habitatge i convivència, salut, educació serveis socials
i estrangeria. La formació va estar impartida per les diferents professionals
dels àmbits treballats, i l’agent d’acollida del Consell Comarcal del Montsià.

l 15 de desembre va finalitzar el
curs de coneixement de la societat catalana, on hi van participar
un total de 14 persones nouvingudes,
les quals van rebre el certificat d’aprofitament del curs.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, valora positivament la realització d’aquest curs, bàsic i molt necessari per a les persones nouvingudes al
municipi.
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Santa Bàrbara, un cop més recapta fons per a la
Marató de TV3

E

l diumenge 13 de desembre,
Santa Bàrbara es va sumar
als molts municipis de Catalunya que van participar en l’edició de la Marató d’aquest any, dedicat a la diabetis i obesitat.
Tot i que algunes entitats del municipi ja venien col·laborant de
forma individual en aquesta iniciativa solidària, per quart any consecutiu, les entitats del municipi
s’uneixen per la causa amb la coordinació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, a través de la Regidoria
de Serveis Socials.
Les entitats van fer la seva col·
laboració tant fent aportacions
econòmiques com organitzant
alguna de les activitats que van
poder trobar-se a la jornada. Vam
comptar amb la col·laboració de
les següents entitats:
- AMPA Escola Jaume Balmes
- AMPA Institut les Planes
- Associació Aragonesa Planera
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-

Associació Dj’s Santa Bàrbara
Associació de Paintball
Centre d’Estudis Planers
Club de Futbol Santa Bàrbara
Club Twirling Santa Bàrbara
Club Unió Ciclista Santa Bàrbara
Llar d’Infants Les Beceroles
Penya Barcelonista Planers
Parròquia Santa Bàrbara
Unió Musical Jaume Balmes

La jornada va començar amb tallers i activitats per a totes les
edats, organitzades per les associacions i entitats municipals, que
van durar tot el matí. Seguidament, es va dur a terme una xerrada informativa sobre la diabetis i
obesitat, a càrrec de Rosa Ma Sánchez, infermera del CAP de Lleida.
A les 12 hores aproximadament, hi
va haver una ruta caminant pels
parcs de salut del municipi, a càrrec de Maite Arasa, la qual ens va
explicar el funcionament i la utilització de les diferents màquines

de fer esport que hi ha. Per acabar
l’acte, es va ballar la flashmob de
la Marató, guiats per les atletes del
Club de Twirling. Finalment, es va
realitzar una fotografia de tots els
assistents, representativa de l’edició 2015 de la Marató de TV3.
A la tarda, la Unió Musical Jaume
Balmes va realitzar el Concert de
Nadal amb la Banda de Música i la
Banda de l’Escola Jaume Balmes,
units també amb la causa.
Gràcies a la col·laboració de totes
les entitats, associacions del municipi i persones particulars que van
fer la seva aportació es va poder
fer una donació d’uns sis-cents euros, una xifra similar a la de l’edició passada.
El personal organitzador se sent satisfet dels resultats obtinguts, cosa
que els encoratja a seguir organitzant
aquesta jornada en edicions properes,
tot esperant una major participació.

L’entrevista

Entrevista al planer absent…

Joan Carles Lleixà Caballé
Salutacions planeres i planers, sóc en
Joan Carles Lleixà, el fill de Mercedes
la “tela” i de Carlos el “masover”. Sóc
el pare de Joan Marc i de Roger. Tinc 56
anys, sóc planer i he viscut la majoria
de la meva vida (50 anys), aquí, a Santa
Bàrbara, al nostre poble.
Els anys que vaig viure al poble, la majoria, no hi treballava i ara que ja no hi
visc, hi treballo. Curiositats de la vida!
Des de sempre m’ha interessat la història i tant és així, que ja del primer
moment, els esdeveniments històrics
han marcat la meva vida. Vaig néixer
el 1959, el mateix any que va triomfar
la revolució Cubana i l’any que Fidel
Castro va entrar victoriós a l’Havana.
A l’edat adequada, vaig entrar a les
Escoles Municipals. El director era
Don José Escudé, i va acompanyar-me
la meva iaia. Els meus pares, com
molts d’altres en aquells temps estaven a França, eren emigrants, temporals, però emigrants. Suposo que això
d’anar a França devien fer-ho per ganes, no trobeu? És clar que no!, era
per diners, per poder tenir un poc de
liquiditat, per poder viure millor. Com
la majoria dels que venen, o millor dit,
venien per aquí.
L’època de les migracions temporals, la
recordo de dos maneres: d’una banda,
allò que els meus pares em contaven
(abans els dos i ara només la meva
mare), les ganes de tornar, de guardar els francs guanyats i d’estalviar el
màxim possible. Els diners s’havien de

gastar aquí a casa, i si ho feien a Santa Bàrbara, llavors “millor que millor”.
L’altra font de la meva experiència
migratòria són el meus records. Encara avui, tinc imatges (poques, però en
tinc) del meu periple per terres franceses. Recordo els detalls d’una de les
cases on vam viure, com era, on estava
la meva habitació, els barrots del meu
llit i com era la finestra que donava a
fora. Res, i a la vegada, tot un món.
El meu pas per l’escola va ser prou
breu. Com d’altres de la meva època,
només va durar dels quatre als deu
anys, de pàrvuls fins a quart. Recordo a la majoria de companys, recordo
l’edifici, les classes, que a mi em semblaven molt grans, amb sostres molt
alts i amb estufa de llenya. Recordo
els patis d’esbarjo, els dos que hi havia
(a la banda dels nois), la part coberta,
els pous, la llenyera, i, sobretot recordo la tanca que separava el pati gran
dels nois del de les noies. Tanca que alguns agosarats, més grans, escalaven
de tant en tant, arriscant-se a alguna
reganyina (o alguna cosa més o menys
semblant). Jo no, clar, era relativament
petit (d’edat) i no massa àgil. Del pati,
recordo els pins (amb els seus cucs) i
jugar “a fava”.
Després de l’escola vaig anar a l’Institut. Podíem triar entre Tortosa i Amposta. Jo vaig decantar-me per Amposta (raons familiars, el meu padrí hi
havia anat a estudiar) igual que molts
d’altres (Juan Domingo, Joaquim, José

M. Sales –que en pau sigui-, Pili Julbe...)
En aquell temps, els Planers, érem un
dels grups més importants. Omplíem
el cotxe –bus- de “Juanito”. Els més
grans de tots eren Pepe Gestí, el mestre, i Manolo, Venta de la Punta. La resta érem tots més petits.
La meva mare, que és molt patidora,
vaja, com la majoria de mares, sempre
em deia que no anés al riu i un dels
primers dies que vam anar a l’Institut, vam anar-hi tot el grup i jo també, però la sensació de culpabilitat va
amargar-me aquell dia i molts d’altres.
Sempre he estat molt ben “cregut”.
La visió de l’Institut em va trasbalsar. Era gran, amb un pati interior on
hi havia animals vius, aus i peixos. A
l’entrada principal, al vestíbul hi havia
una estàtua en guix de Soriano Montagut, representava a uns nois jugant
a “salta i para”. El pati de jocs era i és
encara gran, vaja, creia jo, amb unes
escales que pujaven als tallers. Hi havia tres tallers: un d’electricitat, un de
mecànica i un de fusteria. Tot això ara
ha canviat, com també la part del darrera de l’Institut, on hi havien tarongers i un gimnàs tancat que jo no vaig
veure funcionar mai.
Jo vaig estudiar un batxillerat, diferent
al d’ara, que constava de 6 cursos i
després el COU (“curso de orientación
universitaria”). Quan anava pel quart,
uns quants companys (Jesús, Santiago
i Quique) van incorporar-se a tercer.
Un parell d’anys darrera de “natros”
va instarurar-se el BUP,quines modernors!
A sisè vam fer el viatge, vaja, els viatges perquè van fer-se’n dos: un a París i l’altre a Mallorca. Jo havia d’anar
a Mallorca, vaig participar en totes les
activitats, però al final no vaig anar-hi.
Havia aconseguit feina a l’estiu i per
no perdre-la, vaig renunciar al viatge.
Que tonto, no?
A la meva època, a l’estiu, els estudiants treballàvem tots, jo vaig fer-ho en
fàbriques de mobles o de pagès. A l’hivern a l’oliva.
El poble tenia els carrers de terra.
Quan plovia es feien rierols i a mi
25
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m’encantava fer “paradetes” a l’aigua
i passejar-me amb les meves botes i el
meu paraigües sota la pluja, vaja, això
encara m’encanta. A casa no teníem
aigua corrent, com quasi tot el poble.
L’aigua la trèiem de la pluja, del cel, i
dels pous. Nosaltres teníem, i encara
tenim, una cisterna que recollia l’aigua. Quan vaig fer setze anys (crec) va
arribar l’aigua corrent al poble. Quina
meravella! Com va canviar la nostra
vida! Els carrers van arreglar-se molt
més tard. Jo feia les oposicions de magisteri.
Una cosa que recordo molt va ser que
quan jo tenia uns 10 anys va caure la
gran nevada. José M. Pio va venir-me a
buscar i junts vam anar a passejar per
les parets del poble. Que bonic! Hi havia un pam de neu! La llàstima va ser
que per la tarda quasi tot s’havia fos.
Tot no, pel matí vam fer un “ninot” que
va aguantar bastants dies.
A partir dels 16 anys vaig treure’m el
permís de la moto i vam començar a
fer sortides. La meva moto no era nova
i el pare de Joaquim, el senyor Joaquín va arreglar-me-la i tirava molt! Javier (tenia una Puch molt bonica, que
a mi m’agradava molt), Gerard (amb
l’Escorpio), Joaquim (Derbi Variant),
Miguel (Derbi), Jesús (Cota), Ramon
(Derbi)... Sortíem els diumenges, també algun dissabte per la tarda. Un cop,
26

uns quants vam anar a Caro i allí dalt,
la Guàrdia Civil va denunciar-nos.
El darrer curs a l’Institut, el COU va
venir marcat per la mort del dictador.
Franco va morir el 1975, ja us he dit
que les referències històriques m’han
acompanyat en el transcurs de la
meva vida, el curs va acabar el juny de
1976. Després de 7 anys deixava l’Institut. Vaig arribar-hi amb pantalons
curts i 10 anys d’edat, ara en tenia 17 i
pensava que quasi ho sabia tot.
Jo sempre vaig ser un estudiant bastant motivat i prou treballador, però
no havia pensat mai en continuar els
meus estudis. Sorprenentment, a COU
vaig començar a pensar-hi i amb el suport de la família vaig decidir anar a
estudiar “Magisteri” a Tarragona. No
anava sol, Juan Domingo i Joaquim
també ho van decidir.
Vivíem al Sant Pau, a les muralles i
anàvem a peu a l’Escola de Magisteri (l’antiga Normal), a la carretera de
Valls. Ara allí, a més a més de la “Normal”, hi ha un complex universitari. Un altre que s’afegeix al que hi ha
ubicat a les antigues casernes militars.
Casernes que nosaltres vam veure plenes de soldats i per on passàvem diàriament pel davant.
En aquella època la vida em va fer una
rialla. Vaig començar a sortir i després
a festejar (abans les coses les fèiem
així) amb Isabel, una bonica i intel·

ligent noia del poble. Isabel i jo, després d’uns anys de festeig, vam decidir
casar-nos.
A l’acabar 1r, el carnet (cotxe i com és
lògic, moto). A l’estiu vaig anar a treballar a la “colla” dels homes del poble, a
plantar carxoferes i després al de Ralda, on vaig omplir i carregar molts sacs
de garrofa i de garrofina.
Vaig acabar Magisteri i el mateix any
1979, després de renunciar a la pròrroga militar, vaig marxar a la “mili”.
M’havia tocat Còrdova i cap allí vaig
marxar.
La instrucció vaig fer-la a l’Obejo (CIR)
i després i gràcies a ser mestre, vaig
poder triar destinació i quedar-me a
Còrdova. Van enviar-me al “Séptimo
Depósito de Sementales”. Van dir-me
que em farien caporal mestre i que
només faria classes. Van enganyar-me!
De classes no en vaig fer mai (unes poques al CIR a l’Obejo), caporal si que
m’ho van fer (aquí s’acabava la meva
breu carrera militar). Mentre vivia a
Còrdova vaig gaudir les peculiaritats
del clima cordovès, vaig aprendre a
apreciar a la gent d’Andalusia i a gaudir de l’equitació.
El gener de 1981 vaig llicenciar-me i el
febrer del mateix any, mentre feia una
curta substitució a l’escola OSI, que
estava a Gràcia, va tenir lloc l’intent de
Cop d’Estat protagonitzat entre d’altres per un tal Tejero. Fet transcendent
en la història moderna de l’Estat i que
un cop més lliga la meva vida i la història.
Els anys en què no vaig poder treballar de mestre, els vaig dedicar a fer
repàs. Juntament amb Juan Domingo
i Joaquim, vam organitzar una mena
d’acadèmia on fèiem classes, especialment a l’estiu, a les noies i nois del
nostre poble. Vam aconseguir un bon
nombre d’alumnes, teníem uns preus
populars, i inclús ens vam expandir.
També vam anar a Godall.
Per fi el setembre de 1982, vaig aconseguir la meva primera destinació:
Prat de Comte. Un petit poblet de la
Terra Alta, on tenia una classe unitària (alumnes de tots els cursos i edats)
amb 13 alumnes.
Va ser un curs feliç. El primer dia que
vaig anar-hi, em van acompanyar el
meu pare (que sabia el camí) i el meu
germà. A Prat de Comte vaig gaudir de
l’afecte de la gent i, a més a més, va
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ser molt profitós per a mi, vaig aprovar
el “reciclatge de català”, vaig obtenir el
títol de “Mestre de Català” i vaig preparar-me les oposicions de primària.
El següent curs escolar 83/84 vaig aconseguir plaça en el C.P. d’Els Muntells. El
lloc era bonic, els companys molt bons
i la feina molt il·lusionant i agradable,
però allí, la meva vida va canviar radicalment. El meu germà Fernando, una
meravella de persona, un noi alegre
i obert que et feia sentir millor i que
feia que ho veiessis tot més bonic va
tenir un accident de moto i ens va deixar abans de fer els 15 anys. La seua
marxa va deixar un buit que mai s’ha
omplert i que mai ho farà.
Aquesta tragèdia va marcar la meva
vida, i molt especialment la dels meus
pares. On hi havia alegria només quedava tristor i on abans les rialles eren
fortes i espontànies ara només hi havia plors.
Encara que sembli que el dolor i la
pena no tinguin fi, la vida continua i
al març de 1995 (encara treballava als
Muntells), vaig casar-me amb la Isabel
la meva novia de tota la vida. Lògicament la marxa del meu germanet va
“deslluir”, en part, el dia, però tot i així,
el Sol va aconseguir brillar amb força.
El 07/08/88 va néixer Joan Marc i el
09/08/90 en Roger, els nostres fills, el
millor de la meva vida! Avui són dos
homes formats i amb titulació universitària, però com molts altres, i per culpa d’això que els entesos anomenen
“la crisi”, a l’atur. Malgastant part del
seu potencial i esperant encara la seva
oportunitat professional.
Paral·lelament a la meva canviant vida
familiar, vaig començar a treballar a
Sant Jaume, la meva escola, el lloc on
millor m’he sentit i on més temps he
desenvolupat la meva activitat docent.
El 1989, un grup de companys de Sant
Jaume, conjuntament amb el meu
amic Juan Domingo, vam decidir llicenciar-nos i ens vam matricular a
Tarragona per fer Geografia i Història.
Van ser anys de viatges, d’anades a
l’edifici de la Imperial Tarraco, d’estudis i de nervis, però a la fi els “bojos de
l’autopista”, el 1993 ens vam llicenciar.
La llicenciatura canviaria en part la
meva vida laboral i acadèmica. Anys
després, quan Isabel estudiava la
seva carrera, em va posar en contacte
amb un professor de la Facultat, Josep

Sànchez Cervelló, i d’aquest contacte
n’han sortit obres històriques d’investigació materialitzades en llibre com
“El Baix Ebre i el Montsià en la línia
de foc” (1937-1938) el 1999 i “Maquis:
el puño que golpeo al franquismo” el
2003.
La segona, la dels “maquis”, d’una
complexitat molt gran, és una obra
coral on hi vam participar diferents
historiadors, un dels quals és el meu
“cunyat” Marc March.
L’any 1999, va ser també l’any d’un
gran repte personal. L’any de la meva
participació en la vida política municipal. Joaquim Martí, amic de la infantesa i company d’estudis, em va preguntar si jo volia acompanyar-lo en la seva
candidatura política (sota el paraigües
de Convergència) tot i els meus dubtes,
vaig acceptar i vaig entrar en la “política municipal”. Durant 8 anys, dos
legislatures, vaig ser el regidor de: “cultura, educació i mitjans de comunicació”. En aquest temps vaig estar molt
en contacte amb les persones del nostre poble i amb les associacions municipals. Vaig intentar escoltar i ajudar i
si no ho vaig aconseguir o si vaig ferir
o molestar a algú, aprofito el moment
i l’ocasió per demanar-li disculpes, no
era la meva intenció, ni tampoc està en
el meu caràcter el fer-ho.
D’aquella època recordo especialment
l’oficialització de la bandera municipal
i la inauguració del centre Musical, actual Escola de Música a l’antic escorxador. Així com el paper comunicador
de la ràdio municipal especialment
durant els aiguats del 1999.
Va ser una època intensa, no exempta
de conflictivitat que als 8 anys va acabar-se.

El 2006, havent aprovat les oposicions
de secundària, vaig deixar la meva
escola, Sant Jaume, i vaig reincorporar-me a un centre nou (per a mi no
del tot, ja hi havia estat un any en comissió de serveis) l’Institut Les Planes
de Santa Bàrbara. Va ser una decisió
difícil, però crec que encertada.
L’Institut Les Planes, és un centre relativament nou i modern de funcionament amb un claustre compromès
i actiu. Aquí m’hi sento tan bé com em
sentia a Sant Jaume.
A nivell personal, el 2010, Isabel i jo,
vam decidir acabar la nostra relació
com a parella, però seguíem essent els
pares de Joan Marc i de Roger. Aquesta decisió personal ha condicionat el
meu actual estatus de “planer absent”.
Aquell any vaig decidir traslladar-me a
viure a Amposta. Lloc on visc en l’actualitat.
La meva vida a nivell personal va canviar a partir d’aquell moment, sense
deixar cap amistat n’he enfortit algunes de velles, com és el cas de Jesús,
que va donar-me suport en moment
difícils.
També la meva actual relació amb
Conxa fa que la visió del futur pugui
fer-la amb renovada il·lusió i optimisme.
El 2011 vaig aconseguir la destinació
definitiva aquí, a l’Institut Les Planes.
La qual cosa segella encara més la
meva vinculació, no només personal
i familiar, sinó també la professional
amb el nostre poble.
Moltes gràcies!
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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
4t TRIMESTRE 2015
• S’ha abonat a les llibretes l’avançament d’olives Cª2015/2016, 1.5 €/k d’oli + IVA fins 22/11/2015.
• Aquest desembre han pagat el 95% de la PAC 2015.
• 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

NOTES OFICIALS 1r trimestre 2016
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2016
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d’Ingressos) la gestió de cobrament dintre
del termini de pagament en voluntària següent:
CONCEPTE
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBÀ - (1r període pagament fraccionat)
501 - IBI RÚSTICA
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
500 - IBI URBÀ - (2n període pagament fraccionat)

PERÍODE INICI
31/03/2016
39/04/2016
29/04/2016
30/06/2016
30/06/2016
29/07/2016
30/09/2016

PERIODE FINAL
31/05/2016
30/06/2016
30/06/2016
31/08/2016
31/08/2016
30/09/2016
30/11/2016

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

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

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2015
AMIRA ANNASSER..............................................05/09/2015
Salh Din Annasser
Mimount Errais
MÊGAN TUREGANO MURIA...............................24/09/2015
Adrián Turegano Segura
Carla Muria Lleixà

PAULA MARCO VALLEJO.....................................03/11/2015
Jordi Marco Pons
Inmaculada Vallejo Genaro
AISHA SERRANO SIMÓN....................................22/11/2015
David Serrano Barea
Ángeles Simón Ferrando

ARNAU ABELLA MARTÍ.......................................02/10/2015
Joan Abella Calduch
Míriam Martí Cardona

ENSAF AMAJJAOUI CHARIDA.............................11/12/2015
Mohamed Amajjaoui Amajjoui
Yasmina Charida

CHLOE FERRÉ ANDREU......................................03/10/2015
Eduard Ferré Caballé
Raquel Andreu Roig

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE
JOAQUÍN RALLO CASADÓ
ROCIO ALEXANDRA TITUAÑA CARRION.........10/10/2015

MARTINA GARCIA FORCADA............................14/10/2015
Ivan Garcia Grifoll
Estefania Forcada Caballé

SERGIO BERTOMEU LLAMBRICH
LAIA MARTÍ LLEIXÀ...........................................15/11/2015

NOUR ARKIZA.....................................................15/10/2015
Ahmed Arkiza
Ouarda Arkiza
ROC MARÍN RALDA.............................................15/10/2015
Fernando Marín Gila
Núria Ralda Lluís
ABDELMALIK BOUCHAQOR...............................16/10/2015
Samir Bouchaqor
Soukaina Kalai
MARTÍ MONFORTE RALLO.................................16/10/2015
Víctor Monforte Moreso
Carolina Rallo Fabra

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE
FRANCISCA GRIFOLL MONTARDIT...................02/10/2015
REMEDIOS SOL TOMÁS......................................22/10/2015
CANDIDA POLO PASTOR....................................27/10/2015
MARIA SANZ PASCUAL.......................................15/11/2015
MARIA CINTA FABREGAT LLEIXÀ......................26/11/2015
CARMEN TOMÁS SUBIRATS...............................03/12/2015
JOSÉ REGOLF AIXERCH.......................................05/12/2015
MARIA LOURDES CID GARCIA...........................15/12/2015
JOAQUÍN MONLLAU FERRÉ................................22/12/2015
JOSÉ LUÍS GAYA ANDRÉS...................................24/12/2015
JOSÉ MARIA BARBERÀ FERRÉ............................29/12/2015

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

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
Durant el primer trimestre del curs
des de l’AMPA hem realitzat vàries
activitats. Al mes de novembre
hem participar a la FIRA DE L’OLI
realitzant el taller de trencar olives
i el concurs de suc de mandarina. Al
mes de desembre hem participat en
LA MARATÓ, explicant el conte de la
“Caputxeta Vermella” on l’àvia era
diabètica i fent una gimcana per anar
a buscar aliments que la Caputxeta
pogués anar a portar a la seva àvia,

això sí, sempre a les interrupcions del
llop! També s’han entregat els primers
tiquets de menjador subvencionats
per l’Obra Social La Caixa, aquest
primer trimestre s’han entregat un
total de 54 tiquets, el proper mes de
març es farà l’entrega del tiquets
del segon trimestre. I per acabar el
trimestre, hem realitzat la FESTA DE
NADAL, dinar nadalenc amb actuació
musical! Hi han participat un total de
165 alumnes de l’escola.

33

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA
CELEBRACIÓ DEL DIA DEL PILAR
El passat 12 d’octubre vàrem celebrar el dia de la Mare de Déu del Pilar amb un dinar de germanor a la
sala d’actes de l’Smartcentre on ens
vam reunir un centenar de persones
entre socis i simpatitzants. Després
del dinar, els assistents vàrem poder
gaudir de l’actuació del grup de jota
“Mini Grupo del Bajo Aragón” que repetia després de les bones sensacions que ens va deixar l’any anterior.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
VIATGE A GALÍCIA
L’associació acostuma, quan arriba la tardor i aprofitant la bonança
climatològica a organitzar algun viatge, en principi per als associats i
obert a no socis en cas de disposar
de places.
Aquest any, el viatge s’ha fet al mes
d’octubre i la destinació ha estat les
Ries Baixes de Galícia.
En opinió dels participants, el viatge
ha resultat molt bé en tots els conceptes: el bon temps ens ha acompanyat, l’hotelet era acollidor i amb
bon servei, l’assistència tècnica (xofer i guia) molt atenta, el menjar bé i
les excursions interessants i de desplaçaments curts.
La llàstima és que Galícia sigui tan
lluny i això comporti, anant en autobús, un bon número d’hores de viatge, però entre les hores que es va de
nit i les del dia en què es procura que
siguin distretes i fins i tot divertides,

es pot dir que no va fer-se excessivament pesat.
Hem estat allotjats al poble Sanxenxo i des d’allí hem fet excursions a
Corunya, Vigo, Pontevedra, Santiago i a altres localitats menors, però
també força interessants. Hem passejat en vaixell per la Ria d’Arousa

degustant musclos, hem visitat monuments arreu i fins i tot hem estat
a un centre d’interpretació de les
abelles en el qual ens van explicar i
ensenyar la vida i costums d’aquests
animals, i al mateix temps degustar
i comprar els seus productes.
Com a detall amable, cal dir que a
la missa de peregrins que es feia a
Santiago van anomenar, per la megafonia de la catedral, la presència
de la Asociación de Jubilados de Santa Bàrbara. I ens van regalar un pergamí que ho acredita.
En resum, que ha estat un viatge que
ens ha agradat molt i com el que voldríem poder-ne fer un altre més endavant.

PRENADAL
Un dels últims actes o festes que
fem abans de què acabi l’any és el
dinar dit de prenadal. Com que la celebració pròpiament dita de Nadal és
de caràcter molt familiar, l’associació ho vol celebrar també convocant
als socis a aquest dinar, com si d’una

gran família es tractés, festejar anticipadament les festes grans que
s’acosten.

TOTS SANTS
La vigília de Tots Sants vam fer també una mica de festa al local de l’associació. Va ser una castanyada en la
qual no va haver-hi castanyes, però
que va estar força animada. Es va fer
sopar i tot seguit un ball que va durar fins ben avançada la nit.
FIRA DE L’OLI
A l’esmorzar popular que es fa
dintre del programa d’actes de la
fira de l’oli, també l’associació hi
participa en forma de col·laboració,
ocupant-se precisament de servir
aquest esmorzar.

La Junta vol ara i des d’aquí felicitar
les pasqües a tots els socis i públic
en general, i desitjar-los-hi a tots que
2016 sigui un any ple de ventures.
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Entitats Planeres
CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Qui dia passa any (temporada) empeny. I aquí ens trobem, esperant
un 2016 que esperem que sigui, almenys, tan bo com ho ha estat el
2015. I aquí i avui, al nostre espai del
Santa Bàrbara Magazín, us parlarem
de dades. Dades si més no significatives per a nosaltres. D’altra banda,
comencem el darrer any del nostre
mandat i, perquè no, ens agrada
també donar un cop d’ull enrere per
veure que ha canviat i, si més no,
mirar també endavant per veure que
podem millorar de cara al futur.
Quan vam iniciar el nostre camí
l’any 2012, el CF Santa Bàrbara tenia un total de 5 equips de futbol
base amb 76 jugadors/es repartits
entre els diferents equips. Actualment, encarant el darrer any de
mandat, hi ha al club un total de 7
equips de futbol base (només ha fallat l’Infantil) i s’ha augmentat fins
a 99 jugadors/es en les diferents categories; això suposa un augment de
dos equips i un total de 23 jugadors/
es més respecte l’any 2012. I tot i
això, havent conviscut amb equips
del nostre territori que, tradicionalment, han absorbit jugadors/es del
nostre club que, si bé sempre és un
entrebanc per a nosaltres, també és
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un motiu de satisfacció pensar que
clubs més potents s’interessen pel
nostre planter. Senyal inequívoca
de feina ben feta, sobretot pel gran
equip intern del futbol base format
per un coordinador, un tècnic sanitari i encarregat de material, 7 entrenadors i 7 adjunts, amb un total
de 6 entrenadors titulats, dos d’ells
amb nivells superiors. Aquest plantejament, fet des del començament,
suposa treure major profit dels jugadors/es del planter, aplicar noves
metodologies de treball i dotar de
major potencial. Si més no, a efectes pràctics de resultats, en aquests
quatre anys s’han aconseguit 4 títols
de lliga i 2 copes Primavera, en diferents categories del club. És evident
que alguna cosa s’ha fet bé.
I, com no, no ens podem oblidar de
les nostres heroïnes, les sis preparadores que tenim actualment, les
quals s’han contagiat de l’ambient
futbolístic del nostre club. El gran
paper de la nostra vicepresidenta,
Maite Arasa, qui segueix fomentant
el futbol femení sense parar i continua transmetent la passió pel nostre
esport. I, fruit d’això, enguany vam
ser portada al futbol català, com un
dels clubs exemplars a Catalunya en

el suport i promoció del futbol femení. Tots i totes ens hem de felicitar
per la gran tasca realitzada!
A nivell de Primer Equip, el club espera que sigui l’any de la confirmació. Després d’unes temporades que
s’acabava la temporada amb un cert
regust amarg, aquest any sembla haver-hi un cert clima de positivisme
(mai de confiança) en què s’arribarà
a bon port. Acabem l’any a la part
alta de la classificació, un fet que és
positiu i dóna molt d’optimisme als
nostres jugadors. I encara amb més
satisfacció veure que actualment hi
ha 9 jugadors del poble i/o formats
al nostre futbol base, a banda d’haver fet debutar en aquests 4 anys a
més de 10 jugadors juvenils, alguns
d’ells ja permanents al Primer Equip.
Això és un dels principals orgulls del
club.
Només ens queda desitjar als nostres
socis i sòcies, així com aficionats/des,
patrocinadors i la sempre present
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, unes bones festes
i que el 2016 sigui un any carregat de
pau, salut i futbol.
Seguim el camí!
Visca el Santa!

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Com tots els anys, l’inici del curs de
la nostra entitat arrenca amb molta intensitat, amb un calendari molt
ple i variat amb tot un seguit d’activitats per a tots els gustos.
Com ja sabeu, la celebració que ens
marca l’inici del curs és la Trobada
de Dones del Montsià, una de les
activitats més important per a les
associacions de dones de la comarca
i que aquest any es va celebrar el 9
d’octubre al Mas de Barberans i on,
un cop més, vam ser una de les entitats que hi va tenir més representació.
Una altra celebració clàssica i que

Trobada Mas de Barberans

Museu de la xocolata

ens marca el tancament del trimestre és el Prenadal, que va tenir lloc
el dissabte 19 de desembre i al que
hi van assistir un gran nombre de
sòcies, concretament 150, les aportacions de les quals es van destinar,
com és habitual, a la Marató de TV3,
dedicada en aquesta ocasió a la diabetis i a l’obesitat. Us informem que
la quantitat assolida aquest any va
ser un rècord ja que es van recaptar
1.000 euros.
Després d’un breu descans en l’activitat associativa en motiu de les
Festes Nadalenques, on aprofitem
per gaudir d‘activitats amb els més
menuts de la casa, dinars en família

i, com no, d’algun regalet, l’arribada
del Nou Any és motiu per a la gran
majoria de nous propòsits, de noves il·lusions que fan que el pas del
temps sigui més portador i agradable per a tothom.
Per tal d’assolir aquests objectius la
junta ha organitzat per a aquest any
recent estrenat noves activitats que
ben aviat us informarem, desitgem
que us agradin i que hi participeu
ben activament.
Gràcies a totes per la vostra col·
laboració i que tingueu un bon any.
La Junta

Excursió a Cambrils

Prenadal
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Entitats Planeres
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
L’equip de govern de l’Escola Municipal
de Música Germans Arasa Els Flarets i
de la Unió Musical Jaume Balmes volem
desitjar a tota la gent de Santa Bàrbara un feliç any 2016 i que aquest sigui
una miqueta millor. Per als que formeu
part de la comunitat educativa de l’escola, alumnes, pares i professors us demanem, una vegada més, que res no
ens tregui la il·lusió per tirar endavant
aquest projecte educatiu.
El dia 8 d’octubre es va fer la reunió general amb els pares dels alumnes per tal
d’informar dels horaris, pressupostos,
actes escolars i respondre a les preguntes que van sorgir.
Durant el trimestre també hem fet alguna actuació com per exemple assistir a la inauguració de la Fira de l’Oli,
acompanyar en la processó del dia de la
nostra patrona Santa Bàrbara i també,
últimament, acompanyant a l’Herald
dels Reis Mags d’Orient.
El dia 28 de novembre vàrem celebrar
Santa Cecília, es va anar a recollir als
nous músics a casa seva, acompanyats
per les majorettes i, finalment, va tenir
lloc un dinar de germanor a la mateixa
Escola de Música.
El dia 13 de desembre, per la tarda, i coincidint amb la Marató de TV3, va tenir
lloc el Concert de Bandes a l’Smartcentre. Van participar la Banda Municipal
de Música i la Banda UMJB, dirigits pel
seu director Joan Marc Subirats i Calero.
Tota la recaptació d’aquest concert va
ser donada íntegra a la Marató.
La Banda Escola Municipal de Música Germans Arasa Els Flarets va tocar
obres de Bruce Fraser amb Whirlwind,
de Tchaikovsky amb el vals de les flors,
de Sartori-Quarantoto amb Con te partiro i de John Williams amb la trilogia. La
Banda Unió Musical Jaume Balmes, per
la seva part, va oferir la Cavalleria Rusticana de P. Mascagni, Quadres d’una
exposició de Mussorgsky, els viatges de
Gulliver de Bert Appermont i la via Augusta de Tomàs Simón.
Són nous membres de la UMJB Joan
March i Jordi Pitarch.
El diumenge 20 per la tarda, a l’Smartcentre, va tenir lloc l’audició de l’Escola
Municipal de Música Germans Arasa Els
Flarets. Aquí és on els alumnes de flauta travessera, oboè, guitarra, piano, clarinet, percussió, saxo i vent metall van
demostrar públicament el que havien
aprés durant el trimestre, des d’aquí
volem animar, una vegada més, tant als
alumnes com als professors, per seguir
com fins ara.
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Entitats Planeres
CLUB TENNIS TAULA SANTA BÀRBARA
El passat mes de juny de 2015 es van
celebrar les Jornades Esportives que
organitza l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i el Club Tennis Taula Santa
Bàrbara va participar-hi, com cada
any, organitzant dos campionats de
tennis taula, un per als més petits i
uns per als aficionats més grans.
Els 3 primers classificats de la
categoria júnior van ser:
1r classificat: Andreu Cases
2n classificat: Richard Roiget
3r classificat: Ferran Vidal

I els tres primers classificats de la
categoria sènior:
1r classificat: Didac Soler
2n classificat: Jordi Cid
3r classificat: Ferran Cid
A part dels actes de les Jornades
Esportives, el Club Tennis Taula
Santa Bàrbara organitza la majoria
de dissabtes, a les 17 hores, partides
al Pavelló Municipal de forma
gratuïta per a qualsevol persona que
vulgui passar un ratet practicant
aquest esport. Per a més informació

per venir a jugar una estona a “ping
pong” parleu amb Rufino Martín,
que és l’encarregat d’organitzar-ho.
A més, el Club disposa d’un grup
de whatsapp per les quedades dels
dissabtes, si esteu interessants, ja
sabeu!
També, com cada any, s’han posat
dues taules del Club al Parc de Nadal
2015, al Pavelló Municipal, perquè
tothom pugui provar-ho i passars’ho bé una estona.

Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Aquest trimestre us volem explicar
diferents novetats que darrerament
hem tingut el Club Twirling. Una de
les novetats més visibles ha estat
el nou vestuari que en motiu de la
Fira de l’Oli van estrenar les nostres
atletes. Un canvi de vestuari que ha
estat motivat per diferents qüestions,
d’una banda la incorporació de noves
atletes petites i d’altra el fet que el
vestuari que utilitzaven s’havia de
renovar. Intentant evitar una despesa
excessiva, la junta va proposar una
base negra amb aplicacions, que
ha assumit el club, per tal de fer
un vestit pràctic, econòmic i que es
pugui tornar a reutilitzar quan no es
fan desfilades.
Som conscients que de vegades
acontentar a tothom és difícil, però
ha estat una solució salomònica
per evitar la despesa d’un vestuari
que només es llueix tres cops a

l’any. El vestit també es va poder
veure setmanes més tard en motiu
de la festivitat de Santa Cecília
que, aquest any, es va celebrar la
setmana desprès de la fira, per tal de
tenir més afluència de públic.
Així, el nostre club va acompanyar
a la Unió Musical Jaume Balmes a
recollir les noves incorporacions de
músics a l’entitat.
Posteriorment, es va poder fer una
foto de família amb la renovació de
vestuari i també és va assistir a la
celebració eucarística, en honor a la
patrona.
Finalment, el club tanca l’any
amb la participació dels actes de
la marató de Tv3, en la qual el
club s’encarrega de dinamitzar la
coreografia conjunta, que moltes
entitats aprofiten per ballar el dia de
la gala solidària.

Encetarem l’any amb una bona
notícia, ja que està previst que el
nostre poble aculli els dies 5 i 6 de
març les semifinals del Campionat
Catalunya Sud de Twirling. Tot
i l’esforç que suposarà per als
membres de la junta l’organització
d’un
esdeveniment
d’aquestes
característiques, pensem que val
la pena, ja que aquest tipus de
competicions aporten la visita de
moltes atletes i les seves famílies al
nostre poble, donant així a conèixer
el municipi i les instal·lacions
esportives.
Esperem també que la gent de
Santa Bàrbara ens recolzi i gaudeixi
de les diferents competicions que
s’oferiran al mateix pavelló.
Finalment, us desitgem un Bon
Nadal i un Feliç Any, ple de salut,
d’il·lusió, d’harmonia i esportivitat
en les nostres vides.

Foto: Josep Martí
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Entitats Planeres
UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
VII Marxa BTT Fira de l’Oli
El nom ha canviat però són ja 19
anys que el nostre club organitza
una marxa ciclista amb BTT dins
dels actes programats de la Fira de
l’Oli. Han estat 37 quilòmetres per
camins i senders dels termes municipals de Godall, Ulldecona i Santa
Bàrbara que han fet les delícies als
88 participants de la prova. Amb 970
metres de desnivell acumulat i 2 avituallaments per reprendre les forces,
els bikers s’ho han passat guai i, a la
arribada, els esperava l’allioli, botifarra i sorteig de premis.
Donades les circumstàncies climatològiques (baixes temperatures i
fort vent) estem contents amb el
nombre de participants que ens han
volgut acompanyar, els agraïm el
seu compromís any rere any i més
que contents perquè no hi ha hagut
que lamentar cap incident, per tant
ens alegrem moltíssim que aquesta
marxa hagi estat tot un èxit, ja que
està pensada per fruir del recorregut
i de la bicicleta. Agraïm a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, patrocinadors, voluntaris i participants per fer
possible una vegada més una gran
festa de la bicicleta. Gràcies a tots,
fins l’any que ve. Bon Any 2015.

Activitats de l’any 2015
Aquest any 2015 que deixem enrere
hem tornat a organitzar activitats
relacionades amb el pedal i col·
laborant amb l’Ajuntament en altres
activitats.
A principis de febrer, el VII DH GODALL va tornar a ser una prova de
foc per al nostre club. 215 bikers ens
van delectar amb la seva destresa

per baixar els diferents trams del
circuit en temps rècords. Aquest any,
també ha entrat dintre el calendari
de la Copa Catalana XALINGER DH.
Cal puntualitzar que tots els participants estan federats i això es tradueix en una prova molt més vistosa i
ràpida.
Un divendres de juny amb lluna plena i dintre les Jornades Esportives
del nostre poble, 90 bicicletes i els
corresponents agosarats conductors amants de la bicicleta i la lluna vàrem completar la VIII SORTIDA
NOCTURNA DE LA VIA VERDA, de
l’estació de Xerta fins a la de Bot, on
vàrem reposar i agafar forces amb
un àpat a base d’aliments i begudes
energètiques. Cal destacar el nombre de participants i el bon ambient
que s’ha creat.
També al juny organitzem una cursa
de bicicletes de fons de carretera que
anomenem II CURSA VILA DE SANTA BÀRBARA DE CATEGORIA MÀSTER 30 i que aquest any la Federació
Catalana de Ciclisme l’ha designat
com a Campionat de Catalunya de
la categoria. En un dia esplèndid, 107
participants varen recórrer el circuit
urbà i carretera que el club havia
preparat.
A les Festes Majors i dintre de l’acte de L’OFRENA, com sempre vàrem
donar color al participar uniformats
amb bicis de tota mena.
Inclosa també al programa de Festes
Majors, LA PEDALADA POPULAR, en
què 60 persones vàrem recórrer uns
pocs quilòmetres i que com sempre
vàrem poder gaudir de piscina i un
bon vermut totalment gratuït. Cal
dir que cada any la participació va
en baixada, suposem que el personal
no té ganes de matinar. Caldria pen-

sar quelcom per remuntar aquesta
tendència.
Els mesos d’octubre i novembre
s’han organitzat sortides de cap de
setmana a Morella i Ainsa.
També al novembre tota una clàssica per a nosaltres, enguany la VII
MARXA BTT FIRA DE L’OLI. El temps
no ha acompanyat gaire i la participació ha estat minsa, només 88
bikers han pedalat durament per
un recorregut tècnic i exigent com
agrada a la majoria que practiquem
aquest esport. Ha estat tot una festa.
La darrera activitat d’enguany ha
estat l’organització d’una gimcana
amb bicicleta per als més menuts,
dintre dels actes que el nostre poble
organitza per recaptar fons per a la
MARATÓ DE TV3.
La nostra entitat vol agrair als socis,
ajuntaments de Godall, Masdenverge, Freginals i Ulldecona la seva
col·laboració amb la nostra entitat
i també a tots els particulars i establiments que amb la seva aportació
han fet possible totes aquestes activitats, i una menció molt especial a
tot el ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, que sempre estan oberts i
participatius a les nostres propostes.
Una crida als aficionats al pedal de
la bici. Com a club estem oberts a
nous reptes que pugueu aportar i
com a esportistes els caps de setmana, sobretot diumenge fem sortides
de tots nivells, informeu-vos
Gràcies i Bon Any Nou.
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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

Imatge 6

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

Solucions

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 32

Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Luz, Lourdes i Rosita.
Imatge 2: Pepito, José Maria, Toni i Agustí.
Imatge 3: Ricardo Pla, Eduardo Queral,
Javier Casadó, Pepe Pastor Javier Forné i
Eugenio Miravet.
Imatge 4: Quinta del 1938.
Imatge 5: José Miguel Cid, José Antonio
Cruz, Ramon Guillén, José Luís Cardona,
Montse Pont, Mari Curto, Pepi Aixalà,
Imma Regolf, Isabel Quadrat, Alfredo
Rubio, Ma Carmen Elies i Juan José Arasa.
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Entreteniment infantil

Endevinalla:

Un blanc, un ros i un negre,
van sortir d’Orient
i porten regals a la gent.
Qui són?
Solució núm. 32: Julivert

Dites i refranys:

Fins al dia de Nadal,
No és hivern formal.
Webs recomanades:
navidad.chulojuegos.com
www.sortirambnens.com
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Carmen Sandonís Saura

Benvolguts planers i planeres,
Sóc la Carmen, filla d’Eusebio Sandonís i Maria Saura, Maruja com
li diu tothom. Sóc la gran de tres
germans, Tito i Ana. Vaig néixer a
Madrid el 16 d’agost de 1966.
Vaig estudiar al col·legi del Santo
Ángel de Canillejas i a l’Institut
Quevedo el BUP, del qual guardo
un bon record d’aquesta etapa.
A l’estiu de l’any 1985 vam vindre
de vacances a veure la família de la
meva mare, dos dels seus germans
vivien a Tortosa i un altre a Roquetes. La nostra vida va canviar, els
meus pares van comprar un local
on muntarien el seu propi negoci,
ja que a Madrid s’havien encarit
molt els lloguers.
El 4 de juliol de 1986 van inaugurar el bar l’Escala a Roquetes, un
gran canvi com ja us podeu imaginar, sobretot en el parlar, ja que
no parlàvem ni enteníem el vostre idioma, ara que no vam tardar
molt en adaptar-nos. El meu pare
tenia molt bon tarannà i la meva
mare fa una cuina molt bona, dos
elements per a triomfar i el que va
fer que tinguéssim molta clientela.
Els caps de setmana venia molta
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gent jove, algun planer també, a la
mitja part de la Karibú.
Al febrer de l’any 1987 si que em
va canviar la vida, donat que va

vindre al món la meva filla gran
Vanesa, va ser un esdeveniment
molt important per a tots, en especial, per a la meva germana que
solament es porten de 7 anys i per
a ella era com aquella nina, però
de veritat, encara avui estan molt
unides.
En aquells anys, moltes parelles es
van formar gràcies a la Karibú, la
discoteca de moda, i com no ha de
ser menys, la meva parella també.
Allí ens van presentar uns amics
comuns, un noi planer, bon noi i
molt eixerit, Enrique, fill de Simón
Cruz i Enriqueta Brull, la catalana,
com li dieu al poble.
A la Karibú ens van conèixer i va
començar el nostre festeig fins que
el 5 de desembre de 1992 ens vam
casar a l’ermita de Mig Camí de

Planers en adopció
Tortosa, un dia molt ventós, acompanyats de les nostres famílies i
amics i ple de felicitat.
Vam decidir viure a Santa Bàrbara, vam llogar un pis al carrer de la
Rosa, als pisos del Campo i mentrestant Enrique i el seu pare començaven a edificar la nostra futura casa.
La nostra família va augmentar
primer amb el naixement de l’Àngela i, uns anys més tard, per acabar d’arrodonir aquesta felicitat,
va néixer la nostra néta Aroa.
Santa Bàrbara no la coneixia fins
que vam començar a arreglar el
pis per viure un cop casats. Vaig
tindre una molt bona impressió, el
carrer Major tan peculiar en aquell
bony al mig, la gent en bicicleta,
en el seu carret de compra o el seu
cistell, saludant a tothom, bon dia
o bona tarda, el mercat amb les
seves parades, els carrers a la nit
buits de cotxes aparcats... A Roquetes això no era així!
Una de les coses que més me va
sobtar van ser les associacions i
la implicació de la gent en tots els
actes festius que es fan, sou molt
col·laboradors!
Del poble actual tenim un CAP de
salut les 24 hores, moltes associacions que fan moltes activitats,
una biblioteca molt complerta i
activa, instal·lacions esportives,
pavelló esportiu, Institut fins el
batxillerat, escoles, llar d’infants,
farmàcia, ràdio municipal, mercat,
serveis socials, residència diürna
per als nostres majors, comerços...
Una de les coses més complicades
per a la gent planera és que els
nostres joves han de marxar fora
per fer-se un futur.
Des de fa uns anys sóc sòcia de
l’Associació Dones Planeres i col·
laboro des de fa 4 anys en la Plana
Ràdio, en un programa setmanal
anomenat “El rebost literari” on
parlem, opinem, informem de llibres i autors, amb la col·laboració
de tres grans amics.

Des de fa anys vaig a l’edifici de
Serveis Socials a classe de català
per a adults i a classe d’informàtica a l’Smartcentre, on he trobat
unes grans persones i amistats. Per
molts anys xiques! Perquè solament anem dones.

família en alguna altra aventura,
però ara per ara el meu lloc és a
Santa Bàrbara. Em sento una planera més. Crec que estic integrada
al poble, m’agrada la vida que estic
vivint, sóc molt feliç en aquest, el
meu poble.

Coordino juntament amb Guillem
Gaya, responsable de l’Smarcentre,
el Club de Lectura de Santa Bàrbara en el que ja som 24 persones.
Col·laboro sempre que les obligacions m’ho permeten en els tallers
infantils de contacontes.

Abans d’acomiadar-me vull donar les gràcies primer que tot a la
meva família, al meu home i a les
meves filles per fer-me feliç, a la
meva néta Aroa, a la gent de Santa
Bàrbara que m’ha obert les portes
de casa seva i han posat en mi la
seva confiança.

No crec que torne al lloc que em
va veure néixer, ni crec que torne
a Roquetes, si algun dia he de marxar serà per acompanyar a la meva

Planers, planeres, ens veiem pels
carrers de Santa Bàrbara, el nostre
poble.
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Abans i Ara

CAP Santa Bàrbara
LES VACUNES: UNA HISTÒRIA
BEN HUMANA
La incorporació de les vacunes a
l’arsenal dels recursos sanitaris ha
suposat un dels més importants
i significatius avenços de la
medicina moderna. En la meva
opinió,
juntament
amb
els
antibiòtics, la insulina i l’anestèsia,
ens han canviat radicalment la
salut individual i col·lectiva.
L’origen de les vacunes, i el de
la mateixa paraula “vacuna”, va
associat al nom d’un il·lustre metge
i investigador anglès: Edward
Jenner. En el darrer terç del segle
XVIII, aquest científic va observar
que les persones, habitualment
dones, que munyien vaques no
agafaven una malaltia aleshores
epidèmica i molt sovint mortal
anomenada verola. Les vaques,
moltes d’elles, eren portadores
de l’anomenada verola bovina i
encomanaven aquest virus a les
persones que les pasturaven. El
virus de la verola bovina no és
patogen per a les persones, però
és biològicament molt similar al
virus de la verola humà, de manera
que el contacte amb un indueix
immunitat respecte de l’altre.
El Dr. Jenner havia descobert el que
és la base de la vacunologia: induir
defenses, immunitat, sense passar
la malaltia.
Això és particularment rellevant,
en tant en quant les vacunes s’han
adreçat històricament a malalties
greus i d’àmplia distribució entre
la població al llarg del temps i a
l’ample del món (epidèmies).
Algunes formes de verola tenien
taxes de mortalitat properes al
100%. Així, es calcula que l’ús
sistemàtic i generalitzat de la
vacuna de la verola, durant els
gairebé 2 segles en què es va
aplicar, va salvar la vida a més
de 400 milions de persones i
de les penúries de la malaltia a
moltíssimes persones més. La
O.M.S. va declarar formalment
eradicada aquesta malaltia l’any

1980, sent la primera causa de
mort eliminada mitjançant l’acció
humana.
De Jenner ençà, molts altres
investigadors han anat fornint
el gran catàleg de vacunes de
les quals disposem avui en dia,
millorant-ne la seguretat en la
seva aplicació i reduint a la mínima
expressió els efectes secundaris i
les reaccions adverses derivades
de la seva administració.
En gràfics adjunts publiquem el
calendari vigent de vacunes aconsellades per l’Associació Espanyola
de Pediatria (de la qual en forma
part la Societat Catalana de Pediatria) (Gràfic 1), l’evolució, fins a
l’extinció, de la diftèria a Espanya
des de què es va començar a posar
la vacuna (Gràfic 2) i una imatge
de malalt de verola on s’aprecien
les típiques lesions cutànies, d’una

malaltia feliçment eradicada gràcies a l’acció vacunal.
Jaume Miquel Salsas
Pediatre

Gràfic 1

Gràfic 2
49

Centre de Dia de Santa Bàrbara
Salutacions cordials a tots els lectors,
Després de set mesos de funcionament del Centre de Dia, ens agradaria compartir amb vostès les
activitats d’animació i lleure més
destacades que hem portat a terme:
El passat 23 d’octubre vàrem participar en els Ampostalímpics, les
Jornades Esportives de la gent gran
de les Terres de l´Ebre. Després de
competir en diferents proves, tenim la satisfacció d’haver obtingut
un segon premi en la modalitat de
“xuts a porteria”, a càrrec de la Sra.
Mercedes García. Tots els nostres
usuaris varen passar una jornada
molt enriquidora, que va servir per
establir relacions amb altres residents de diferents indrets.
Per tal de celebrar les festivitats
més significatives i en motiu de la
castanyada, els nostres avis van
elaborar uns deliciosos panellets,
que van poder degustar acompanyats de moniatos i castanyes, per
acabar d´arrodonir la tarda.
I no podíem deixar de banda una
cita tan important com és la visita a la Fira de l´Oli, el passat 21 de
novembre, en què vam fer un bon
passeig pel recinte firal de la nostra població, gaudint de l’ambient i
dels productes del nostre territori.
En motiu de la Marató de TV3, dedicada a la diabetis i l’obesitat, els
nostres avis van anar a la veïna població de Sant Carles de la Ràpita a
gaudir de les activitats programades al Centre VIMA, un berenar solidari i el sorteig d’una cistella de
Nadal, amb actuacions d’una escola de ball i un gimnàs del municipi.
També destaquem les activitats
per celebrar el Nadal, amb la cantada de nadales a càrrec de la Coral Parroquial de Santa Bàrbara i la
confecció de postals de Nadal per
felicitar als familiars.
Per últim volem esmentar el magnífic taller que porten a terme el
primer dilluns de cada mes el Sr.
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Alfred Blanch i el Sr. Guillem Gaya,
recordant la història planera amb
imatges, amb una gran acollida
pels nostres usuaris.
Esperant que aquestes notícies ha-

gin estat del seu interès, ens acomiadem de tots agraint la seva col·
laboració i desitjant-los una feliç
entrada d’any 2016.
Equip assistencial Centre VIMA

Centre Obert l’Oliveta
Aquesta edició del magazín destacarem algunes activitats que s’han
realitzat durant el primer trimestre.
L’octubre el vam iniciar decorant el
centre de la tardor i el vam finalitzar amb la celebració de la castanyada. Tot i fomentar les tradicions,
celebrant la castanyada i fent els
panellets; aquest any vam introduir una pinzellada de la tendència

actual de Hallowen, amb maquillatge gore.
El novembre va ser el mes en el
qual ens vam endinsar plenament
en el projecte l’Olivera. Vam fer una
visita guiada al Museu de la Vida a
la Plana, vam anar a la Fira de l’Oli,
vam anar a collir olives, que posteriorment les van trencar i se les van
emportar amb potets per poder fer
la degustació amb les seues famílies. I el grup dels grans van anar

a recollir el premi de fotografia del
concurs organitzat per Olis Grusco.
I com ve sent habitual el mes de desembre vam confeccionar les postals de Nadal, vam anar a la Plana
Ràdio a cantar nadales... cal destacar la confecció d’un arbre de Nadal amb més de 300 rolls de cartó,
per a engalanar el Centre. I com a
cloenda de trimestre van fer cagar
el Tió, que prèviament havíem anat
alimentant.
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Grup Joventut
En aquest 4t trimestre les activitats
que ha realitzat el Grup Joventut han
estat: El curs de formació bàsica, el
divuitè aniversari del Grup Joventut
i el Parc Infantil i Juvenil de Nadal.
El curs de formació anava destinat,
com tots els anys, a joves que durant
el 2015 complien els 16 anys, fent
d’aquesta la dotzena edició i assistint un total de 12 joves que el van
realitzar i que van gaudir de diferents sessions com ara manualitats,
alimentació saludable, primers auxilis, danses, com fer de monitor... El
principal objectiu d’aquesta activitat
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és fomentar la participació juvenil.
El dia 6 de novembre es va realitzar
la festa del 18è aniversari del Grup
Joventut, on tots els monitors i col·
laboradors que han format part van
gaudir d’un sopar, uns records i una
nit de festa on de ben segur que la
majoria guardaran un bon record
d’aquella nit.
I, per finalitzar l’any, el ja indispensable Parc de Nadal, on un cop més
es van realitzar activitats per als petits i no tan petits, tallers que ja són
mítics com ara guarda-roba, racó

infantil, maquillatge, taller variat,
manualitats de grans i petits, jocs
de taula, ordinadors i consoles, tennis taula, inflables i túnel del terror.
I com a novetat, la macro carta als
reis del poble de Santa Bàrbara que
serà exposada el dia de la cavalcada
de reis i la col·laboració amb les fofuches de Mama Eli.

La Plana Ràdio

“Un dinar per un dinar”, l’acció solidària que destaca
enguany a la 17a edició del “De tu a Tu”
La Plana Ràdio es vesteix un any més de
Nadal per dur a terme aquest programa
especial des de les 9 del matí fins a les 7
de la tarda.
Entre altres participaran al programa
nadalenc, el bisbe de la diòcesi, el grup El
Mafio i la cantant Mia Fuentes .
(J. Roig).-Des de l‘any 1998, el dijous
abans de Nadal, la Plana Ràdio deixa
de banda la seua programació convencional per oferir als oients l’especial “De tu a tu”, un magazín que, des
de les nou del matí i fins les set de la
tarda, omple de continguts variats i
especialment preparats per aquesta
jornada que pretén ser la felicitació
nadalenca per a l’audiència de l’emissora municipal de Santa Bàrbara.
Enguany i com és tradicional, l’especial va començar amb la tertúlia
dirigida en aquesta ocasió per Josep Martí i Josep Lluís Ferré. Al decurs de la jornada van passar pels
nostres estudis la directora del Museu de la Pauma del Mas de Barberans, la presidenta de la Fundació
Noèlia, el bisbe de Tortosa o el director d’Ull de Teatre d’Ulldecona.
L’especial radiofònic va comptar amb
les actuacions musicals en directe
del grup El Mafio que va aprofitar
per avançar la notícia de la preparació del seu primer treball discogràfic
i estrenar un tema propi, i la nova
veu ebrenca, Mia Fuentes, que ens va
estrenar en exclusiva el seu primer
disc “Enredadera” interpretant-nos,
acompanyada del guitarrista Josep Caparrós, un tema del mateix.
També els nens del Centre Obert
l’Oliveta es van encarregar, com els
altres anys, de cantar unes nadales.
Aquesta festa nadalenca de la ràdio
serveix també per invitar a les regidores i regidors del municipi a què
participen cada any amb una aportació singular i diferent. Enguany
l’hem titulat “Què es cuina al nostre
ajuntament?” i els vam demanar que,

a banda de felicitar a l’audiència per
aquestes festes, en expliquessin com
porten el tema culinari i una recepta.
Destacar també, finalment, d’aquesta 17a edició del “De tu a tu”, que
el programa col·laborà un any més
amb Càritas Parroquial aprofitant
les hores de programació per recollir
aliments per als més necessitats. Enguany es va titular “Un dinar per un
dinar” perquè, entre tots els oients
que van passar per l’emissora a fer
la seua aportació i per tal d’incentivar-la, es van sortejar 3 dinars per a
dues persones cadascun, als restaurants Diego, Venta de la Punta i La
Llar, del nostre poble. Es van recollir

uns 50 quilos d’aliments i els guanyadors dels dinars van ser Lluïsa Lapeira, Joaquim Torres i Gerard Barberà.
El programa especial es va tancar
amb una entrevista a l’alcalde de
Santa Bàrbara, Alfred Blanch, que
va repassar l’acció de govern dels
darrers mesos i els projectes més
immediats que vol començar a executar del seu programa electoral. La
primera fase de la rehabilitació de
l’ajuntament vell i la represa de les
obres de canalització d’un nou tram
del “Barranquet”, van ser els principals. Per acabar, va dirigir als oients
la felicitació nadalenca corporativa
municipal.
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Llar d’Infants Les Beceroles
FESTA DE NADAL
Com tots els anys per voltes dels Nadals els pares
i mares ens preparen la festa de Nadal, en la qual
preparen uns tallers per als nens/es i alguna iaia
molt eixerida ens prepara una xocolata boníssima.
Els tallers eren: fer la carta als reis, el de maquillatge i un altre de dibuix.
Aquest any, els petits/es de la nostra llar van representar un pessebre vivent on teníem una miqueta
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de tot: un corralet amb animals, el pastor, les pastoretes, els reis mags, els angelets, el nen Jesús, la
Verge Maria i Sant Josep. També els ho vam cantar
i vam dir una nadala. Els pares/mares i familiars es
van sorprendre en veure’ls.
També ens va venir a veure el Pare Noel i va portar
un regalet a tots els nens/es que hi havien. I per
finalitzar ens vam menjar la xocolata que ens va
preparar una iaia.
Gràcies a tots/es per la vostra participació!

Serveis Socials Bàsics

Àrea de Serveis Socials
La Regidoria de Serveis Socials Bàsics informa que hi ha hagut canvis en l’equip d’atenció bàsic. Així, us fem saber que l’atenció al
públic és:
- Treballadora social: dimarts de 9 a 13 h
- Educadora social: dijous de 9 a 13 h
Àrea de Serveis Socials
L’equip d’atenció bàsic dels Serveis Socials
Bàsics us volem donar una visió general
sobre els principals recursos, els ajuts i les
prestacions que hi ha per a les famílies a nivell autonòmic i estatal i que us poden ajudar a millorar les vostres condicions de vida.
PRESTACIONS FAMILIARS EN TEMPS
• Permís per maternitat. Què és? És una
prestació per la qual el treballador o
treballadora té dret a un descans laboral
de 16 setmanes en cas de part, adopció
o acolliment familiar (permanent,
preadoptiu o simple, sempre que, en
aquest darrer cas, no sigui inferior a un
any). Durant aquest període el treballador
o treballadora no perd els seus drets
laborals ni salarials.
Dins d’aquesta modalitat, existeix el permís per maternitat gaudit en jornada a
temps parcial: és el període de descans
de 16 setmanes per maternitat, adopció o
acolliment que es pot gaudir en règim de
jornada completa o bé a temps parcial, segons estableix l’Estatut dels treballadors.
El permís a temps parcial es pot estendre a tot el període de descans (tant per
part de la mare com del pare i de forma
simultània o successiva) o bé a una part
d’aquest. Cal, però, tenir en compte que
les 6 setmanes posteriors al part són de
descans obligatori per a la mare
En cas de naixement de fills prematurs,
és possible demanar l’ampliació el permís
per maternitat.
• Permís per paternitat. Què és? És el
període de descans a què tenen dret els
treballadors en els casos de naixement
d’un fill/a, adopció o acolliment, sense
perdre els seus drets salarials i laborals,
independentment del gaudi compartit
que puguin fer del permís per maternitat
respecte del mateix fet causant. La
normativa dóna dret a gaudir de 13 dies
ininterromputs de permís, ampliables
en cas de part, adopció o acolliment
múltiples.
PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN L’ÀMBIT
AUTONÒMIC (CATALUNYA)
• Ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en
què s’hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment, i s’obre la convocatòria per als períodes compresos entre

l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2015 i
de l’1 de gener a 30 de juny de 2016. Qui
s’hi pot acollir? S’hi poden acollir les famílies que no superin el límit d’ingressos
establerts que es determinen en relació
amb la part general i especial de la base
imposable de l’impost de la renda de les
persones físiques corresponent a l’exercici 2014. (Aquest 2015 es determinen multiplicant 16.000 euros pel coeficient que
pertoqui en funció del nombre de persones que la integren).
En els supòsits d’adopció, tutela o acolliment es té en compte la data de l’acta
notarial, la sentència o la resolució administrativa de l’adopció, de la tutela o de
l’acolliment.
Important destacar que el termini de presentació de la sol·licitud és de de 30 dies
naturals comptats des de la data de naixement, adopció, tutela o acolliment.
• Fons de garantia de pensions i prestacions. Què és? És un fons que té com
a finalitat compensar la situació de
precarietat econòmica en què es troben
les persones que formen part d’una
unitat familiar i que són titulars del dret
a percebre una pensió d’aliments i/o
compensatòria judicialment reconeguda i
que ha resultat impagada
• Títol de família nombrosa. Què és? Es
un títol oficial que acredita la condició de
família nombrosa i comporta diversos beneficis.
• Títol de família monoparental. Què és?
És un títol oficial que acredita la condició
de família monoparental i concedeix
diversos beneficis.
PRESTACIONS ECONÒMIQUES A L’ESTAT
ESPANYOL
Són prestacions econòmiques gestionades
per Institut Nacional de la Seguretat Social.
• Prestació econòmica per naixement o
adopció d’un fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en
els casos de mares amb discapacitat.
Què és? És una prestació econòmica de
pagament únic pel naixement o adopció
d’un fill/a, condicionat a un límit d’ingressos familiars, en els casos de famílies
nombroses, monoparentals i en els casos
de mares amb una discapacitat igual o superior al 65%.
• Prestació econòmica per part o adopció
múltiples Què és? És un subsidi universal
i únic en casos de part o adopció múltiples
(a partir de 2 fills nascuts en el mateix
part o bé adoptats simultàniament) per
compensar, en part, l’augment de despeses
que comporta aquesta situació. Els fills i

filles afectats amb una discapacitat igual
o superior al 33% computen el doble.
• Prestació econòmica familiar per fill
o menor acollit a càrrec. Què és? És un
ajut econòmic subjecte als recursos
familiars que té l’objectiu de donar suport
a les unitats familiars amb fills o menors
acollits que en depenguin econòmicament
i convisquin amb la persona beneficiària,
ja siguin menors de 18 anys o bé fills o filles
acollits amb una discapacitat reconeguda
en grau igual o superior al 33%.
DESGRAVACIONS I BENEFICIS FISCALS
Són prestacions econòmiques gestionades
per les Oficines de l’Agència Tributària de
Catalunya.
• Deducció fiscal en el tram autonòmic
de l’IRPF per naixement o adopció del
primer fill i posteriors. Què és? Aquesta
deducció fa referència a la capacitat normativa del Govern de la Generalitat de
Catalunya sobre el tram autonòmic de
l’Impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF) per a l’any 2014 (declaracions de la renda que s’han d’efectuar l’any
2015). Qui s’hi pot acollir? Els nuclis familiars en què hagi nascut o en què s’hagi
adoptat el primer fill/a o posteriors durant
el període impositiu poden deduir 300 € de
la quota íntegra de l’impost esmentat.
• Deducció per maternitat per a mares treballadores amb fills menors de 3 anys a
càrrec. Què és? Es tracta d’una deducció
adreçada només a les mares que treballen
fora de la llar, per compte propi o aliè, amb
infants menors de 3 anys que convisquin
amb elles i que estiguin donades d’alta en
algun règim de la Seguretat Social o Mutualitat, sempre que el fill o filla no obtingui
rendes superiors a 8.000 € anuals
Es pot incloure la deducció en la declaració
anual de l’impost de la renda de les persones
físiques o, en el cas de les mares no obligades a declarar (perquè no arriben als ingressos mínims), incloure-la en la sol·licitud de
devolució ràpida corresponent.
Les mares que optin per la deducció convencional (en la declaració de la renda),
l’han de gestionar mitjançant la declaració
de la renda corresponent a l’any 2014, que
s’ha de presentar l’any 2015, on poden fer la
deducció dels 1.200 €. També es pot percebre
de forma anticipada. Aquest sistema permet
el cobrament mensual de 100 € per fill o filla
mitjançant transferència bancària.
Per a aquestes i altres informacions, podeu
acudir a informar-vos als Serveis Socials Bàsics del municipi ubicats al Centre Municipal de Serveis Socials (antiga mini clínica):
c/ Cristòfol Colom, 15 o al telèfon 977718816.
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Dia Smart
Amb la voluntat de ser també un centre referent solidari i col·laborador,
l’Smartcentre iniciarà aquest proper
2016 el DIA SMART, una commemoració de dies mundials que se celebren
cada mes i que tinguin repercussió
social i cultural al nostre entorn més
proper.

En aquest sentit, des de l’Smartcentre hem escollit
alguns d’aquests dies d’acord amb el seu impacte,
així com amb la relació directa amb la nostra activitat diària. Hi haurà així 12 dies Smart, un per a cada
mes. Aquest any 2016 el dies escollits han estat:

26 de gener: Dia Internacional de l’Educació Ambiental
4 de febrer: Dia Mundial contra el Càncer
21 de març: Dia Mundial de la Poesia
7 d’abril: Dia Mundial de la Salut
17 de maig: Dia Mundial de les Telecomunicacions i Societat de la Informació
1 de juny: Dia Mundial de les Mares i els Pares
30 de juliol: Dia Mundial de l’Amistat
12 d’agost: Dia Internacional de la Joventut
21 de setembre: Dia Internacional de la Pau
1 d’octubre: Dia Internacional de la Música
25 de novembre: Dia Internacional contra el maltractament a les Dones
1 de desembre: Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

Des de l’Smartcentre volem ser partícips d’aquest tipus d’iniciatives, realitzant
també activitats vinculades per tal que usuaris i usuàries també s’hi sentin identificats.
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L’activitat de l’Smartcentre
Sent ja l’últim trimestre de l’any, fem
una valoració més que positiva a
l’Smartcentre, per la bona acceptació
que han tingut les diverses activitats
que s’han realitzat al llarg de l’any i
també per l’alt nombre d’usuaris que
dia rere dia han participat d’aquestes.
Durant el trimestre, s’han anat realitzant les ja habituals activitats d’inserció laboral, reocupa’t, activitats extraescolars i l’habitual moment radiofònic a l’Smarttime de la Plana Ràdio.
Per al públic més infantil s’han realitzat diferents activitats de bebeteca,
les tres propostes d’aquest trimestre
han estat: cançons de falda, la panera
sensorial de tardor i el cançoner. Per a
una mica més grans, el contacontes,
amb les tres propostes trimestrals: la
Castanyera, Oli, olives i oliveres i Xic,
Tic, Mic, un conte de Nadal. I també
per a públic infantil s’han realitzat les
activitats de jocs de taula i activitats
de lectura com llegim i xalem amb lec-

tures diverses com Descobrim l’or de
la Plana i activitats divertides amb una
activitat de karaoke. Ja per al sector juvenil, activitats diverses vinculades a
les TIC principalment, i també un taller de còmic
Per a adults, s’ha ofert un ampli ventall de possibilitats, destacant-hi la
gran gamma d’activitats TIC a l’aula
de formació, el curs de facebook per
a empreses i comerços o la dinàmica
habitual del club de lectura amb les
lectures de les obres: El Juego de Ripper d’Isabel Allende, Les Tres Bodes de
Manolita d’Almudena Grandes i El Maestro del Prado de Javier Sierra. També s’han realitzat diferents activitats
en el marc del llegim i parlem. També
amb la nova incorporació de tendències 30-50, les tres propostes dutes a terme han estat: sigues el teu entrenador
personal, idees per decorar el Nadal i
posa’t guap@.
I per als més grans, com sempre, l’ha-

bitual història planera i el taller de
memòria, han estat activitats que han
omplert l’oferta per a aquest trimestre.
També destacar altres activitats com
la xerrada sobre el programa de Garantia Juvenil, la xerrada de Creu Roja
sobre curar-se de rialles, risoteràpia, la
xerrada sobre els ajuts Leader, horitzó
2020, i també el curs de manipulador
d’aliments.
Destacar al mes desembre les diverses activitats que s’han dut a terme
en motiu de les festes nadalenques.
Destacar l’aparador Ja és Nadal, amb
un recull de llibres, revistes i contes
dedicats al Nadal. Exposició del poble
canadenc de Maribel i Alina Caballé,
com també la demostració de peces de
pessebre. I per als més petits, la carta als reis mags amb les comandes de
contes i lectures que més els agraden i
el tió de Nadal, que el passat 21 de desembre, els xiquets/es el van fer cagar
amb molta energia.
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El racó de les recomanacions

Document
Títol: Algú com tu (Premi Ramón Llull
2015). Autor: Xavier Bosch
Algú com tu és la crònica de la recerca i
reconstrucció d’una història d’amor, la
de la Paulina Homs i el Jean-Pierre Zanardi, a través dels records, els documents,
les troballes sobtades i el testimoni de les
persones que van compartir l’enamorament clandestí d’aquesta parella. Serà la
filla de la Paulina, la Gina, qui descobrirà
molts anys després de la mort de la seva
mare el gran amor que la va marcar per
sempre. A través de les paraules escrites
en les cartes de la parella, es reconstrueix la història d’amor entre la Paulina i el

Jean-Pierre, quatre dies d’intensa relació,
mantinguda en el temps per la força del
record. Finalment, la Gina aconseguirà
relacionar fets i inconnexos i descobrir el
secret de la seva mare i l’abast del seu
amor.
Xavier Bosch és Autor de la trilogia de
novel·les del periodista-investigador
Dani Santana: Se sabrà tot (Premi Sant
Jordi 2009 i llibre més venut del 2010),
Homes d’honor (2012) i Eufòria (2014). Anteriorment, havia publicat els reculls de
contes Jo, el simolses (1992) i Vicis domèstics
(1998), i la novel·la juvenil La màgia dels
reis (1994).

Web
www.amazon.com
Amazon és una empresa nord-americana de comerç electrònic dedicada a
la venda de productes per Internet. Va
començar amb la venda de llibres i avui
s’ha convertit en una de les empreses
més grans d’Internet amb tota mena de
productes en les seves llistes. És l’empresa minorista més gran d’Estats Units i un
dels llocs més populars d’Internet, preferida com a destí de compres. El primer
que atreu d’Amazon és la gran varietat

de productes que ofereix. Al lloc es poden
trobar llibres, música, articles esportius,
de casa, de jardí, computacionals, roba,
menjar, joies, productes de bellesa, joguines i en fi, tot el que es necessiti. Per això,
es considera a Amazon com un centre
comercial virtual, en el que les persones
poden explorar fins a trobar el que busquen. Amazon s’ha Convertit de l’una de
les empreses més grans del Món, la seva
Pàgina web rep més de 600 milions de visites anualment.
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GRAN MARCA DE XAVIER FORNÉ A LA MARATÓ DE VALÈNCIA
La marató de València Trinidad Alfonso 2015 es disputà el diumenge
dia 15 de novembre pels carrers de
la ciutat valenciana. 16.500 corredors en els 42,195 quilòmetres
més 8.500 en la cursa de 10.000
metres participaren en la gran festa del running organitzada per la
Sociedad Deportiva Correcaminos
i l’ajuntament de la ciutat, tot un
èxit organitzatiu, participatiu i
qualitatiu d’aquesta marató que es
converteix amb la millor del circuit
internacional disputada a Espanya
i una de les millors d’Europa.
L’atleta Xavier Forné amb llicència
de l’Escola d’Atletisme de l’AAEET
GA i amb residència a Santa
Bàrbara preparà aquesta marató
amb molt de sacrifici i il·lusió, ja
que en les darreres participacions
en els 42,195 quilòmetres, per diferents motius, no pogué aconseguir
la marca que portava a les cames,
però en aqueta ocasió a València
no se li va escapar i va sortir amb
molta feina feta durant els darrers
mesos, molt convençut i força decidit, des dels primers quilòmetres
de cursa es marcà un ritme exigent
amb la intenció de mantenir-lo i
millorar la seva marca personal.
Xavier fou molt regular i constant
amb uns parcials igualats i sense
patir cap problema seriós, pogué
apropar-se als darrers metres de
cursa amb les forces suficients
per patir, lluitar i gaudir finalment
d’una gran marató i un fantàstic
registre de 2h 40’ 47’’ entrant en
una brillant 8a posició de la seva
categoria i la 154a de la classificació general. El seu parcial de la
mitja marató fou de 1h 19’ 49’’.
A les 9 hores tots els corredors
participants sortiren des del Pont
de Monteolivet sota una gran expectació i després de recórrer la
distància pels carrers més importants de la ciutat arribaren a meta
a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Tots els maratonians gaudiren
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d’un bon recorregut per córrer,
d’una bona climatologia i d’un
gran ambient i animació durant
gran part del circuit i a l’arribada.
La 35a edició de la marató de València es va convertir en la més
ràpida de les disputades a l’Estat
Espanyol gràcies a l’excel·lent registre de 2h 06’ 13’’ aconseguit pel
John Nzau Mwangangi (Kenya) que
fou el guanyador, mentre que en

fèmines la victòria fou per la Beata
Nandaj Naigambo (Namíbia) amb
un important temps de 2h 26’ 57’’.
Després d’assolir una gran marca i de millorar-la en prop de 6’ el
Xavier disposarà d’uns merescuts
dies de recuperació i un cop regenerat seguirà la seva preparació a
la recerca de nous objectius.
Pere Viudez

Opinió dels Partits Polítics

Per ser el primer magazín de l’any el grup municipal de CiU no volem deixar passar l’oportunitat de felicitar el nou any a tots els planers
i planeres, desitjant que sigui un nou any ple
d’il·lusions, compromisos i bons desitjos que
puguin fer-se realitat. Bon any 2016 a tothom.
Després de sis mesos del nou govern municipal, i amb una certa incertesa a nivell polític
nacional, el grup municipal de Convergència i
Unió seguim treballant per tal d’aconseguir el
màxim dels objectius proposats en el nostre
full de ruta marcat en el programa electoral al
qual ens vam presentar a les eleccions del passat mes de maig.
Han estat sis mesos inicials on ja s’han dut a
terme diverses de les accions proposades, però
serà a partir d’aquest 2016 quan aquests reptes
s’hauran d’anar executant de mica en mica,
per assolir-los abans de les properes eleccions
municipals, al maig de l’any 2019.
El primer pas per encarar aquest nou any ha
estat l’aprovació del pressupost municipal,
que ha de ser l’esquema vertebrador sobre el
qual ha de girar l’activitat municipal durant tot
l’any actual.
Un pressupost que ascendeix a 3 milions d’euros i el qual bona part està dedicat a millorar
l’estat d’ofec econòmic que pateixen moltes
famílies planeres: s’han modificat a la baixa
ordenances fiscals importants com són la de
l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i la de l’ús de
les instal·lacions esportives; es tenen en compte apartats pressupostaris per tal de subvencionar les places del Centre de Dia, per tal de seguir cofinançant les places de la Llar d’Infants
i de l’Escola Municipal de Música; s’han incrementat les partides d’ajuts d’urgències socials,
subvencions a entitats esportives i culturals…
També dins d’aquest gran esquema vertebrador s’han inclòs com a grans inversions de
l’any, i com ja anunciava el nostre grup al seu
programa, la segona fase de la canalització
del carrer Victòria i l’inici de la primera fase
de rehabilitació de l’edifici consistorial. Dos
inversions importants per al nostre municipi
i que, sobretot l’edifici de l’Ajuntament, s’està
ràpidament degradant per no fer-se’n ús i per
les deficiències estructurals que ja des de fa
temps pateix l’edifici. Aquesta serà una de les
inversions que es repetirà en diversos pressupostos posteriors, ja que el cost total de l’obra
és molt important i s’ha decidit tirar-lo endavant segons les possibilitats i necessitats dels
moments actuals.
També tenim un gruix bastant important
d’aquesta guia, que és el pressupost municipal,
que correspon a partides de manteniments i a
personal, així com d’altres partides de menor
quantia que ascendeixen fins a la suma total
abans esmentada.
El nostre compromís és el de seguir treballant
fortament per tal de millorar el nostre poble
seguint la línia proposada, això sí, sense tancar
cap porta i sempre oberts al diàleg i a escoltar
noves propostes per part de la ciutadania.
Esperem poder assolir el màxim de les propostes al llarg d’aquests propers anys.

Aquest principi d’any 2016, des d’Esquerra Planera volem desitjar un
proper, feliç i saludable any.
Sempre a final d’any és el moment
més important dins d’un ajuntament
ja que és el moment en que s’aproven els pressupostos de l’any següent.
Aquest anys el total del pressupost és molt
semblant a l’any anterior, 3.003.000€ enfront als
2.786.000 de l’any anterior, hi ha un control de la
despesa i una congelació dels impostos que des
d’Esquerra Planera valorem positivament; tot i
així hem votat en contra dels pressupostos del
2016. Les principals raons són les següents:
1.- No són els nostres pressupostos; aquests
han estat confeccionats per l’equip de govern i
nosaltres haguéssem fet un altre model de pressupost.
2.- Des d’Esquerra Planera vam aportar una proposta, humil tant econòmicament i socialment
que era començar a poder subvencionar els
llibres de texts dels alumnes del nostres poble; la proposta era que al pressupost del 2016
comencés a subvencionar les llicències digitals
dels alumnes del nostre poble que van a l’Institut
les Planes, el total aproximat era al voltant d’uns
5.000€, això representava aproximadament un
0’14% del pressupost total; l’objectiu era començar pels alumnes de secundària i posteriorment,
amb el vist-i-plau de l’AMPA i del claustre de professors de l’escola Jaume Balmes, poder valorar
i subvencionar els llibres, o una part d’aquests
dels alumnes de l’escola en els propers anys...
Aquesta proposta va ser refusada i no inclosa
al pressupost.
3.- En el capítol d’inversions hi ha 2 grans obres;
la primera és continuar amb l’obra de canalització del carrer Victòria (conegut per tothom pel
barranquet), aquesta obra estem d’acord que es
continue ja que està a meitat; l’altra gran obra
prevista és iniciar la remodelació de l’Ajuntament, en aquesta obra, tot i saber que és una
obra important i significativa per a poble, per
al nostre entendre creiem que no és prioritària,
això vol dir que al nostre entendre abans que fer
una inversió tant important per al poble creiem
que es podria invertir en aspectes més socials
i necessaris per a la ciutadania com per exemple un espai per a joves i adolescents per que
tinguen un punt de referència i esbarjo dins del
poble i no tinguen que «deambular» pel poble els
caps de setmana o moments de vacances...
4.- També relacionat amb aquesta darrera obra,
la de l’ajuntament, l’import de la inversió és de
més de 300.000€, una inversió important al nostre entendre, i creiem, tal com vàrem explicar en
la campanya electoral, que el poble hauria de poder decidir per un import tant gran com aquest,
si prefereix invertir els diners en aquest obra o
invertir en altres serveis necessaris al poble fent
una consulta ciutadana.
5.- Quan parlem del model de pressupost parlem
poder fer partícip a tots els planers i la nostra
proposta era que una part del pressupost sigués
escollida per la mateixa ciutadania mitjançant
els pressupostos participatius.
Per totes aquestes raons Esquerra Planera va
decidir votar en contra dels pressupostos, nosaltres continuarem aportant idees i votant a favor de les que creguéssem interessants i en contra de les que penséssem que no són adequades
per al nostre poble.

S’han acabat les festes, desitgem que
hagueu gaudit dels dinars familiars,
amb els amics i de tots els actes en pau,
salud i bona harmonia però les festes
del 2015 ja estan finalitzades i tot torna
a la normalitat del dia dia.
Des de l’oposició volem formar part activa de tot el que té a veure amb el poble
i trobem encertada la proposta del consistori de fraccionar l’IBI urbà en dos terminis però ho veiem insuficient, pensem
que s’hauria de donar la possibilitat de
fer tres o quatre pagaments segons necessitats, i aquests fraccionaments també s’haurien d’aplicar a altres impostos
com l’IBI de rústica, les escombraries, i
altres, tot i que no són molt elevats al
aglutinar-se es fa costós per poder-ho
assumir tot. De totes formes estem contents perquè això nosaltres fa anys que
ho portem als programes electorals.
Per un dels temes que hem de treballar
ja, és un espai d’esbarjo per als joves,
no pot ser que estiguen desperdigolats
pel poble sense un lloc on poder anar, i
gaudir del seu temps lliure xalant i sense molestar a ningú. Nosaltres pensem
que ha de ser única i exclusivament per
a ells, d’entre els dotze als divuit anys i
on poder gaudir d’uns mínims com poden ser jocs lúdics, futbolins, billar, pimpom, jocs de taula, vídeo consoles entre
d’altres,una sala polivalent on poder fer
sessions de cinema alternat en sessions
de discoteca.
Creiem que a part del dia a dia, les tres
necessitats per als planers avui per avui
són el fraccionament dels impostos,
l’espai d’esbarjo per als joves i la canalització del carrer aire/ victòria.
Que els vostres desitjos es fassin realitat
aquest 2016
Salut!!!!
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