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Editorial

B

envolguts planers i planeres,

Joan Abella Calduch
Regidor d’Hisenda,
Medi Ambient i Esports

És per a mi un orgull poder escriure a l’editorial del Magazín,
com a regidor “novell” permeteu-me poder presentar-me i explicar el treball dut a terme al capdavant de les regidories que represento.
Per als que no em coneixeu gaire, el meu nom és Joan Abella Calduch,
més conegut com “Mata”, casat amb Míriam, i des del mes d’octubre
tenim un fill que es diu Arnau. Sóc fill de Juan José i Margarita i tinc
dues germanes Núria i Marga. Treballo com a empleat de Banca i com
a aficions sóc un enamorat de la meva família i de tots els esports.
Des de petit, sempre he participat en entitats planeres, vaig ser membre de la Banda de Música i del Club de Futbol Santa Bàrbara. He jugat
sempre defensant els colors del Santa i actualment formo part de la
junta directiva.
El proper mes de maig farà un any que formo part de l’equip de govern
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. A nivell personal, el 2015 va ser un
any carregat d’emocions, per primera vegada vaig ser pare i regidor,
tasques amb molta responsabilitat però que m’encoratgen a seguir
treballant per un futur millor.
Sóc l’encarregat de gestionar les regidories d’Hisenda, Medi Ambient
i Esports. Durant aquests mesos, pel que fa a la Regidoria d’Hisenda hem canviat les ordenances fiscals, abaixant l’IBI i fraccionant el
pagament d’aquest. També s’han modificat a la baixa els preus dels
abonaments de les piscines, per tal de de fer-les més accessibles per a
tots els planers i planeres.
En l’Àrea de Medi ambient s’han creat unes noves ordenances per a la
recollida de residus, que ens permetrà marcar unes pautes per tal de
fer-ne una gestió més eficient i sostenible.
Pel que fa a la Regidoria d’Esports, al juny començaran les XVIII Jornades Esportives, en les quals continuarem oferint una gran varietat
d’activitats gratuïtes, dirigides a afavorir el foment d’activitats esportives saludables. Com a novetats en aquesta propera edició es realitzarà
el campionat 3x3 de bàsquet i també s’organitzarà una cursa d’obstacles.
Per últim, m’agradaria agrair a tot el poble per haver confiat en el partit que represento i en els regidors que actualment conformen el nou
equip de govern. La humilitat, proximitat, treball i la constància són
les senyes que ens identifiquen amb un objectiu comú: fer de Santa
Bàrbara un poble benestant i de futur.
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Obertura de l’Hotel d’Entitats

D

esprés que el dia 19 de gener
l’alcalde de Santa Bàrbara invités a les entitats municipals a
visitar l’Hotel d’Entitats situat al carrer Ametller, 18 i una vegada ja acabats els últims tràmits que mancaven,
des del dia 26 de febrer ja s’ha obert
l’Hotel d’Entitats perquè es pugui utilitzar per part de les associacions i col·
lectius per a la realització de reunions,
xerrades, juntes, etc.
La important activitat social que sempre ha tingut Santa Bàrbara al llarg
dels anys va motivar que l’Ajuntament
es plantegés, donada la necessitat que
es va detectar perquè totes les associacions, entitats, juntes diverses de veïns, etc. tinguessin un punt de reunió
conjunt i de guarda de materials de
l’associació, donar una solució definitiva. És en aquest objectiu primordial
que amb el despatx d’arquitectura Més
que arquitectura de Santa Bàrbara es
va començar a treballar amb el projecte de rehabilitació de l’edifici abandonat durant anys del carrer Ametller.
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Posteriorment, la brigada municipal
ajudada per plans concrets d’ocupació
i persones provinents dels treballs per
a la comunitat, va començar a treballar per concretar aquest projecte de
rehabilitació.
L’edifici que va ser adquirit per l’Ajuntament l’any 2009 compta amb tres
plantes i consta d’un accés amb planta
baixa des del carrer Ametller, on hi ha
un vestíbul de 18,13 m2 des d’on es pot
accedir a un despatx de 7,94 m2 i una
sala de 28,04 m2, també hi ha un bany
de 9,43 m2 i tres boxs de 6,23 m2 destinats a magatzem i l’escala d’accés a
les plantes superiors.
A la primera planta hi ha una sala
de 17,50 m2, una de 17,90 m2 i una de
28,04 m2, i dos boxs de 5,98 m2. Finalment, a l’última planta hi ha una altra
sala de 56,28 m2 amb coberta inclinada
a dos aigües.
Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, creu que aquesta inversió serà molt
important per a la dinamització social
i cultural del municipi.
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Benvinguda al primer planer de l’any 2016

A

mb 3 quilos i 210 grams, i 50
centímetres, el dia 7 de gener,
sobre les 2 de migdia, naixia Roger Albacar Estrada, el primer planer
de l’any 2016 i primer fill de Rebeca
Estrada i Sebas Albacar. Alfred Blanch,
alcalde de Santa Bàrbara, es va desplaçar fins a l’hospital on havia tingut lloc
el naixement per felicitar els pares de
Roger i donar-li la benvinguda.
Amb la idea d’implantar una nova tradició, com ja es ve fent en altres municipis, l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
amb la col·laboració de la Regidoria
d’Ensenyament, ha decidit donar la
benvinguda al primer nadó de l’any, felicitant els seus pares i obsequiant-los
amb un val per a l’assistència del seu
fill o filla durant un trimestre en el primer any del nadó, i de manera gratuïta, a la Llar d’Infants Les Beceroles.
Tal com afirmaven els pares, esperen

que Roger sigui un nen participatiu,
que vulgui, tal com ells han fet des de

sempre, formar part activa del màxim
nombre d’activitats del municipi.

El llibre Poemes al Vent a l’Smartcentre
part de l’associació van fer entrega
d’un exemplar a l’alcalde i regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara perquè entrés a formar part del
fons de la Biblioteca José Escudé de
Santa Bàrbara.
L’Associació de Poetes “Poemes al
Vent” està 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.

S

’ha publicat el primer llibre de
l’Associació de Poetes “Poemes
al Vent”, que com es detalla a la
presentació del mateix llibre és una
obra col·lectiva que condensa la sen-

L’alcalde, Alfred Blanch, agraïa el detall que havien tingut les dos planeres
i les felicitava per la iniciativa d’aquest
llibre i també per la gran activitat que
està tenint l’associació, tot recordant
que el passat mes de novembre, a les
jornades culturals de tardor, Cultutardor, els planers i les planeres havien
tingut l’oportunitat de gaudir d’un del
seus recitals poètics a l’Smartcentre.
sibilitat i el talent d’un grup d’autors
nombrós dels nostres pobles i ciutats
que han fet de la literatura i de la poesia la seua passió. Griselda Espuny i
Teresa Camí, dos planeres que formen

A més a més, també invitava a l’associació a fer la presentació d’aquest llibre
en el decurs de la inauguració de les
XXV Jornades Culturals 2016 de Santa
Bàrbara.
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Reunió amb els Mossos d’Esquadra

L

’alcalde de Santa Bàrbara, juntament amb el regidor de Governació es van reunir el dia 27 de
gener amb la Cap dels Mossos d’Esquadra del Montsià per analitzar les
dades trimestrals i per tal de clarificar
punts febles i planificar accions conjuntes per millorar el dia a dia de tots
els planers.
Aquestes reunions periòdiques ens
ajuden a tenir una visió global dels

temes de seguretat al nostre poble.
Els últims mesos no han estat especialment conflictius al nostre poble
malgrat alguns casos de petits furts
en domicilis i casetes de camp. La Cap
dels Mossos va destacar l’augment
considerable de nous delictes relacionats amb l’ús fraudulent de targetes
de crèdit, encara que aquest no és un
problema exclusiu de Santa Bàrbara,
sinó que afecta a tot el territori en general.

Subvencions a les entitats planeres

E

n data 12 de febrer de 2016, es
van publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona les
bases específiques reguladors per a la
concessió de subvencions a entitats
culturals, educatives i esportives que
l’Ajuntament de Santa Bàrbara atorga
per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva,
cultural i festes populars i tradicionals,
any 2016.
Podien acollir-se a aquestes bases, totes les entitats culturals, educatives
i esportives de la nostra població de
Santa Bàrbara.
Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.

- Que el programa o projecte sigui
desenvolupat per personal qualificat.
- L’interès social, cultural o esportiu
del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a la
promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors
per l’Entitat sol·licitant.
- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol
edat, en especial en les categories
de promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat sol·
licitant.
També es valorarà positivament la
participació de l’entitat en els actes
organitzats per l’Ajuntament durant
l’any anterior.

El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la
subvenció i ajut acabava el 31 de març
de 2016.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposa que l’entitat estigui representada en aquells actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se’ls
convoqui oportunament.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, i el regidor d’Esports, Joan Abella estan valorant totes les sol·licituds
presentades, però estan satisfets perquè, tot i la situació pressupostària
que s’està vivint actualment, es continua recolzant a les entitats municipals
en actes que realitzen durant tot l’any
i a més amb la d’aquestes subvencions
municipals.

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

http://www.contregisa.com
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara obre la seu
electrònica de govern obert i transparència

L

a pàgina web de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara obre a la ciutadania i usuaris en general la seu
electrònica de govern obert i transparència, tal com marca la Llei 19/2014
del 29 de desembre. Tot i que l’Ajuntament de Santa Bàrbara ja fa anys que
ofereix la possibilitat de poder tramitar gestions en línia, ara cal readaptar
i implementar un nou model de seu
electrònica. La sortida a la llum de la
mala gestió d’algunes administracions
públiques ha forçat el replantejament
de les normatives vigents i han accelerat la modificació de les lleis que regulen aquests serveis.
La Llei 19/2014 del 29 de desembre,
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, neix de la
necessitat d’establir un sistema de relació entre les persones i l’administració pública que es basi en una millora
del coneixement de l’activitat pública,
la incentivació de participació ciutadana o una millora en la qualitat de la
informació pública i la gestió adminis-

trativa. La llei té com a objectiu facilitar als ciutadans el coneixement del
funcionament de les administracions
públiques, i el control i transparència
en el destí dels diners públics.
Per tal de garantir aquest principi de
qualitat en l’actuació de l’administració pública catalana i de les entitats
vinculades o prestadores de serveis
públics és necessari demanar que l’actuació de les administracions sigui clara i transparent, i que en tot moment
es garanteixi el dret d’accés a la informació al ciutadà.
El servei de transparència del Consorci
AOC ofereix diferents recursos per donar compliment amb les obligacions
de la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon
govern, fruit de la col·laboració amb
la Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, les Diputacions,
el Consorci AOC, el Consorci Localret,

l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya i
el Col·legi de Secretaris i Interventors
de Catalunya.
La llei de transparència és un dret del
ciutadà i una obligació de l’administració, per tant, la implementació de
la seu del govern obert i transparència
és una tasca prioritària per a l’Ajuntament de Santa Bàrbara i hi està abocant tots els recursos necessaris per
posar en funcionament al 100% la seu
i tots els seus continguts.

XXV Jornades Culturals a Santa Bàrbara

D

urant 25 anys ha estat habitual
que el cap de setmana anterior a Sant Jordi, la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara doni inici a les Jornades Culturals.
Aquest any, serà el 16 d’abril quan s’inauguraran les XXV Jornades Culturals
de Santa Bàrbara que es prolongaran
fins al 15 de maig.
El programa, un any més, és molt divers,
amb actes més tradicionals de tots els
anys combinats amb actes més singulars i exclusius, on les entitats municipals hi tenen molt a veure i, com en totes les edicions anteriors, la participació,
el treball i la il·lusió faran embellir les
Jornades Culturals.
Cal destacar la gran quantitat d’entitats
locals que hi col·laboren, així com també els centres educatius que també fan
les seves particulars jornades culturals i
que s’afegeixen a l’ampli programa cultural.

Especial rellevància tindrà el darrer cap
de setmana, 14 i 15 de maig amb la celebració de la Festivitat de Sant Gregori i
la concentració d’actes, especialment de
caire tradicional, que faran gaudir a tots
els planers i planeres i gent de l’exterior
que visiti el nostre poble. Tot i que, el cap
de setmana anterior també hi haurà actes dins la festivitat de Sant Gregori que
s’allargaran fins al dilluns 9 de maig, dia
del nostre copatró. També especial rellevància tindrà el dia 22 i 23 d’abril, amb
la revetlla de Sant Jordi i diada de Sant
Jordi, ja que sempre és viscut com a una
celebració molt important.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, desitja que el programa sigui del
gust de tothom i que el puguin gaudir
plenament, i agraeix a totes aquelles
entitats i particulars, que en participen directament, perquè un programa
tan farcit com aquest sense la seva col·
laboració seria impossible de confeccionar.
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Actuacions al polígon industrial Barranc de Lledó

A

l llarg dels darrers mesos s’han
vingut realitzant una sèrie de treballs de manteniment i millores al
polígon industrial Barranc de Lledó situat al nord del municipi. Es va procedir a
desbrossar els vorals del vial d’entrada i
a fer una neteja de les voreres del carrer
on estan situades la majoria de naus del
polígon.
També es va realitzar una revisió de l’enllumenat públic i, finalment, es va arranjar un dels hidrants que havia quedat

inutilitzat després de les obres d’obertura
del nou vial d’accés.
També hem rebut una petició de l’empresa Telefónica demanant permís per a fer
una actuació de millora de la xarxa de telecomunicacions.
Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
continuarem apostant pel desenvolupament del nostre polígon industrial, situat
al costat de la carretera T-331 entre Tortosa i Ulldecona, en un lloc estratègic, ja
que està previst que la nova autovia A-7
passarà a escassos metres de distància.

Desplegament de la tecnologia mòbil 4G
Amb motiu del desplegament de la
tecnologia mòbil 4G que s’està realitzant a la zona de Santa Bàrbara, que
permetrà aconseguir connexions de
mòbils de molt alta velocitat i millorar
la cobertura, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara comunica que aquest fet podria afectar el senyal de televisió TDT
i produir interferències, ja que la tecnologia 4G fa servir l’antiga freqüència
de la TDT, 800 MHz.
Per això, informa als seus veïns que, en
cas de trobar-se afectats per aquesta
situació, han de posar-se en contacte
amb “Llega800”, l’entitat designada
pel Ministeri d’Indústria, Energia i Tu-

risme per a resoldre les interferències
o pertorbacions que puguin produir-se
al servei de radiodifusió de TV. Un cop
rebuda la notificació de l’afectació per
part dels usuaris de TDT, un tècnic
qualificat es desplaçarà allà on s’hagi
detectat l’afectació i procedirà a realitzar les tasques de condicionament necessàries per a solucionar les esmentades afectacions. Tot això sense cap
cost per a l’usuari.
Contacte:
www.llega800.es · Tel.: 900 833 999
e-mail: ayuda@llega800.es

Trasllat de documentació a
l’Arxiu Comarcal del Montsià

A

l mes de febrer es va procedir
a traslladar un nou lot de documents de l’arxiu municipal
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a
les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal
del Montsià (ACMO), concretament els
compresos entre els anys 2000 i 2010.
Continuem d’aquesta manera el procés iniciat al 2011 amb la catalogació
de la documentació existent i, al 2012,
amb la signatura del conveni de cessió
i el trasllat de tots els documents anteriors a l’any 2000.
Prèviament, la responsable de l’ACMO,
Montse Matamoros, es va traslladar a
Santa Bàrbara per tal d’identificar la
documentació de l’arxiu que calia ser

conservada i separar-la d’aquella que
no té cap mena de valor històric o arxivístic i, a continuació, treballadors
de la brigada municipal van procedir
al seu trasllat fins a Amposta on va
quedar ubicada en les sales de dipòsit que garanteixen una temperatura i
humitat adequades per a la conservació dels documents.
El motiu d’aquest trasllat és doble, per
un costat l’Ajuntament de Santa Bàrbara continua apostant per gaudir dels
serveis d’aquestes instal·lacions modernes i perfectament preparades per
garantir la conservació i manteniment
de tot el patrimoni documental planer
i on qualsevol persona interessada pot

demanar l’accés a la informació que
allí es custodia. En segon lloc, la previsió de l’inici de les obres de remodelació de l’edifici de la casa consistorial
al tercer quadrimestre de 2016 fa necessari continuar buidant les instal·
lacions per tal que les obres puguin
començar sense entrebancs.
9

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Visita dels alumnes de l’Escola Agrària d’Amposta

A

l mes de març, una vintena
d’alumnes de l’assignatura
d’Educació Ambiental de l’Escola Agrària d’Amposta van visitar el
Museu de la Vida a la Plana en el marc
dels diferents projectes educatius inclosos en el seu pla d’estudis.

La visita va sustentar-se en els tres
pilars fonamentals del centre d’interpretació: el conreu de l’olivera i la producció de l’oli d’oliva com a motor econòmic i de desenvolupament del poble
(aquest fou la part fonamental de la
visita), la fundació i desenvolupament
del nostre poble i les característiques
arquitectòniques i socioeconòmiques
de les masades locals. Posteriorment,
els alumnes van visitar també la sala
Josep Antoni Valls, dedicada principalment a la mineralogia i paleontologia.
Per a la professora de l’escola, Natàlia
Jiménez, aquestes visites són fona-

mentals per als alumnes per tal de treballar in-situ els diferents aspectes inclosos a aquesta assignatura. Així com
també, va destacar les característiques

del centre d’interpretació i va afirmar
que aquesta no serà la darrera visita
per part de l’Escola Agrària d’Amposta.

Acord territorial per a la reactivació econòmica i
l’ocupació

E

l dimecres 16 de març, una important representació dels principals agents públics i privats
de la comarca del Montsià, entre ells
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, van
signar un important acord entre totes
les parts per tal de donar un impuls a
l’economia comarcal, una de les més
castigades per l’atur a nivell de tota
Catalunya.
El pacte ha de marcar un nou model
de governança per tal de desplegar
una estratègia conjunta entre ajuntaments, empreses, la comunitat educativa i el Consell Comarcal del Montsià
per cooperar en accions de dinamització econòmica i generació d’ocupació.
Aquest és l’objectiu de l’acord territorial de reactivació econòmica i ocupació
que ha estat signat entre els diferents
actors compromesos a incentivar la
col·laboració entre les administracions
públiques i els agents privats per a estirar del carro de l’activitat econòmica.
Per a l’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
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Blanch, aquest és un acord històric
que ha de marcar el full de ruta a seguir en el futur, per tal d’aconseguir el

desenvolupament socioeconòmic de la
comarca, més enllà de colors polítics i
necessitats individuals.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Carnaval 2016

1r Premi Comparses

2n Premi Comparses

3r Premi Comparses

Disfressa més divertida

Disfressa més original

Millor disfressa infantil

Millor disfressa individual
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Curs ACTIC

L

a Regidoria de Joventut i la Regidoria de Noves Tecnologies, amb
la col·laboració de l’Institut les
Planes, el dimecres 27 de gener van
iniciar el curs formatiu de preparació
per a l’obtenció del certificat ACTIC.
Aquest curs anava destinat als joves
que cursen batxillerat i que s’han inscrit a la formació i que s’impartirà a
l’Smartcentre.
Des de la Regidoria de Joventut, es treballa constantment per apropar-se als
joves, conèixer les seves necessitats i
les seves inquietuds i oferir-los eines
i serveis que els ajudin en el camí de
fer-se adults. És per això que, conjuntament amb la Regidoria de Noves
Tecnologies, s’ha treballat per oferir
als joves que actualment estan cursant batxillerat al centre de la nostra
població la possibilitat de formar-se i
preparar-se per a l’obtenció de l’ACTIC
nivell mitjà.
L’ACTIC permet a qualsevol persona
de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una
prova per ordinador. Tant la prova com

l’obtenció del certificat són telemàtics
i les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat
acreditatiu que emet la Generalitat de
Catalunya, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC
davant de qualsevol empresa o administració.
Tots els estudiants de batxillerat que
es van interessar per la realització del
curs de formació per a la preparació
del certificat ACTIC es troben tots els
dimecres de les 17 a les 19 hores, a
l’Smartcentre, per impartir les sessions formatives. Un cop impartida la

formació, tots els que vulguin es podran presentar a la prova telemàtica i,
un cop superada, obtindran el certificat acreditatiu que expedeix la Generalitat de Catalunya.
El regidor de Joventut i Noves Tecnologies, Adrián Batiste, aposta per la
continuïtat de la formació dels joves
i els anima a seguir la formació amb
interès, per tal de poder obtenir el certificat ACTIC. A més a més, agraeix la
col·laboració de l’equip directiu i professors de l’institut, per confiar un cop
més, amb el projecte engegat des de fa
quatre anys.

Calçotada del Grup Joventut

E

l passat 12 de març, el Grup Joventut va realitzar la ja famosa
calçotada per a membres del

grup.
A la reunió de principi d’any es va
creure important mantenir-la per tal
de fomentar la relació grupal, ja que
un grup tan gran i amb una gran diversitat d’edats que el composen té la
necessitat de fomentar-se amb activitats per al grup. Per això, un grup de
voluntaris es van oferir aquell dia per
avisar la gent, comprar el menjar i preparar-ho tot.
Un total de 24 joves implicats al municipi van gaudir-ho. La menjada es va
portar a terme al magatzem municipal, on a les 12 del migdia vam procedir a fer el foc i, seguidament, la rostida de calçots i carn.
Després de menjar van estar jugant a
jocs diversos fins a ben entrada la tarda.
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Adrián Batiste, regidor de Joventut,
valora molt positivament la feina
d’aquests joves per dur-ho a terme i
creu que l’apoderament d’aquests jo-

ves a ser els que organitzen és la clau
perquè es pugui oferir un ventall ampli d’activitats per als i les joves del
municipi.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Colònies d’estiu 2016

L

es colònies d’estiu són un pilar
fonamental al Grup Joventut, ja
que molts dels joves del municipi, durant aquests dinou anys, n’han
pogut gaudir.
Arribats a aquests dies, ja es comencen a preparar, a buscar els monitors,
reunió de pares i les inscripcions.
El dia 15 de març es va dur a terme la
reunió informativa per tal d’explicar
als pares la informació i les dates de
les colònies i, a continuació, les inscripcions, que aquest any han estat un
total de 49 els inscrits.
Les colònies seran del 25 al 30 de juliol
a Cinctorres, amb el format que amb
aquest any serà el tercer, de cuinar els
propis monitors. Aquest any, amb la
diferència de què marxarem el dilluns
25 amb autobús fins a Cinctorres i la
recollida serà a càrrec dels pares.
L’alberg la Roca Parda de Cinctorres va
ser construït com a residència d’avis,
però degut a la poca rebuda que va te-

nir es va decidir convertir-lo en alberg.
Està totalment adaptat, situat dins
la mateixa població i amb una cuina
completa amb tot el necessari.
Durant les colònies es fan activitats de
molts tipus, totes elles enllaçades amb
un centre d’interès que es l’encarregat
de mantenir-los enganxats durant tota
l’estada.
El regidor de Joventut, Adrián Batiste,

assenyala que aquesta és una activitat
molt important per al municipi, i que
durant aquests dies els xiquets i xiquetes aprenen molts valors, i que les
relacions que es creen aquells dies són
molt bones. Per una altra banda, agraeix als monitors que vulguin passar
dies de les seves vacances treballant
dur perquè aquesta tasca sigui inoblidable per als petits i per als grans.

Salut, Ensenyament i Turisme

Parelles lingüístiques a Santa Bàrbara

E

l servei de formació d’adults de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
juntament amb el Consorci de
Normalització Lingüística ha posat en
marxa parelles lingüístiques. El Voluntariat per la Llengua és un programa
per a practicar el català a través de la
conversa, basat en la creació de parelles formades per un voluntari catalanoparlant i un aprenent que vol adquirir fluïdesa.
Es va fer una reunió prèvia de
coordinació entre les responsables
del
servei
a
l’Ajuntament
de
Santa Bàrbara i del Consorci de
Normalització Lingüística amb les
persones voluntàries, pel tal de posarho en marxa.
En el cas de la nostra localitat s’inicia
amb alumnes de l’Institut les Planes,
per afavorir la connexió per a les dos
parts, d’aquesta manera els és més
fàcil escollir la temàtica per a parlar,

ja que les inquietuds
i la vida quotidiana
d’ambdues parts són
similars. Es trobaran
una vegada a la
setmana a l’Edifici
Municipal de Serveis
Socials.
La
regidora
d’Ensenyament,
Laia
Pla,
espera
que l’adhesió al
programa sigui el
punt
de
partida
de noves parelles
lingüístiques
i
que
properament
es vagi ampliant,
també
comenta
la
importància
que té l’aprenentatge de la llengua
vehicular a la nostra societat, per això
mateix encoratja tant a les persones
no catalanoparlants com a les

persones que tinguin disponibilitat i
voluntarietat a adherir-se al programa.
I agraeix l’interès de les persones
voluntàries de la nostra localitat.

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
13/1/2016

3/2/2016

13/3/2016

LLOC

Xarxa: c/Ausias Marc

Dipòsit capçalera

Xarxa: c/ Ausias Marc

0

0

0

CONCEPTE

LÍMIT
RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0

100

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

0’80

0’69

1

Clor combinat in-situ

2

0,1

0’1

1

Color

15

5

5

5

2500

506

510

534

3

2

1

2

9,5

7’8

7’6

7,6

Sabor (a 25ºC)

3

2

1

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

Amoni
Paràmetres indicadors

DATA

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

0’22
0’24

0’2

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Formació en prevencions laborals

D

esprés que el mes d’abril de
l’any 2015 es produís un canvi
en l’empresa encarregada de
la vigilància de la salut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, passant a serne l’encarrega la mercantil amb seu a
Amposta, Oficina Tècnica de Prevencions SL, a principis del present any s’ha
iniciat paral·lelament un estudi per a
la redacció i implementació del Pla de
Prevencions de Riscos Laborals i el Pla
de Formació i Informació de tots els
empleats i empleades públiques.

vàries encaminades a aquesta fi.

Així, s’està realitzant un estudi tant
dels diferents edificis, vehicles com
llocs de treball concrets, per tal d’evitar al màxim els riscos per a la salut
que pugui suposar cadascuna de les
tasques que es desenvolupen, i que suposarà la posada en marxa de mesures

La regidora de Personal posa èmfasi en
la importància i necessitat d’aquestes
accions, no només per complir amb la
normativa vigent, sinó també perquè
tant els treballadors com els responsables de cadascuna de les àrees prenguin consciència dels diferents perills

Ja s’ha iniciat la implementació del Pla
de Formació i Informació, que contempla per una banda facilitar a tots els
empleats informació sobre els riscos
concrets del seu lloc de treball; i per
una altra, formacions temàtiques segons les tasques que es desenvolupen
en el dia a dia.
La primera de les formacions ha anat
dirigida als sectors de la jardineria,
construcció i utilització de materials
tòxics i/o perillosos.

als que s’exposen i les mesures necessàries per eliminar-los o, si més no, minimitzar-los.

Un febrer dinàmic al Centre Obert l’Oliveta

V

am començar la setmana de
Carnaval, realitzant menjar
blanc, postres típiques d’aquesta època. Aprofitant la tarda que es
realitzen activitats especials van ferne al centre i se’l van emportar per a
compartir-lo amb les seves famílies.
La tarda del dijous llarder, es va adaptar l’horari de les activitats per tal de
gaudir de les hores de Sol. Els xiquets
i xiquetes, a les 15 h, acompanyats de
les monitores van anar d’excursió caminant fins a l’esplanada que hi ha al
costat de la Deixalleria Municipal. A
més de berenar, majoritàriament entrepà de truita amb salsitxa, van jugar
a jocs que habitualment no poden ferho per la limitació de l’espai on habitualment fem l’esbarjo. Van tenir una estona de joc lliure i cadascú va optar pel
que més li agrada: saltar amb la corda
gran, futbol o simplement manipular
el material del centre (cordes, cercles,
xancles, etc.). I finalment es van fer un
parell de partides tots junts al Rei, que
ja va sent un joc típic al centre.
Vam acabar la setmana amb una festeta de Carnaval, en la qual els menors
i les monitores es van vestir de senyals
de trànsit, que prèviament s’havien
confeccionat. Es va optar per aquesta
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disfressa perquè aquest segon trimestre s’està treballant un taller de seguretat viària i es va considerar oportú
relacionar-ho. També van visitar els
avis i àvies del Centre de Dia i els menuts els van cantar una cançó. I per
finalitzar la tarda es van fer jocs amb
música.

La responsable del servei, Montse Rodríguez, reforça positivament el monitoratge perquè continuïn realitzant
aquest tipus d’activitats, per tal de
mantenir les tradicions i interrelacionar-se amb altres usuaris d’altres serveis.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Ampliació de l’horari d’atenció al públic de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara

A

mb la voluntat de millorar i
augmentar l’atenció a la ciutadania a les oficines de l’Ajuntament, a partir del mes de març s’ha
ampliat de manera substancial l’horari d’obertura de les mateixes.
Així, en horari d’hivern, les oficines
restaran obertes de dilluns a divendres
de 10 a 14.30 hores, ampliant mitja
hora; i les tardes dels dilluns, dimecres i dijous de 16 a 20 hores, passant
de donar atenció una tarda, a obrir-ne
tres. En horari d’estiu (de meitat de juliol a meitat de setembre) l’horari serà
de 10 a 15 hores.

Aquesta nova distribució també permetrà establir un horari fix d’atenció
a les planeres i planers per part de
tots els regidors de govern, per tal que
puguin adreçar de manera personalitzada les seves consultes, propostes
i/o queixes. Només cal adreçar-se a
l’Ajuntament o al telèfon 977717000
per tal de concertar visita amb algun
regidor en concret.
L’horari d’atenció dels diferents regidors s’establirà de la següent manera:
- Àlfred Blanch (Alcaldia, Urbanisme i
Cultura): Dilluns i dijous de 17.30 a
19.30 hores, a les oficines de l’Ajuntament; dimarts de 17.30 a 19.30 hores, a l’Smartcentre.
- Montse Rodríguez (Serveis Socials,
Personal i Règim Intern): Dimecres

de 17 a 19 hores, a les oficines de
l’Ajuntament.

bient): Dijous de 17 a 19 hores, a les
oficines de l’Ajuntament.

- Judit Lleixà (Fires i Festes): Dimarts
de 11 a 13 hores, a les oficines de
l’Ajuntament.

De la mateixa manera, el servei d’atenció al públic de Sorea (Servei Municipal
d’Aigües), que es duia a terme dos dijous de cada mes, ha passat a prestar
atenció els dimecres alterns de 16 a 18
hores.

- Antonio Ollés (Governació, Serveis,
Promoció Econòmica i Agricultura):
Dilluns de 10 a 12 hores, a les oficines de l’Ajuntament.
- Adrián Batiste (Joventut, Mitjans de
Comunicació i Noves Tecnologies):
Dimarts de 17 a 19 hores, al Centre
Municipal de Serveis Socials.
- Laia Pla (Salut, Ensenyament i Turisme): Dijous de 17 a 19 hores, a les
oficines de l’Ajuntament.
- Joan Abella (Hisenda, Comissió Especial de Comptes, Esports i Medi Am-

Una manera de poder oferir un servei de qualitat és adaptar-nos al màxim a les necessitats dels ciutadans,
apropant al màxim i de manera personalitzada i individual l’atenció a les
necessitats de tots els veïns del poble,
aquesta és la voluntat del consistori
amb aquesta mesura d’ampliació de
l’atenció, segons paraules de la regidora de Personal.

Taller de cuina infantil

C

om va sent habitual, el dissabte
20 de febrer, es va realitzar un
taller de cuina al Centre Obert
l’Oliveta.
El taller va estar organitzat en dues
parts: l’elaboració d’una pizza i un llibre de receptes.
La pizza la van realitzar amb una llesca de pa de motlle i al damunt li van
afegir el que cada nen i nena li agradava més, tomàquet, pernil de gall dindi,
formatge, xoriç, pernil salat, tonyina i
formatge ratllat. I una vegada elaborada, la posàvem al forn perquè es cuinés un poc.

Quan ja tenien la pizza acabada, passaven a realitzar el llibre de receptes,
on havien de decorar la tapa com més
els agradés i, a un altre foli que anava
dintre, van poder escriure els ingredients i l’elaboració de la pizza.
L’assistència a l’activitat va ser tot un
èxit, ja que van assistir una cinquantena de nens i nenes.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, valora positivament aquests
tallers, destacant la bona rebuda que
tenen, ja que és una de les activitats
que fa més anys que es fa i continua
tenint força participació.
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L’entrevista

Entrevista a la planera absent…

M. Cinta Miravet Pla

Salutacions planers i planeres, sóc la
M. Cinta Miravet Pla, filla de Pepito
Miravet, «lo cuxarro», i de Cinta Pla,
«la junya». Tinc un germà, Josep
Lluís, sis anys més jove que jo.
Vaig néixer al gener del 1944 i des
dels 16 anys que sóc fora del poble.
Actualment visc a Barcelona.
Quan en Guillem Gaya em va trucar
per fer l’entrevista, vaig atabalarme... així de cop, vols dir? Però, en
veritat, m’ha fet il·lusió posar un
granet de sorra a aquesta revista tan
«xula» que feu. Felicitats! Intentaré
estar a l’alçada.
Els meus pares eren pagesos, molt
treballadors, que feien grans esforços
per tirar la família endavant, eren
anys de postguerra, amb moltes
mancances i dificultats, una vida
dura. Tinc uns records molt marcats
de la meva infància, especialment el
fet de què en aquells moments quasi
tot depenia de la collita de l’any, que
sovint no era gaire bona. Quan no
eren les olives, eren les garrofes o les
ametlles... o no plovia prou, o era un
18

ventada... Això afegit al cansament
que comportava el treball al camp
va fer que molt aviat em plantegés
buscar un altre camí per al futur. I,
m’agradava estudiar.
Després he comprovat que en totes
les etapes de la vida hi ha «collites»
bones i dolentes i que tot comporta
lluitar molt i anar salvant obstacles.

Tinc bons records de la infància:
la família, l’escola, les amigues,
passejar pel carrer Major amunt i
avall, la Pasqua, les festes... era el
que teníem al poble en aquells anys,
ho vivíem bé i tot ens feia riure.
Vaig fer el Batxillerat gràcies a dos
grans mestres, Donya Josefina Jornet
i Don Joaquín Monllau, i després

L’entrevista
el Magisteri a l’Escola Normal de
Tarragona. Acabar el Magisteri, a
l’any 1962, va suposar una «bona
collita».
El meu primer treball fou a una
escola privada a l’Hospitalet de
Llobregat, fent Primària, preparant
batxillerats i algunes hores de repàs.
Al 1966, amb 22 anys, em vaig casar a
Santa Bàrbara amb Josep M. un xicot
de l’Hospitalet (on viuríem primer i
després a Esplugues), d’una família
d’ascendència planera, els «torinos»,
i vaig deixar l’escola, de moment.
Vam tenir dos fills, Josep M. i Albert,
els quals vam criar i educar amb
molta estimació: una «bona collita».
Avui tenen 48 i 45 anys.
Però «el cuquet» m’anava rossegant
interiorment i després de deu anys
vaig tornar al món de l’ensenyament,
fent una substitució a un Parvulari.
Que contents els meus fills: la mare
era «senyoreta». Posteriorment, el
Parvulari va entrar a formar part
d’una gran escola concertada,
Col·legi Tecla Sala, de l’Hospitalet,
on hi vaig treballar molt a gust fins
a la jubilació. He gaudit de la meva
professió, un privilegi. «Bona collita».
Els anys 80 van ser intensos, de
moltes inquietuds: reciclatge de
català, cursos de formació... Als
90 vaig entrar a la Universitat de
Barcelona i em vaig llicenciar en
Geografia i Història. Era la meva
assignatura pendent: un altra «bona
collita».
Però entremig també van haverhi «males collites»: problemes
personals, ens van deixar familiars
estimats, més tard alguns amics...
Penso que totes les coses de la
vida, bones i dolentes, ens ajuden
a madurar, a tirar endavant, ens
fan «grans», conformen el nostre
bagatge. I ha estat en aquests
moments més difícils quan més he
necessitat venir al meu poble, a la
nostra casa familiar, un refugi on
sempre hi trobava el recolzament
total dels meus pares. Ells, el meu
germà i cunyada Anna i els meus

fills han estat sempre el meu suport.
I també he pogut comptar sempre
amb els meus cosins i cosines del
poble als quals tinc molta confiança,
m’agrada xerrar amb ells, bla, bla
bla... els hi dono cada «pallissa»...
però per això són la meva família,
no?
Ara, els meus pares ja no hi són,
però els dedico aquesta entrevista
tot recordant la seva estimació i gran
sacrifici que van fer per nosaltres.
Estic segura que si la poguessin llegir
estarien molt contents.
A l’actualitat, tinc 72 anys, estic
jubilada fa 7 anys i 25 que estic
divorciada. Els meus fills tenen bons
treballs i les seves pròpies famílies.
M’han regalat 2 néts, el Pau de 16
anys i la Clàudia de 12, bons xiquets
i bons estudiants. «Bona collita».
Com que encara em queden
inquietuds culturals, sempre que
puc vaig a conferències, sortides,
cursets, teatre i algun viatge. Això
junt a les trobades amb les amigues
del poble (de quan érem xiquetes),
les
companyes
de
Magisteri,
les amigues de l’escola i noves
amigues… (quantes amistats!) fa
que estigui «molt ocupada». I Santa
Bàrbara! Molts divendres, la meva

neboda Anna (molt vinculada al
poble) i jo, agafem el cotxe i tira
milles cap a Santa Bàrbara, a la
nostra casa, que ara compartim les
dues famílies, la del meu germà i la
meva. Aquí, en dades assenyalades i
sempre que podem ens ajuntem: ells
amb les seves filles, Marta i Anna, i
jo amb els meus fills, nores i néts,
en gaudim plegats, sempre amb un
afectuós record als nostres pares, els
seus iaios... les nostres arrels.
Com ha millorat el poble! Han passat
molts anys, quins canvis i quanta
satisfacció. No li manca res, mèrit
de la seva gent, els que sempre han
estat al peu del canó, grans i joves. El
nostre agraïment. Malgrat no viure
aquí, sempre m’he mantingut molt
sensible a les novetats del poble i del
territori.
Abans, ara i sempre serà el meu lloc
de pertinença. No sé si hi tornaré
a viure, amb els anys canvien les
circumstàncies, però si que és cert
que mai m’hi desvincularé.
Pensar en el meu poble és recordar
el passat, afirmar-me en el present
i mantenir la confiança en totes les
«bones collites» del futur.
Planers i planeres: xin, xin, un brindis
per Santa Bàrbara i la seva gent!

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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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
1r TRIMESTRE 2016
• S’ha abonat a les llibretes l’avançament de les olives Cª2015/2016, 1.5 €/k d’oli + IVA fins
31/12/2015.
• Es recorda l’obligació d’omplir el quadern de camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats els anys 2014, 2015 i 2016. És imprescindible per a 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.
• El 13 de març es va celebrar la Junta General Ordinària, amb renovació parcial de càrrecs.
• 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 1r TRIMESTRE 2016
MARC SOLÀ GIL...................................................29/12/2015
Carlos Solà Llambrich
Andrea Gil Millan

NADIR AARAB MAHAL.......................................14/02/2016
Mohammed Aarab
Yousra Mahal Errais

ROGER ALBACAR ESTRADA................................07/01/2016
Sebastián Albacar Climent
Rebeca Estrada Pla

ZOE ARASA MORENO.........................................27/02/2016
Javier Arasa Ruiz
Àngela Moreno Martí

DIEGO ALFARO JIMÉNEZ....................................15/01/2016
Julio Alfaro Ortega
Ana Belén Jiménez Belmonte

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2016

NOUR AKROUNI..................................................19/01/2016
Abdelhalim Akrouni
Fatima Aouam
RANIA BOUGOUBA ROCA..................................03/02/2016
Noureddine Bougouba
Raquel Roca Rallo

CARMEN GONELL PORRES.................................05/01/2016
NÚRIA FERRÉ FERRÉ...........................................09/01/2016
JOSEFA CUADRAD BALAGUÉ..............................16/01/2016
ADOLFO PRINCEP GINÉ......................................18/01/2016
ENRIQUETA CASTELLÀ OMEDES.......................26/01/2016

YASSIN ACHTIOUI...............................................08/02/2016
Abdelkarim Achtioui
Jamila Zaghdoudi

JUAN MARTÍ ARASA............................................26/01/2016

NABEL BENTAHAR KALAI..................................10/02/2016
Ismail Bentahar
Samira Kalai Bouyighal

MARIA ASUNCIÓN MARTORELL RUBIO...........31/01/2016

ARNAU CARDONA BURILLO..............................12/02/2016
Patrici Cardona Cid
Inmaculada Burillo Lahoz

GERMAN SOL PANISELLO...................................28/01/2016
ARANZAZU SIMÓN SEGUROLA.........................13/02/2016
FERRAN JOSEP ROYO PLA...................................29/02/2016
MARIA ANGELES TULIESA MAIGÍ......................11/03/2016
ROSENDA CURTO PLA........................................26/03/2016

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
El dia 8 de febrer, que no hi havia escola, vam realitzar una Festa de Carnaval. De 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00
hores els xiquets i xiquetes, que es van
apuntar a la diada, van realitzar activitats molt diverses: van fer gimcanes,
es van confeccionar la seva disfressa…
i la tarda va finalitzar amb una xocolatada i l’actuació de la Pallassa Floreta.
El dimecres 16 de març es va convocar
a una assemblea extraordinària per a
tractar dos punts: la proposta del nou
horari 2016-2017 i el projecte del banc
de llibres que es vol iniciar el proper
curs. Referent a l’horari es va explicar
als assistents la proposta que fa el departament i el claustre de l’escola canviant l’horari de 9.00 a 12.30 i de 15.00
a 16.30 h, argumentant que els nens i
les nenes estan més receptius al matí
i afavoriria el seu aprenentatge. Les
altres opcions eren l’horari actual i de
9.00 a 12.00 i de 15.30 a 17.00 h. Es va

realitzar la votació en la que va sortir
en primer lloc l’opció actual, en segon
lloc l´horari proposat pel departament
i en tercer lloc, el de 9.00 a 12.00 i de
15.30 a 17.00 h. L’horari actual es el
que es farà arribar al consell escolar
en nom dels pares i mares de l’escola.
A l’assemblea també es va explicar el
nou projecte de banc de llibres, la idea
bàsica d’aquest projecte és l’aprofitament dels llibres en bon estat d’un any
per a l’altre, per tal de reduir el cost
dels llibres per a les famílies. Els pares
i mares van donar suport a la nova iniciativa. Es va informar que a l’assemblea de l’últim trimestre ja es detallarà
el projecte.
Aquest trimestre s’han repartit 92 tiquets del menjador escolar, gratuïtament, a les famílies dels menors que
es queden habitualment al menjador
escolar, gràcies a una aportació eco-

nòmica per part de l’obra social de “La
Caixa”.
I vam finalitzar el trimestre amb la
festa de Pasqua al menjador escolar.
Un total de 142 xiquets i xiquetes es
van quedar el passat 18 de març. Cada
xiquet i xiqueta van fer una mona de
pasqua d’un ou, que van recollir a les
17.00 h. Agraïm la col·laboració del
Restaurant la Llar, que a més de donar
suport en tot moment, també van donar un ou de xocolata per a cada menor, també a Lluís Accensi que va ser
l’encarregat de preparar la massa per
a fer les mones i tenir-ho tot a punt,
i finalment al forn de pa Lo Pato, que
ens les van coure. I com no, als pares i
mares de l’escola pel suport que estem
rebent.
I per acabar, informar a tots els pares i
alumnes de l’escola que ja estem treballant en la Festa de la Primavera,
que es realitzarà a final de curs.
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
SANT VALENTÍ
Aquest primer trimestre és el més
nombrós en quant a festes que fa
l’Associació de Jubilats i Pensionistes.
De totes elles, la que potser destaqui
com a més bonica i emotiva és la que
fa referència a la celebració que els
hi fem als socis que durant el 2016
celebren el 50è aniversari de la seva
boda.
Aquest any, a més a més, el fet de
què fossin 9 les parelles a celebrarho encara va donar més rellevància
a la festa. La nombrosa presència de
familiars i amics va fer que s’omplís
la sala de gom a gom, la qual cosa va
contribuir a que la festa resultés més
lluïda.
Les parelles homenatjades van ser:
Juan Aixalà - Manuela Monllau
Juan Zaragoza - Manolita Barrera
Jordi Ferré - M. Mercedes Espuny
Juan José Valldepérez - Natalia Castells
Juan Martí - Pepita Arasa
Metodio Inocente - Lolita Arasa
Juan Luís Arasa - Pilar Fort
José M. Arasa - Teresa Hierro
Emilio Martín - Carmen Lleixà
Va haver-hi la recepció, flors per a les
senyores, felicitacions, lliurament de
plaques commemoratives, abraçades
familiars… I a ressenyar també les
demostracions artístiques de joves
familiars de homenatjats que ens van
oferir un bonic espectacle de patinatge
i ball.
Després, pastel i cava per a tothom,
i com no podia ser menys, ball. Un
primer ball dedicat a qui eren l’objecte
de la festa, i després, per a tots els
assistents.
CARNAVAL
El vam celebrar en data posterior, el 28
de febrer, amb un ball de disfresses que
va estar força animat per la nombrosa
participació. En acabar el ball va haver
un berenar-sopar per als que van voler
participar-hi.
PASQUA
Per als dies de Pasqua vam programar
un viatge de 3 dies a LA MANGA,
Múrcia, però per qüestió de dates de
tancament de l’edició del Magazín,
en donarem referències en el proper
trimestre.
Fins llavors.
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CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Encarem el darrer tram de la temporada amb tot per decidir a les diferents
categories del nostre futbol. No podem
dir que estigui sent un any fàcil, tant
esportiva com extra-esportivament,
però la il·lusió segueix intacta i de ben
segur es lluitarà fins al darrer segon
per a aconseguir complir els nostres
objectius.
El Primer Equip encara la recta final de
la lliga en una tercera posició immillorable per a intentar donar el salt definitiu a l’ascens. El Femení, com cada
any, realitzant una gran campanya
sempre als llocs capdavanters. El Juvenil ha tingut un any pèssim amb les
lesions (fins a quatre lesionats de llarga durada) però va lluitar fins al darrer
partit per a entrar al play-off; ara jugarà la Copa Primavera per a intentar
emportar-se una alegria. El Cadet està
aguantant molt bé la nova categoria,
tenint present que només disposa de
dos jugadors cadets de segon any i un

important bloc de jugadors infantils de
segon any. L’Aleví és qui més està sofrint. Amb una categoria nova i un bloc
principalment format per jugadors de
primer any, està lluitant per a eludir el
descens que, de ben segur, aconseguirà. I de les categories d’esport comarcal, destacar el gran paper dels equips
Benjamí i Prebenjamí, que estan realitzant una temporada magnífica i lluitaran per a aconseguir el campionat en
aquest tram final de temporada. El Patufet segueix el seu camí de “descobrir”
el futbol, diversió en estat pur.
El club d’altra banda segueix la seva
activitat. Aquest passat mes de gener
es va realitzar la presentació del futbol
base i femení (aquest any amb un important bloc de xiquetes amb edat formativa), amb més de 100 esportistes
que enguany formen part de l’estructura base del club (a banda del primer
equip). També s’ha treballat per a la
seguretat dels nostres membres, amb

l’elaboració d’un protocol d’emergències per casos de lesió i el procediment
d’un pla de seguretat exclusiu per als
membres dels equips de futbol a les
nostres instal·lacions, realitzats per
una empresa professional de prevenció.
Finalment, aquest mes de març, es va
celebrar l’assemblea extraordinària.
Entre altres temes, es va tractar la renúncia de la junta directiva al finalitzar el mandat el proper mes de juny.
Creiem que ha arribat el moment de
donar pas a noves idees, nous projectes i noves visions que han de sumar
al club, i més ara quan en el proper
mandat se celebrarà el centenari del
CF Santa Bàrbara. Nosaltres no diem
adéu, sinó un “fins després”.
Les persones van i vénen, però el club
ha de continuar el seu camí. Primer, el
Santa.
Visca el Santa!

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Si una cosa podem dir d’aquest inici
d’any és que ha estat molt viatger. Les
sortides culturals han estat les protagonistes del calendari d’activitats, tant per
la participació i bona acollida que han
tingut entre les nostres associades i resta de viatgers que ens han acompanyat
com pel desenvolupament i resultat de
les mateixes. Aprofitem aquestes pàgines per fer-vos cinc cèntims de les tres
sortides realitzades darrerament.
Sortida cultural a Montblanc. El 23 de
gener, un autocar ple de gom a gom va
sortir de la nostra població en direcció
a Montblanc per a realitzar una visita
guiada per a descobrir els principals
monuments i racons d’una de les principals ciutats medievals de Catalunya.
Vàrem realitzar un llarg recorregut per

la història de la població, a través del
seu casc antic, porxos de Cal Manet, recinte emmurallat, portals de Sant Jordi i
Sant Antoni, museu dels oficis, església
de Sant Miquel, antiga església de Sant
Francesc, església de Santa Maria la Major, antic hospital de Santa Magdalena
i celler cooperatiu d’estil modernista
obra de Cèsar Martinell. Per completar
la sortida vam visitar el celler artesà de
vins i caves “Carles Andreu” situat a la
veïna població de Pira, on el mateix propietari ens va fer un complet recorregut
per les seves instal·lacions, acabant la
visita amb la degustació de dos esplèndids caves de la seva elaboració DO
Conca del Barberà, un d’ells de la varietat de raïm trepat, autòcton i exclusiu
d’aquesta zona.

Sortida cultural a Sant Mateu. El 27 de
febrer, un altre autocar ple de planers
i planeres va sortir en direcció a Sant
Mateu, per a realitzar una visita guiada
pel seu conjunt monumental: muralles,
rentador, carreró dels jueus, església de
Sant Pere, església Arxiprestal, Museu
Parroquial d’Orfebreria, plaça Major i
Font de l’Àngel, etc. Acabada la visita

i per tal de recuperar forces vam dirigir-nos a la població de Cabanes, més
concretament al complex San Lázaro,
on vam dinar al seu espectacular bufet
on cadascú va menjar tot el que va voler
o va poder. Després per a pair el copiós
dinar vam anar a fer una passejadeta
pels jardins i instal·lacions de Marina
d’Or a Oropesa de Mar.

Sortida cultural a Catí, Font de l’Avellà
i Vallivana. El 24 de març, dijous Sant,
vam sortir d’excursió seguint l’itinerari
que ens va preparar Alfredo Blanch. En
primer lloc on vam anar va ser a la font
de l’Avellà, després vam dirigir-nos uns
a peu i els altres en autobús al centre
de la població de Catí on ens esperava
un guia per a realitzar la visita guiada
a la població, al finalitzar-la vam gaudir
d’un bon àpat al restaurant El Prigó, que
rep el nom pel lloc on està situat. A la
tarda, per arrodonir el dia vam anar a
visitar a la Mare de Déu de Vallivana.
Tothom n’ha quedat força satisfet
d’aquestes tres sortides, la qual cosa
ens encoratja i motiva a buscar noves
destinacions per a anar realitzant durant la resta de l’any.
També volem fer menció a una novedosa activitat que hem realitzat aquest
primer trimestre de l’any i per primera
vegada a la nostra associació, una cata
comentada de vins, a càrrec de la pla28

nera Júlia Alegre, estudiant d’enologia i
que ens va fer una sessió teòrica/pràctica per a iniciar-nos en l’ampli món del
vi. Ens va explicar alguns aspectes bàsics que cal tenir en compte a l’hora de
degustar i diferenciar un vi d’un altre.
Va ser una experiència diferent i força

interessant. Us animem a participar-hi
en una propera ocasió.
Gràcies a tots per col·laborar tan activament,
La Junta

Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Així com hi ha mesos que no tenim
gaire coses que explicar, en aquesta
ocasió les notícies són moltes i les
imatges més.
El Club Twirling Santa Bàrbara
aquest any ha organitzat diferents
competicions al nostre poble, amb el
suport incondicional de l’Ajuntament
i de tots els pares i mares, sense els
quals no hauria estat possible.
El 13 de febrer, el Pavelló Municipal
va acollir durant tot el matí les
preliminars en categoria cadet de 2a
Divisió, i el passat mes de març, els
dies 5 i 6 un altre cop vam poder veure
centenars d’atletes de vuit clubs del
territori (Alcanar, Alfacs, Amposta,
Deltebre, Tortosa, Ulldecona, la
Granadella i el Santa) que van mostrar
els exercicis que han estat assajant
durant tot l’hivern i que en alguns
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casos defensaran al campionat de
Catalunya a celebrar els dies 4 i 5 de
juny a Tordera.
Els nervis, l’aptitud, els entrenaments,
la disciplina, la constància, el treball
d’equip, la coordinació, el temps
dedicat... són paraules que sempre
recordem, cada cop que les atletes han
de sortir a pista en una competició.
En els campionats es mostra el
treball i l’esforç realitzat durant els
darrers mesos per part de l’atleta i on
l’entrenadora supervisa la correcta
realització dels exercicis. És important
per aA les nostres xiquetes poder
participar d’aquestes competicions
perquè la practica d’aquest esport
pugui tenir també els seus fruits.
Una altra novetat al club és la
incorporació de l’atleta veterana
Herènia Cruz que després de tres

anys s’ha tornat a incorporar al
mateix. Precisament a la semifinal del
Catalunya sud Herènia Cruz va tornar
a debutar amb la seva cosina Zaira en
la modalitat duo.
En l’actualitat, totes les atletes
continuen els seus entrenaments
a l’espera de la propera competició
a celebrar els dies 2 i 3 d’abril a
Ulldecona.
Una altra notícia important per al
club ha estat l’apertura del nou Hotel
d’Entitats. Aquest nou espai ens
dotarà d’un lloc fix on poder realitzar
reunions, però també d’un box on
guardar molt del material que tenim
actualment distribuït per diferents
cases dels membres de la junta.
Us deixem amb les imatges de les
atletes que van participar en la darrera
competició.

Entitats Planeres
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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. 33

Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Accensi, Mercedes Casadó,
Pepita Solà, Juan José Abella i Paco Abella.
Imatge 2: Agustí Panisello, Rosmari
Panisello i Mercedes Casadó.
Imatge 3: El Corte d’Amparito.
Imatge 4: Lolita Arasa, Mercedes Casadó,
Mari Carmen Losada, Marisín i Teresa.
Imatge 5: Pere, Fermín i Eleuterio.
Imatge 6: Toni, Rosita, Benduel, José i
Adelina.
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Entreteniment infantil

Endevinalla:

Sóc feta a cal pastisser
i el dia de Pasqua me
la menjaré.

Les 5 diferències

Solució núm. 33: Els Reis
Mags

Dites i refranys:

Abril que surt plovent,
el maig crida rient.
Webs recomanades:
pascua.isladejuegos.es
www.demasortim.com
35

Planers en adopció

Planer en adopció…

Dani Jové Molist

Hola, sóc Dani Jové Molist, nascut
a Taradell, Osona, un 22 d’agost del
1970, on passo tota la meva infància jugant al carrer, els boscos que
rodegen el poble, menjant fuets i
llonganisses i vivint la tradició de
la matança del porc, ballant dansa
tradicional i fent alguna malifeta, ja
que jo no era cap santet (ja m’enteneu). Taradell, un poble marcat per
hiverns freds i amb boira i cada any
una nevada que ens deixava fer campana a l’escola i gaudir de la neu.
Cada matí sortia de casa a les cinc
del matí, hora que els meus pares es
posaven a treballar, la mare a una
empresa tèxtil i el pare de fuster. Recordo aquelles matinades tapat amb
una manta als braços del meu pare
per portar-me a casa de la senyora
Lourdes, que em preparava per anar
a l’escola, una escola de monges i
capellans, i potser per això l’església
i jo no som molt amics.
Després, a l’adolescència començo
a desenvolupar una de les meves
passions, la música, ja que, per una
banda, començo a col·laborar i fer
algun programa de ràdio a l’emissora de Ràdio Taradell i, per una altra
banda, començo a posar música en
una petita discoteca de Taradell, Mar
i cel, on compagino la meva feina de
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soldador amb la de DJ. Després passo
a diferents poblacions de Catalunya
i Espanya treballant pel grup de discoteques Karibú, on per circumstàncies de la vida acabo a les Terres de
l’Ebre, concretament a Disco Karibú
Roquetes. Després ja em moc professionalment per Tortosa, Les carpes
del riu, Disco Blau, a l’Ametlla de
Mar, Mediterrània, a l’Ampolla, etc.
Treballant de DJ és quan començo
el meu contacte amb Santa Bàrbara,
on hi havia vingut una vegada molt

abans sense imaginar-me que hi
acabaria vivint, ja que en una visita
a Tortosa vaig acabar sopant el restaurant Arasa, quan hi eren Alfredo i
Rosa. Després, ja treballant a Tortosa
serà quan coneixeré a molta gent de
Santa Bàrbara i especialment a una
dona que em deixarà bocabadat, la
meva parella Claudia Talarn, una
persona que qui la coneix ja sap com
és d’agradable, simpàtica, treballadora i, ara ja ho puc dir, una gran
mare. Serà en aquell moment quan
prenc la decisió de deixar de viure
entre Taradell i Tortosa.
Costa prendre la decisió de deixar
Taradell perquè en aquells moments tinc els pares, Dolors i Pere,
i els amics de tota la vida (que encara conservo i que gaudeixen molt
baixant a Santa Bàrbara) i molts records de poble, un poble que sempre dic que és molt igual al poble on
formo la meva pròpia família, Santa
Bàrbara, on la primera imatge que
vaig tindre va ser la de molta gent en
pals pujant pel carrer cridant i molt
emprenyats. M’explico: El primer
dia que jo anava a buscar a Claudia
per a anar a sopar amb la seva família, ja que eren Festes Majors de
Santa Bàrbara, el poble va tenir un
problema a la plaça de bous amb un
grup de persones d’ètnia gitana i es
va muntar un guirigall considerable.
Jo acabava d’estacionar el cotxe i
només girar per un carrer em trobo
amb tota la gent del poble cridant
amb pals a la mà i pujant cap a mi,
aleshores, vaig pensar -on m’he posa’t?, tranquils que la tractaré bé a
Claudia. Això és una petita anècdota
que sempre explico. Però l’important
d’aquest dia de festes és que coneixeré a Albert, el germà de Claudia,
i els meus sogres, Juanita i Eugenio,
una família que m’obre les portes de
casa seva sense fixar-se amb la meva
imatge, ja que en aquells temps portava els cabells pintats, arracades i
era DJ, que en aquella època els DJ’s

Planers en adopció
Un dia surt la possibilitat d’obrir un
petit restaurant al poble i Claudia i
jo ens hi tirem de cap i obrim el restaurant Com tu, un pas molt important que marcarà molts anys de la
nostra vida, ja que al cap de quatre
anys de néixer Judith, neix el nostre
segon fill Oriol.

molt bona fama no tenien, tot i que
s’equivocaven.
Començo a viure amb Claudia i, al
cap d’uns anys, prenem la decisió
més important de les nostres vides,
ja que l’any 2002 neix Judith, la nostra filla i és quan decideixo deixar el
món de la nit i posar-me a treballar
amb altres coses, tot i que em va costar, no us he d’enganyar. Però l’únic
que vaig fer va ser canviar uns plats
per uns altres (per als més jovenets,
abans els DJ’s posàvem música amb
vinils i plat tocadiscos).

És en el restaurant on descobreixo
una altra gran passió que tenia com
a hobby i es converteix amb un ofici.
També començo a viure de veritat el
poble, intentant col·laborar amb tot
allò que puc, i faig una de les coses
que m’agrada molt fer, cuinar per a
joves i anar a cuinar a les mestresses
de casa, on allà sí que hi ha pressió.
Començo a entendre un poble com
Santa Bàrbara, gent que creu i defensa les seves arrels i tradicions,
que algunes les comparteixo i altres no tant, com el tema dels bous,
però que no he amagat mai la meva
opinió i sempre he dit que jo no ho
he viscut i, per això, potser no tinc
aquest sentiment, contràriament al

que li passa al meu fill Oriol, ja que
a ell que no li treguin els bous. Però
amb el tema sentir arrels i tradicions és igual que a Taradell, per cert,
si teniu ocasió no el deixeu de visitar. I és per això que a Santa Bàrbara
m’hi trobo bé i a gust. Descobreixo
els magnífics productes que dóna
aquesta terra, els cítrics, l’oli, etc.
Durant aquests anys, em formo com
a cuiner i crec que fem una bona feina al restaurant Com tu, on després
de 10 anys deixem de regentar, amb
molta pena, per embarcar-nos en un
projecte que s’anomena Muva Beach, un hotel restaurant beach club
a Peníscola, on ara estic desenvolupant la meva feina, fent vida partida
entre Peníscola i Santa Bàrbara. Molta gent em pregunta si aniré a viure a
Peníscola i la resposta és no. Vull que
Judith i Oriol creixin a Santa Bàrbara i no vull que perdin aquest sentiment de poble que tant m’agrada,
on els xiquets encara poden jugar al
carrer. Un poble que crec que s’ha
fet molt bona feina, ja que tenim de
tot per viure correctament. I sobre la
pregunta si tornaria a Taradell, ara
mateix ho veig poc probable, però
mai se sap, no t’enganyaré, sempre
queda aquest cuquet per dins que
ara també ja el tinc de Santa Bàrbara. Després de voltar molt et puc dir
que Santa Bàrbara és el meu poble.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Abans i Ara

Centre Obert l’Oliveta
Com cada trimestre hem canviat
la programació del centre i els tallers que destacaríem aquest són
el d’habilitats lingüístiques i el de
dinàmiques del Thao.
El taller d’habilitats lingüístiques
és un programa que té com a objectius la familiarització del menor
en estructures de la narració, del
poema, reconèixer la importància
de les imatges, escoltar i repetir
textos orals de tradició cultural… i
fer de la poesia un joc. El grup dels
grans, en aquest taller, han fet un
tast en el llenguatge dels signes.
Les dinàmiques del Thao pretenen que els xiquets i xiquetes adquireixin una sèrie d’aptituds de
relació, comunicació, participació
i bons hàbits saludables, que faciliten l’adaptació dels menors a la
societat.a
Pel que fa a les celebracions, a més
de celebrar els aniversaris de tots
els xiquets i xiquetes dels mesos
de gener, febrer i març, al febrer
durant la setmana de carnaval
vam realitzant menjar blanc i la
tarda del dijous llarder vam sortir
d’excursió caminant a la Deixalleria Municipal. A l’endemà, es van
disfressar de senyals de trànsit en
motiu del Carnaval.
Vam tancar el trimestre amb la realització de mones tradicionals. La
novetat d’aquest any va ser la caixa que van realitzar, prèviament,
els xiquets i xiquetes per emportar-se-la a casa.
I, com tots els anys, el dilluns 21
de març a la tarda vam anar al
Saló de la Infància i l’Adolescència
d’Amposta. Ens vam desplaçar en
autobús de línia i van passar una
tarda molt divertida gaudint de les
activitats que ofereix el saló.
També volem informar que els
mesos d’abril i maig es realitzarà
un taller, obert a tothom, de Créixer en Família adreçat a mares i
pares amb fills en edats compreses
entre 6 i 12 anys. És un cicle de 6
sessions on els pares i mares refle-

xionaran i intercanviaran vivències sobre l’educació dels menors,

guiats per un professional expert
en dinàmiques familiars.
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Grup Joventut
El Grup Joventut comença l’any en
moltes activitats. El divendres 12 de
febrer es va portar a terme la reunió
d’inici d’any per tal de programar les
activitats que es realitzaran durant
l’any. Hi ha activitats que ja fa temps
que es van duent a terme i activitats
que van sorgir aquell dia i que durant l’any ho podreu veure.
El dia 27 vam dur a terme l’activitat
de “dissabtes”, que serà un dissabte
de cada mes quan ens reunirem els
membres i, a cada trobada, a més de
jugar i xerrar cuinarem alguna cosa,
aquest últim dia van ser creps.
El dissabte 5 de març es va realitzar
la primera reunió per a la creació
de la cursa enigmàtica, aquest any,
amb la incorporació de 3 joves el que
es pretén és donar-li un aire nou i ja
aquest dia van sorgir moltes idees,
cosa que fa que comencem a tenir
clara la trama de la cursa.
El dissabte 12 de març vam realitzar
la calçotada, amb un total de 24 joves, es va realitzar al magatzem i va
durar fins ben entrada la tarda.
El dia 15 de març es va fer la reunió
informativa de les colònies d’estiu
que seran del 25 al 30 de juliol amb
un total de 49 i 9 monitors i monitores.
Properament us anirem explicant les
novetats que durem a terme.
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La Plana Ràdio

La ràdio de Santa Bàrbara, altaveu del crèdit de síntesi
Mig centenar d’alumnes de tercer
d’ESO donen a conèixer el seu treball
a través de la Plana Ràdio.
Enguany, als habituals informatius,
biografies musicals i entrevistes que
havien de preparar els nois i noies s’hi
ha sumat un debat o col·loqui radiofònic.

pública i els diferents ens del municipi, perquè creu que, com en el cas
que ens ocupa, és una eina i un al·
licient que permet al col·lectiu poder difondre el treball dels alumnes
a tot el poble i pobles veïns, posant
en valor el seu esforç i augmentant

l’interès dels equips per a aconseguir-ne la màxima qualitat. Consideren també que el seu pas per la
ràdio municipal pot ajudar als joves
a vèncer timideses i a agafar seguretat a l’hora de parlar en públic.

(J.Roig).Gairebé 50 alumnes de l’Institut les
Planes de Santa Bàrbara van passar
pels estudis de la Plana Ràdio entre
els dies 15 i 16 de març per tal de presentar el treball que han preparat del
seu crèdit de síntesi que pren com a
model els mitjans de comunicació
i, concretament, la ràdio municipal.
Per fer-ho, els nois i noies formen
grups de 4 o 5 persones que han de
triar, segons les seues preferències i
aptituds, entre diferents disciplines
periodístiques: informatiu, entrevista, musical i, enguany, s’ha incorporat també un col·loqui o debat.
Després han de cercar material, estructurar-lo, redactar-lo i, finalment,
presentar-lo en aquest programa
especial, tutelats pel personal de
l’emissora.
El programa es va emetre entre les
9 i les 11 del matí i van participar
un total de 10 grups del 3r A, 3r B
i 3r C d’ESO, que van presentar un
informatiu diferent cada dia, van
entrevistar al ramader Vicent Machancoses i als germans Jordi i Ramon Grangé, empresaris locals de
la construcció, van debatre sobre temes com el destí o el Pla Hidrològic
de l’Ebre i van treballar les biografies de grups com Queen i Green Day
o intèrprets com Melendi i David
Bowie.
Aquest és el novè any en què la
direcció de l’institut tria la comunicació com a tema per al treball del
crèdit que han de preparar els seus
alumnes i que confia en la Plana
Ràdio per a la seua divulgació El
personal de l’emissora, un any més,
valora molt positivament aquest tipus de col·laboracions entre la ràdio
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Llar d’Infants Les Beceroles
EL CARNAVAL
El dia 5 de febrer per la tarda, vam celebrar el carnaval, anàvem disfressats
de “Pedro i Bilma picapiedra” i com
tots els anys, tots els pares i mares
que es van voler disfressar amb nosaltres ho van fer.
Vam sortir a pegar una volta pels carrers del nostrte poble, acompanyats
de música, i vam acabar la festa a
l’Smartcentre. Després de ballar musiqueta carnavalera, vam amenitzar
la festa amb un berenar. Donem les
gràcies a tots els pares i mares per la
seva participació.

CAP Santa Bàrbara
EL XUMET: PROS i CONTRES
És un objecte d’ús habitual entre els
nostres nadons, faré algunes consideracions que espero siguin útils.
Què en podem dir a favor del xumet?:
En idioma anglès se l’anomena
PACIFIER, és a dir PACIFICADOR,
TRANQUIL·LITZADOR.
La succió és un reflex innat en els
bebès i els indueix a xuclar del pit
(o del biberó) per tal d’alimentar-se.
Però en alguns nens la necessitat de
xuclar va més enllà de les necessitats alimentàries i és en aquest nodrissons on el xumet jugaria un paper pacificador.
Aquesta necessitat de succió instintiva no va més enllà dels 6 mesos, i
per tant allargar-ne més l’ús del xumet per aquesta raó no estaria justificat. En tot cas podríem acceptar-ne
l’ús només de nit.
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Sabem, per altra banda, que els nadons que fan alletament artificial estan estadísticament més exposats a
patir la Síndrome de la Mort Sobtada
del Lactant.
En aquests nens, també estadísticament, sabem que la succió del xumet en disminueix el risc de patir
aquesta Síndrome.
No cal dir que l’alletament matern
és la millor forma d’alimentació del
lactant pel seu contingut de nutrients i de defenses immunitàries. A
part, és clar, per la seva insuperable
presentació i envàs.
Què en podem dir en contra del xumet?:
Sabem que incrementa el risc de patir otitis, ja que la succió continuada
que implica afavoriria l’accés a l’oïda mitjana de microbis i secrecions
contingudes a boca i faringe.

Condiciona l’aparició de maloclusions dentals, ocasionalment importants, tant de l’arcada dentària anterior com de la posterior. Per tal d’evitar la deformació de l’anterior seria
suficient retirar el xumet als 2 anys
d’edat, però els de la posterior poden
quedar establerts a partir de l’any i
és per tant a aquesta edat quan caldrà retirar-lo.
Cal evitar-ne la dependència, que
pot induir a no identificar prou bé
el motiu del plor de l’infant, tot emmascarant la verdadera causa de la
irritabilitat.

Jaume Miquel Salsas - Pediatre
PD: En tot cas, podem aplicar allò
que deia Lumel: “Estic en contra de
quasi totes les Lleis, començant per
la Llei de la Gravitació Universal“

Centre de Dia de Santa Bàrbara
Salutacions cordials a tots els lectors,
A punt de complir el primer any de
funcionament, el dia 18 de maig, i
després de passar a ser gestionat per
la nostra empresa, Centre VIMA, ens
complau informar-los de totes les activitats que estem preparant per tal de
celebrar aquest esdeveniment.
El mateix dia 18 de maig oferirem una
jornada de portes obertes, per a tots
aquells visitants que estiguin interessats en visitar les instal·lacions del
centre, per tal de conèixer com és el
nostre dia a dia, o senzillament a totes les famílies que vulguin compartir
aquest dia festiu.
A la tarda, a partir de les 17.30 hores hi
haurà una actuació a càrrec del Club

de Twirling Santa Bàrbara i, en acabar,
oferirem un berenar popular per a tothom, amb cóc i xocolata desfeta.
A banda de l’aniversari, ens agradaria
compartir amb vostès les activitats
d’animació i lleure més significatives
que hem portat a terme el darrer trimestre, amb unes fotografies de Carnestoltes, Sant Valentí i diverses manualitats.
També els comuniquem que ja tenim
un gimnàs totalment equipat, que està
en funcionament per rebre les teràpies
de rehabilitació individuals per a cada
usuari, segons les necessitats de cada
usuari.
Per últim, volem fer menció de l’emotiu taller que porten a terme el primer

dilluns de cada mes el Sr. Alfred Blanch i el Sr. Guillem Gaya, recordant la
història planera amb imatges, amb
una gran acollida pels nostres usuaris.
Esperant que aquestes notícies hagin
estat del seu interès, ens acomiadem
de tots agraint la seva col·laboració i
fins la propera.
Equip assistencial Centre VIMA
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Club de lectura biblioteca José Escudé
El dia 9 de novembre de 2009, naixia
el Club de Lectura Biblioteca José
Escudé de Santa Bàrbara, després de
la inquietud d’alguns usuaris de la
biblioteca que veien una molt bona
opció el poder comentar, amb altres
persones, els llibres que llegien.
En un primer moment amb la
coordinació de Daniel Gil i després,
a partir del setembre de 2011, amb
la coordinadora actual Carmen
Sandonís, el Club de Lectura ha
crescut considerablement arribant
als 20 membres.
L’últim dimarts de cada mes, a les
18.30 hores, persones que estimem la
lectura i els llibres es reuneixen per
posar en comú, dialogar i conversar
sobre qüestions relacionades amb
els llibres que es llegeixen al club
i exposar les idees, reflexions i
opinions sobre els llibres llegits. El
Club de Lectura està obert a tothom i
la participació és lliure i gratuïta.

Durant els darrers anys, des de la
biblioteca i amb la col·laboració del
Club de Lectura s’organitzava, un
cop a l’any, la visita d’algun autor o
autora que pogués assistir a una de
les trobades mensuals del Club de
Lectura, on a més del membres del
club també s’invitava a la resta de
població perquè poguessin gaudir
dels comentaris i explicacions que es
feien.
Des de la posada en funcionament
de l’Smartcentre es vol potenciar

la presència d’autors a les trobades
del club i, aquest any, gràcies a la
col·laboració d’Òmnium Cultual, la
Central de Biblioteques de les Terres
de l’Ebre i la Institució de les Lletres
Catalanes, seran 3 les trobades
mensuals que podrem gaudir de la
presència d’autors.
A més a més, també hi haurà
d’altres autors que convidarem a
l’Smartcentre perquè ens puguin
presentar i parlar sobre les seves
obres.

Abusos del ritual de Manuel Pérez Bonfill, serà el llibre que llegiran els membres del Club de Lectura
durant el mes de maig, ja que el 31 de maig assistirà al club Emigdi Subirats per parlar-nos d’aquest
gran escriptor tortosí i de la seva obra. Òmnium Ebre ha col·laborat amb la Central de Biblioteques
de les Terres de l’Ebre i les Antenes Culturals de la URV en els clubs de lectura que es duen a terme
en el marc de la celebració del norantè aniversari de Manuel Pérez Bonfill.

Tot això ho faig perquè tinc molta por d’Empar Moliner, guanyadora del Premi Mercè Rodoreda, serà
el llibre que llegiran els membres del Club de Lectura durant el mes d’octubre, ja que l’Smartcentre
participarà en la segona edició del projecte Llegim Òmnium que Òmnium Ebre posa en marxa amb
l’objectiu de donar a conèixer alguna de les obres premiades en la darrera edició de la Festa de les
Lletres Catalanes que es lliuren la Nit de Santa Llúcia.
A finals d’any, un cop tots els clubs participants hagin pogut llegir els llibres, l’entitat organitzarà
una trobada entre tots els lectors i els autors perquè puguin comentar la lectura de les obres i
intercanviar impressions.

Mentida de Care Santos, serà el llibre que llegiran els membres del Club de Lectura durant el mes
de novembre, ja que el 29 de novembre tindrem a l’Smartcentre a l’escriptora Care Santos, gràcies
a la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes a través del programa Lletres en Viu. La
xerrada col·loqui amb l’autora no només serà sobre aquest llibre sinó que també ens parlarà de
la seva obra i en especial també sobre el seu llibre Desig de xocolata que els membres del Club de
Lectura van llegir l’any 2015.
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L’activitat de l’Smartcentre
L’Smartcentre ja ha posat en funcionament el dia SMART, un dia per celebrar els dies mundials. Aquest primer
trimestre hem commemorat, el 26 de
gener, el Dia Internacional de l’Educació Ambiental, el dia 4 de febrer, el dia
Mundial contra el Càncer, i el dia 21 de
març, el dia Mundial de la Poesia amb
la lectura de poesies i la presentació
del llibre d’Ignasi Revés.
Entre les activitats que s’han portat a
terme aquest primer trimestre de l’any
destaquem les activitats TIC, cursos de
formació per a totes les edats i cursos
ACTIC amb alumnes de batxillerat
de l’Institut les Planes i les converses
en anglès, les quals estan tenint molt
d’èxit, a més del re-ocupa’t i la inserció
laboral que es porta a terme dilluns i
divendres al matí.
El Club de Lectura també ha començat
l’any amb moltes ganes, ja que s’estan
realitzant les seves trobades mensuals on poden llegir i comentar els llibres escollits, entre ells, Màgia d’una
nit d’estiu, El guardián entre el centeno i
L’Emperador o l’ull del vent.
També hem de destacar que seguim
amb Tendències 30-50, al mes de gener vam poder gaudir de FES-TE LA
DISFRESSA, amb Núria i Laura, però a
partir del mes de febrer s’ha obert a tot
el públic, amb gran acceptació per part
d’aquest, i així, el mes de febrer vàrem

tenir OPERACIÓ BIQUINI, a càrrec de
Benilde, amb un gran èxit i al mes de
març IOGA I ELS SEUS BENEFICIS, a
càrrec de Mònica. Aquestes han estat
les primeres sessions, però encara sou
a temps de participar la resta de mesos. I recordeu, a partir d’ara Tendències obert a tothom.
No ens oblidem del taller de memòria
i la nostra història planera per als més
grans del nostre poble.
I com ja sabeu que volem lectors des
del primer dia, destaquem la Bebeteca,
on hem jugat a la panera de disfresses i a la panera dels tresors, on des
del més petit al més gran ens ho hem
passat molt bé, tots els primers dijous
de mes, us esperem!!!
I junts comencem a créixer amb l’hora del conte, on hem gaudit de Els tres
porquets, El conte de Carnaval, i La Pasqua. Llegim i parlem, llegim i xalem i
els jocs de taula on tots els nens i nenes poden venir a passar una estona
molt agradable.
El dia 22 de gener es va fer entrega dels
diplomes i obsequis de la Bibliocursa
2015. Un total de 62 participants van
ser els que van acabar la bibliocursa.
L’acte el va portar a terme l’alcalde i
regidor de Cultura, Alfred Blanch. Igual
que altres anys, s’ha explicat la importància d’adquirir l’hàbit de la lectura

de ben petits. I vam poder gaudir d’una
petita representació teatral a càrrec de
la companyia Suc de Ruc.
El dia 5 de febrer durant tot el dia vam
celebrar el carnaval, tots els que aquell
dia van venir disfressats es feien una
fotografia i van entrar al sorteig de tres
lots d’obsequis.
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Smartcentre

El racó de les recomanacions

Document
Títol: Jo també vaig ser dins la panxa
de la mama?
Autor: Dagmar Geisler

Què pot ser més fascinant que saber
d’on venim? Aquesta història ens
ofereix l’ocasió de parlar sobre el tema,
dels nostres orígens i d’allò que els
nens volen saber i sempre pregunten.

Web
http://esadir.cat/
és el portal lingüístic de la
L’
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA). El projecte
es va començar a gestar l’any 2003,
coincidint amb el vintè aniversari
de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la
intenció d›aprofitar els avantatges
que proporciona el format web per
oferir, d›una manera conjunta, els
materials elaborats al llarg dels
anys pels equips d›assessorament
lingüístic de les diverses empreses de
la CCMA. El 9 de febrer del 2006 l’
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Sabem com sortim però no com hi
hem entrat a al panxa de la nostra
mare. El llenguatge utilitzat és molt
entenedor i esclaridor per als infants
i va acompanyat d’il·lustracions molt
didàctiques que faciliten l’explicació
dels conceptes. És un llibre que explica
amb tota naturalitat com concebre
un bebè, molt aconsellat tant per als
infants com per als pares.

es presenta públicament, fruit de la
revisió, unificació i actualització de
textos fins llavors dispersos, redactats
anys enrere. Des d’aquell moment,
els continguts es revisen i s’amplien
constantment, d’acord amb l’actualitat
i les necessitats expressives diàries
dels nostres mitjans.
va destinat, en primer terme,
L’
als professionals dels nostres mitjans,
especialment als redactors, locutors,
traductors i dobladors. Tot i això,
creiem que pot ser una eina útil
a molts altres professionals de la
comunicació i de l’ensenyament, a
estudiants universitaris i, en definitiva,

a qualsevol persona que estigui
interessada en l’ús de la llengua a la
ràdio i la televisió, i en la feina que fan
dia a dia els nostres serveis lingüístics.

Serveis Socials Bàsics
RECONEIXEMENT DEL GRAU DE
DISCAPACITAT
El reconeixement de discapacitat és
el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document facilita l’accés
a diversos drets, serveis, programes i
prestacions que tenen com a objecte
compensar els desavantatges socials
derivats de la discapacitat o de les
barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat
de les persones que les presenten.
A qui va dirigit?
A les persones que presenten malalties congènites o adquirides que
originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten
una restricció o una absència de la
capacitat per realitzar les activitats
de la vida diària, en la forma o dins
del marge que es considera normal.
Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades
Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en
el grau de total, absoluta o de gran
invalidesa o que tinguin reconeguda
una pensió de classes passives per
jubilació o retir d’incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es
consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els
efectes i el document que acredita
aquesta circumstància és la resolució de l’INSS o de classes passives,
per tant no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. En el cas
de considerar que la discapacitat pot
ser superior a aquest grau s’haurà
de realitzar la sol·licitud de reconeixement normalitzada.
La valoració la fan els equips de valoració i orientació (EVO), que estan
formats per un/a metge/gessa, un/a
assistent social i un/a psicòleg/a.
Els EVO depenen orgànicament dels
caps de Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, segons sigui l’àmbit territorial que correspongui en funció del
domicili de la persona interessada.
La resolució que emetin té validesa a
tot l’Estat Espanyol.
En el moment de la visita podeu
aportar informes mèdics, psicològics

o socials de professionals autoritzats, tot i que aquests informes no
són vinculants per a l’administració,
ja que no es valoren les malalties de
la persona, sinó les conseqüències
que té en el desenvolupament de
les activitats de la vida diària quan
s’han fet cròniques o permanents.
El reconeixement del grau de discapacitat tindrà efectes des de la data
de presentació de la sol·licitud, independentment de la data en què
s’emeti la resolució.
Les persones que puguin acreditar el
grau de discapacitat podran beneficiar-se de diferents prestacions que
té el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i de totes les accions assistencials existents per a persones amb discapacitat:
1. Certificats d’aptitud física per al
treball.
2. Per accedir a la reserva de places
per a persones amb discapacitat
de les convocatòries als cossos
de funcionaris de totes les administracions.
3. Obtenció de la targeta d’aparcament per a vehicles que portin
persones amb discapacitat amb
dificultats de mobilitat.
4. Reducció de l’IVA en la matriculació de vehicles i altres que puguin sorgir.
5. Desgravació de la quantia establerta a l’efecte de la declaració
de renda.
6. Sol·licitar habitatges adaptats i
les subvencions existents per a
la seva compra.

7. Ingrés en residències, centres de
dia, assistència a centres ocupacionals transitoris i productius,
etc.
Es pot obtenir més informació als
equips d’orientació laboral i als Serveis de valoració i orientació per a
persones amb discapacitat (CAD).
També a les Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament i a les Oficines de Benestar Social i Família del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
En cas que la persona a qui se li reconegui una disminució vagi a viure a
una altra comunitat autònoma haurà de demanar un trasllat de l’expedient a la conselleria corresponent
que tingui la competència en emetre
els reconeixements de minusvàlues.
En cas de defunció, cal dirigir-se a un
Centre d’Atenció a les persones amb
discapacitat (CAD), a una Oficina
d’Atenció Ciutadana o a una de les
oficines de Benestar Social i Família
i portar el certificat de defunció de
la persona titular de l’expedient de
discapacitat. També es pot notificar
per correu adjuntant la documentació acreditativa.
Per a realitzar el tràmit o consultar
sobre el reconeixement de la discapacitat, us podeu dirigir als Serveis
Socials Municipals, situats al c/ Cristòfol Colom, 15 o demanant cita prèvia al 977 718 816.
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MARC ACERO IMPOSA LA SEVA AUTORITAT A ALGEMESÍ
El corredor de Santa Bàrbara,
Marc Acero es va imposar en una
complicada final de velocitat a
Algemesí, segona prova de la
lliga de pista de la Comunitat
Valenciana.
Primerament, es van disputar el
200m que servirien perquè els 4
millors classificats disputessin
la semifinal de velocitat. Després
dels infantils i les dones, els cadets
van sortir al velòdrom i un darrera
l’altre anaven marcant el temps
fins que Marc va donar la volta
més ràpida, sent l’únic en baixar
dels 13 segons i classificant-se per
a la semifinal de velocitat.
Recuperats de l’esforç, arribava
la semifinal on Marc i altres 3
corredors es posicionaven a la
línia de sortida. Arrancant fort des
de la primera volta i contra tot
pronòstic, s’imposava amb facilitat
aconseguint passar a la final

contra el segon classificat. Amb
una arrancada similar a la anterior,
fent-se ràpidament amb la línia
interior de la pista, s’imposava a

la final de velocitat aconseguint
així la primera victòria de la
temporada.
Diari del Maestrat, 22/02/2016

Opinió dels Partits Polítics
Aquests darrers temps, entremig
de tantes notícies aterridores i
desagradables o incertes, també
s’està gestant el futur de Convergència Democràtica de Catalunya engegant-se a partir d’un procés de participació
obert a tothom. Un tret inicial que pretén
defugir dels tòpics de la “vella” política per
tal de fer a tothom que ho vulgui coactor
d’una nova visió i forma de fer política, on
la ciutadania és qui ha de tenir la veu per
tal de sentir-se reflectida i identificada.
En un context com l’actual, on la visió de
la política està tan devaluada i molts cops
menyspreada, cal una renovació profunda;
cal obrir-ho tot perquè entrin nous corrents,
nous aires... nets, frescos i autèntics. Noves
maneres de fer política i noves idees recollint el màxim suport possible a partir del
món local com a màxim expositor de les inquietuds i necessitats de la ciutadania més
propera.
Ara és el moment de marcar ben bé les bases d’un partit modern, sense oblidar les
seves arrels, però que aposti per dibuixar i
fer rutllar el nou estat català il·lusionant,
i on els seus fonaments siguin el treball,
l’esforç, la honestedat, la humilitat, la responsabilitat... i tants altres adjectius que
podríem afegir al tarannà català i planer, en
el nostre cas.
Tots aquests valors han de ser irrenunciables per a entendre aquesta nova forma
d’entendre la política, i donar-li aquest toc
de qualitat i de proximitat que moltes vegades trobem a faltar. I aprofitar aquest moment històric en el sí del nostre partit per a
intentar deslliurar-nos de mals hàbits i costums enquistats i dignificar el món de la política per tal que sigui un mitjà de servei a la
ciutadania i no un mitjà de vida d’uns pocs:
transparència, rigor, bona gestió, honradesa, equilibri... Això és el que s’haurà d’exigir
a tots aquells que exerceixen un càrrec públic amb les sigles de Convergència si volem
que el nostre sigui un partit obert, participatiu, fiable i amb garanties de futur.
A nivell local, seguirem treballant per l’interès del nostre poble, sense fixar-nos en
ideologies i en partidismes, sinó mirant
el màxim benefici de la comunitat; sense
oblidar les premisses explicitades anteriorment i pensant que la política ha d’anar
des del món local cap amunt, no com molts
cops es fa que es mira el món local sense
donar-li cap valor. La base d’un bon partit
ha de raure en la ciutadania més propera; o
sigui, partir de les necessitats del món local
per a arribar a formar un nou estat proper i
que miri il·lusionat tots els nous reptes del
segle XXI.

Estem a la primavera i surt
un nou número del Santa
Bàrbara Magazín.
En aquest darrer trimestre
l’activitat institucional ha estat, com
a l’hivern, de baixa intensitat, però si
que ens ha portat unes bones alegries i que per descomptat, felicitem a
l’equip de govern per continuar la iniciativa començada pel regidor Xavier
Boqué i continuada per l’alcalde; parlem del principi d’acord amb RENFE i
l’Ajuntament per poder cedir l’ús de
l’antiga estació de tren al poble per a
fer-li un ús social; aquesta iniciativa té
un doble benefici; per una banda tenir
un espai nou, encara no se sap perquè,
al servei del poble, i la segona no gens
menys important, que estigue situat a
una part del poble que, massa sovint,
està deixada.
Esquerra Planera volem potenciar i
donar valor a la zona de l’estació i per
això proposarem a l’equip de govern
una sèrie de propostes per millorar la
qualitat de vida dels planers i planeres
que viuen, com per exemple, millorar
la megafonia perquè els anuncis de
l’Ajuntament puguen ser escoltats per
la gent, o que alguna activitat de festes
se faci en aquella zona.
Parlant de festes, Esquerra Planera,
al començament de la legislatura, va
explicar que volíem fer una oposició
constructiva, aportant idees i opinions
per a millorar el nostre poble, per això,
vàrem demanar participar en la confecció del programa de festes i hem
demanat formalment una reunió a la
regidora de Festes, esperem que ens
convoque i que poguéssem aportar
idees com les que hem dit anteriorment.
Sempre hem dit que no volem ser una
oposició sense veu, ni poder de decisió,
sinó que volem aportar idees per a millorar el nostre poble, participant activament amb les decisions de l’Ajuntament.
També ens congratulem de l’obertura de l’Hotel d’Entitats del poble, una
eina molt interessant i productiva per
a moltes entitats del nostre poble perquè tinguen un espai de reunió adequats.
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xxv jornades culturals

SANTA BÀRBARA 2016

ABRIL
DILLUNS, 11
SETMANA D’AUDICIONS I CONCERTS DE
L’ESCOLA GERMANS ARASA ELS FLARETS
De 19.15 a 20 hores: Ioga infantil i júnior (per a nens i nenes de
6 a 12 anys).
De 20 a 21 hores: Ioga per a adults, impartit per Miquel Jardí.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIMARTS, 12
19 hores: Audició de percussió. Lloc: Centre Musical els Flarets

DIMECRES, 13
19 hores: Audició de saxo, flauta travessera i oboè.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DIJOUS, 14
19 hores: Audició d’instruments de vent amb acompanyament
de piano i piano. Lloc: Centre Musical els Flarets

DIVENDRES, 15
19 hores: Audició de clarinet, guitarra i vent metall.
Lloc: Centre Musical els Flarets

DISSABTE, 16
11 hores: Activitat infantil. Lloc: Centre Obert l’Oliveta
19 hores: INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXV Jornades Culturals i presentació del
primer llibre de l’Associació de Poetes “Poemes al Vent”,
a càrrec d’Albert Guiu, professor de literatura castellana,
escriptor i poeta, amb recital poètic.
A continuació, concert a càrrec de la Banda de Música Unió
Musical Jaume Balmes. Lloc: Smartcentre

A continuació, taller de sardanes a càrrec de Dolors Cañellas
amb la participació dels alumnes de l’Institut les Planes i dels
assistents que vulguin participar.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
16 hores: Entrega del XXV Premi Literari Rogelio Farnós.
Lloc: Smartcentre
18 hores: Revetlla d’històries: Recital de poemes, lectures
de textos i activitats de memòria amb imatges temàtiques i
música d’acompanyament, a càrrec dels membres del club de
lectura, llegim i parlem, dels alumnes dels cursos de català
per a adults, del taller de memòria i dels cursos d’informàtica.
Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 23
DIADA DE SANT JORDI
Anem de caragolada: sortida de les Dones Planeres. Obert a
Tothom. Es visitarà Lleida i les Granyenes de les Garrigues i per
dinar una caragolada.
10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 2016 de Mans
Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid
18.30 hores: Lliurament dels premis del XXV Concurs Literari Sant
Jordi Vila de Santa Bàrbara. A continuació, MALEÏDA POMA!
d’Anna Ballester, obra de teatre interpretada pels alumnes de
1r d’ESO de l’Institut les Planes. Lloc: Smartcentre

DIUMENGE, 24
14 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball
amb música en viu. Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies

DILLUNS, 25
10.30 hores: Visita, a l’Smartcentre, dels alumnes de P2 de la
Llar d’Infants les Beceroles.

DIUMENGE, 17

DIMECRES, 27

9.30 hores: Sortida des del passeig de les Escoles (davant de
la llar dels jubilats) per a fer un interesantíssim i sorprenent
itinerari de coneixença d’un dels pobles de la comarca del
Maestrat, amb visites guiades a llocs poc coneguts.

De 18 a 19.30 hores: Jornada de portes obertes a la Llar d’Infants
les Beceroles.

DEL 18 AL 22

Venda de roses fetes pels xiquets del Centre Obert l’Oliveta
(viatge de final de curs). Llocs: Centre Obert, Smartcentre i, el
dia 22 al matí, a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid.

DIJOUS, 21
17 hores: Contacontes de 2 a 6 anys: La llegenda de Sant Jordi.
Lloc: Smartcentre
18 hores: Exposició de treballs i foto de participants de l’activitat
“Escut de Sant Jordi”. Lloc: Smartcentre

DIVENDRES, 22

REVETLLA DE SANT JORDI
10 hores: Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de 3r d’ESO
de l’Institut les Planes i alumnes de 6è de Primària de l’Escola
Jaume Balmes.

DIJOUS, 28
17 hores: Busquem a Sant Jordi: Recorregut pels carrers del
poble. Participants de 7 a 12 anys. Lloc: Smartcentre

DIVENDRES, 29
De 9 a 13 hores: Festa de la primavera de l’AMPA de l’Escola.
Lloc: Escola Jaume Balmes
16 hores: Festa de la primavera de la Llar d’Infants les Beceroles.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles

DISSABTE, 30
18.30 hores: En memòria dels 200 anys de la creació de la
parròquia de Santa Bàrbara, visita guiada a l’església parroquial
per tal de conèixer in situ el procés constructiu i l’evolució de
l’edifici i els usos de les seues dependències.

MAIG
DIUMENGE, 1
9.30 hores: Romeria amb carruatges i cavalleries. Recorregut a
peu fins a Temps de Terra. Opció dinar: 25 €.
Lloc de concentració: camí de Solsó (costat del Museu de la
Vida a la Plana)

DILLUNS, 2
11 hores: La nostra història planera amb comentaris d’Alfredo
Blanch. Lloc: Smartcentre

DIJOUS, 5
18 hores: Bebeteca: massatges infantils, a càrrec de Maria Bel
Pastor, fisioterapeuta. Lloc: Smartcentre
Participants de 0 a 2 anys. Cal portar crema hidratant i tovallola.
19.30 hores: Xerrada “El tresor de les emocions. Convivim i creixem
amb les emocions a casa” a càrrec d’Encarna Chillón, mestra
de primària, i Núria Gaya, psicopedagoga. Lloc: Smartcentre

DIVENDRES, 6
19 hores: Inauguració de l’exposició “Pedra Seca”.
L’exposició es podrà visitar fins al 29 de maig en horari
d’obertura (divendres de 17 a 19 hores, dissabtes d’11 a 13
hores i de 17 a 19 hores i diumenges d’11 a 13 hores).
A continuació, presentació i original glossa del llibre El llagut
de les paraules, de Joan Maria Pont Bel, fill de Santa Bàrbara
establert a Barcelona, i lectura dramatitzada d’una selecció
dels seus textos. Lloc: Museu de la Vida a la Plana

DIMECRES, 11
17 hores: Xerrada “Consells de seguretat al domicili, via pública
i a Internet”, a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
Lloc: Smarcentre

DIVENDRES, 13

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Celebració del dia mundial de les famílies al Centre Obert
l’Oliveta.
24 hores: Festa Revival Planers pels Bous.
Lloc: Poliesportiu Municipal

DISSABTE, 14

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
8 hores: Bou capllaçat de la ganaderia d’Hilario Príncep.
Sortida: plaça de Bous
19 hores: Cantada de cobles per les cases de les pubilles 2016.
Lloc de sortida: plaça Alcalde Cid i Cid
21.30 hores: Sopar de germanor. L’Ajuntament posarà les taules i
cadires i la gent del poble s’haurà de portar el menjar.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

DIUMENGE 15

11 hores: Taller de DJ’s per a nens, joves i adults.
Lloc: Hotel d’Entitats
22 hores: Viatge al passat planer, espectacle amb representacions,
música i ball en el tram de carrer Major entre el c. Sant Rafel
i la pl. de l’Alto. Els quadres d’esta 4a edició seran: “Matí de
Pasqua”, “Mercat a la plaça”, “Fent dissabte”, “Prenent la
fresca”, “Lo supositori” i “Ball a la plaça”.

FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran les seues
botigues al carrer.
10 hores: III Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre a Santa
Bàrbara. Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid
17.30 hores: Concentració a la plaça Alcalde Cid i Cid. Les
comitives i els convilatans, vestits segons el costum tradicional,
recorreran el poble acompanyats pels Amics dels Cavalls, per
a anar a les cases de les pubilles 2016 i fer-ne la petició als
pares.
19.30 hores: Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2016 a
la manera tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi de
festa. Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid

DIUMENGE, 8

DIES 21 I 22

DISSABTE, 7

9.30 hores: Tir i arrossegament de cavalleries, de caràcter local.
Lloc: plaça de bous

DILLUNS, 9

FESTIVITAT DE SANT GREGORI
11.30 hores: Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del poble,
amb la participació de les pubilles del 2015, que assistiran
a la celebració amb vestit de gala. Posteriorment, processó i
benedicció del terme. La Banda de Música Unió Musical Jaume
Balmes acompanyarà la processó.
18.30 hores: ACTE INAUGURAL DE L’HOTEL D’ENTITATS

DIMARTS, 10

18.30 hores: Presentació del llibre Bolets del Port II, a càrrec d’Álvaro
Arasa Tuliesa.
Lloc: Smartcentre

AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA

CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
D’11 a 13 hores: Visites gratuïtes al Museu de la Vida a la Plana.
Lloc. Museu de la Vida a la Plana
Col·laboren:
AMPA de l’Escola Jaume Balmes, Associació de Jubilats i
Pensionistes, Associació DJ’s Santa Bàrbara, Associació de
Poetes “Poemes al Vent, Centre d’Estudis Planers, Centre
Obert l’Oliveta, Comerços Locals, Coral Santa Bàrbara, Dones
Planeres, Escola Jaume Balmes, Escola de Música Germana
Arasa els Flarets, Grup Musical Joventut, Grup Teatral Planer,
Institut les Planes, Llar d’Infants les Beceroles, Museu de la
Vida a la Plana, Planers pels Bous, Penya Amics dels Cavalls,
Smartcentre i Unió Musical Jaume Balmes.

