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Editorial

B

Antonio Ollés Molías
Regidor de Governació,
Serveis, Agricultura i
Promoció Econòmica

envolguts planers i planeres,
Probablement estareu llegint aquestes línies un cop acabades
les Festes Majors 2016. No és fàcil fer una predicció, però si hagués d’apostar, ho faria per unes festes tranquil·les, sense incidències,
amb molta diversió per a grans i menuts, uns dies per retrobar-se amb
els amics i gaudir de bones estones esmorzant al Parc Municipal, berenant als bous, sopant amb la colla, participant a l’ofrena, llençant
confeti a les carrosses i vivint intensament tantes i tantes activitats
com tindrem aquests dies.
L’actual equip de govern hem complit el primer any de legislatura i seguim treballant a bon ritme a les ordres del nou alcalde, Alfred Blanch.
Es continuen fent obres, algunes de grans, moltes de petites, per tal
de consolidar Santa Bàrbara com un dels pobles capdavanters en les
seves instal·lacions i serveis als ciutadans. La hisenda municipal es
troba molt sanejada i això ens permet un bon marge de maniobra per
a programar les actuacions de la manera més convenient. Per tots nosaltres és un repte i un veritable estímul tractar de mantenir i, si és possible, millorar el nivell que va assolir l’anterior alcalde, Jordi Boronat.
No obstant, com a regidor de Governació no puc estar satisfet de com
funcionen les coses a Santa Bàrbara. Van passant els anys i sembla
que hi ha comportaments que no acaben de corregir-se. Malauradament, continua sent “normal” veure com alguns dels nostres convilatans deixen la brossa fora dels contenidors que correspon, altres
aparquen en llocs que no està permès, o fan sorolls que molesten als
veïns... També és freqüent veure com molts de propietaris de gossos i
gats “obliden” recollir els excrements de les seves mascotes, o com uns
altres deixen els mobles i electrodomèstics vells a la vora dels camins.
Per moltes hores que treballi la màquina escombradora, no és difícil
trobar pels nostres carrers envasos, papers o llaunes (que no cauen
del cel) i és una llàstima haver de reparar bancs, papereres, fanals o
baranes que de tant en tant alguns brètols es dediquen a destrossar
per pura diversió.
Recentment, hem aprovat les noves ordenances de Civisme i Convivència Ciutadana i de Recollida de Residus que vénen a substituït
l’antiga ordenança de Policia i Bon Govern que estava vigent des d’octubre de 1993. Esperem poder fer difusió i pedagogia per tal que tots
els planers siguem conscients de la importància de tenir un comportament cívic i aconseguir que Santa Bàrbara esdevingui un poble més
net, més bonic i on sigui més agradable viure.
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Veredicte del jurat dels Premis Literaris 2016

E

l dia 30 de març va tenir lloc la
reunió del jurat del XXV premi
literari Vila de Santa Bàrbara per
debatre i decidir sobre quines obres
eren les millors en la categoria de narrativa, ja que, aquest any, des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara els premis que es van
convocar va ser el premi de narrativa.
En aquesta edició, el total d’obres presentades de la modalitat de narrativa
van ser de 16, quantitat superior a la de
fa dos anys quan també es convocava
el premi de narrativa que van ser d’11
i de l’any 2012 que va ser de 14 participants. Recordem que des de l’any 2012
els premis es convoquen bianualment,
un any narrativa i al següent poesia i
assaig i així successivament.
Els quatre membres del jurat expressaven la seua opinió respecte de les 16
obres participants al XXV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
El premi de narrativa, dotat en 300 €,
es va concedir a l’obra Memòries d’un
asperger, de Montserrat Espallargas
Barceló de Barcelona.
També, dotat en 60 €, s’atorgà un accèssit de caràcter local a l’obra Certi-

ficat d’invasió de Josep Manel Obiol
Cabrera.
Els membres del jurat es mostraven
satisfets per la qualitat de les obres
presentades i per la seva col·laboració
en consolidar aquest concurs literari. A més a més, comentaven que les
procedències dels participants havien
continuat estant molt variades i de
llocs diferents de la geografia catalana, igualment que les temàtiques que
també van ser molt diverses, però es
lamentaven per la baixada d’autors

del municipi que en els últims anys
s’havia incrementat notòriament, cosa
que els feia coincidir en el fet que hi
ha molt bons autors del poble dignes
de presentar-se al concurs i que no ho
acaben fent.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, també expressava el seu agraïment als membres del jurat i estava
content per la participació que aquest
XXV premi literari Vila de Santa Bàrbara havia tingut.

Es revoca la distinció d’alcalde honorífic a Franco

A

l Ple Extraordinari celebrat el
dimecres 1 de juny de 2016 es
va aprovar la revocació de la
distinció d’alcalde honorífic a Franco
que se li havia atorgat l’any 1964.

Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
amb la col·laboració de Montse Matamoros, responsable de l’Arxiu Comarcal del Montsià, es van trobar les actes
on al Ple del 31 de març de 1964 en sessió extraordinària s’acordava nomenar
al general Franco alcalde honorífic del
municipi: “Los asistentes acordaron por
aclamación y entusiasmo testimoniar al
Caudillo el respeto y simpatía de la Corporación, Autoridades, Jerarquías i vecindario adoptando el siguiente acuerdo:
Nombrar a su Excelencia el Jefe del Estado, Caudillo de España i Excelentísimo Sr.
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Francisco Franco Bahamonde Alcalde Perpetuo y Honorario de esta Villa”.
A les actes també es va observar
l’acord on la mateixa corporació municipal i amb motiu dels 25 anys de pau
aprovava erigir un monòlit a la plaça
de l’Alto: “...erigir un monolito en la plaza del Alto de esta Villa para honrar y perpetuar la memoria de los que durante la
guerra nacional hicieron baluarte de sus
vidas por Dios y por España”.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, comentava que, recent estrenada la democràcia al nostre país, es
va reinterpretar traient l’antiga inscripció i dedicant el monòlit a la Pau,
per això creu que és un element més
de l’arquitectura urbana que tothom
al poble el veu com habitual i que no
fereix la sensibilitat de ningú.
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Tornen les obres al carrer Victòria: canalització
etapa B

A

mb l’adjudicació de l’obra, el
darrer dia del mes de març,
es va posar en marxa ja tot el
dispositiu per a seguir amb les obres
de canalització del “barranquet”, en la
seva etapa B.
Aquesta nova etapa de l’obra se li ha
adjudicat en concurs públic a una
empresa del territori qualificada amb
totes les certificacions demanades,
Obres Vent i Sol 2010 SL, de l’Aldea, per
un import total de 184.393’07 €. L’obra
tindrà una durada aproximada de tres
mesos. (http://www.santabarbara.cat/
media/upload/imatges/160331.pdf)
El projecte redactat per a la canalització total del carrer, fins al carrer Aragó,
està dividit en 5 etapes, de les quals ja
se’n van executar i posar en funcionament tres durant els anys 2014 i 2015.
Ara amb aquesta nova etapa d’execució que va des del carrer Lleó XIII fins
al Santiago Rossinyol, se seguirà amb
els mateixos criteris de millora i urbanització seguits en les fases anteriors:
instal·lació de la canalització de recollida d’aigües pluvials, amb els corresponents col·lectors, renovació del clavegueram, canvi de la xarxa de subministrament d’aigua potable, millores
en l’enllumenat públic, amb asfaltat
nou, zones delimitades d’aparcament
i voreres per a vianants totalment noves.

Aquesta nova secció del projecte no
té finançament d’organismes supramunicipals, per tant, s’ha hagut de
fer una operació de crèdit per l’import
total d’execució, amb unes condicions
molt bones degut al moment de l’actual nivell dels indicadors dels tipus
d’interès.
Durant el proper any 2017 també està
previst executar la darrera i definitiva
etapa C, que arribarà fins al carrer Aragó, pendent aleshores de la redacció
del projecte del carrer Aire, del qual
ja es disposa del preprojecte redactat
pels serveis tècnics de la Diputació de
Tarragona.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament segueixen dia a dia el desenvolupament
de l’obra per tal que tot vagi segons el
que està projectat i resoldre els petits
entrebancs que van sorgint a l’obra, de
primera mà.
Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, se sent satisfet per haver pogut
iniciar novament les obres del carrer
Victòria, ja que és un dels dos grans
projectes que es va marcar per a la legislatura actual. Essent, a més, el projecte que donarà major tranquil·litat i
qualitat de vida a tots els veïns de Santa Bàrbara.

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 invertirà gairebé 350.000€ en la
millora de carrers del poble dins d’aquest 2016

D

e tots és coneguda la forta inversió que fa l’Ajuntament de
Santa Bàrbara per tal de canalitzar el “barranquet”, que és una obra
fraccionada en diferents fases pel seu
elevat cost econòmic.

Doncs bé, després de la modificació de
crèdit aprovada al passat Ple Extraordinari del dia 1 de juny, l’Ajuntament
va crear una nova partida dotada amb
285.000 €, provinent del romanent de
tresoreria de l’any anterior, per tal
d’iniciar les millores als carrers “transversals” del poble.
Aquest primer projecte, redactat per
l’empresa local Més Arquitectura,
pretén canalitzar les aigües pluvials,
renovació del clavegueram, canvi de
la xarxa de subministrament d’aigua
potable, millores en l’enllumenat públic, nova pavimentació i senyalització
vertical i horitzontal corresponent, per
tal de deixar el carrer Mare de Déu de
Montserrat totalment renovat.
Aquesta obra serà adjudicada amb un
procés negociat d’urgència per tal que

l’obra estigui acabada dins de l’exercici comptable de l’any 2016.
Per aquest motiu, la previsió inicial de
l’Ajuntament és que l’obra pugui iniciar-se durant l’estiu (passada la festa
major) i tenir una durada aproximada
de 3 mesos.
Dins de la mateixa modificació de crèdit també es va fer la previsió econòmica per iniciar el projecte de redacció
de remodelació dels carrers Pagesia,
Aragó i Aire (continuació del carrer
Victòria).

Així mateix, també es va fer una modificació per tal de dotar d’una quantia
de menor importància per refer la ja
existent de “Carrers i Places” que correspon als manteniments anuals de la
xarxa viària del nostre poble.
Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, es mostra engrescat en aquestes
noves inversions, ja que a poc a poc
va millorant la xarxa de carrers, molt
extensa, de Santa Bàrbara; donant una
major qualitat de vida a tot el veïnat.

XXV Jornades Culturals

D

es de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
tots els anys, entre els mesos
d’abril i maig s’organitzen les Jornades Culturals. Normalment, aquestes
comencen el cap de setmana anterior
a Sant Jordi i acaben amb la festivitat
de Sant Gregori, però aquest any, han
començat una setmana abans amb la
celebració de la setmana d’audicions i
concerts de l’Escola Germans Arasa els
Flarets i han acabat una setmana més
tard amb la celebració del dia internacional dels museus.
Els actes van començar el dissabte 16
d’abril amb la inauguració de les XXV
Jornades Culturals i la 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
i amb el concert a càrrec de la Banda
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de Música Unió Musical Jaume Balmes.
Des del 11 d’abril i fins al 22 de maig
es van anar seguint tot un ampli ventall d’activitats com: xerrades amb “El
tresor de les emocions” organitzada
per l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes
i “Consells de seguretat al domicili, via
pública i a Internet” organitzada per
les Dones Planeres. Sortides a Sant Rafael del Riu i a l’església parroquial del
municipi organitzades pel Centre d’Estudis Planers, a Lleida i les Granyenes
de les Garrigues organitzada per les
Dones Planeres i la romeria a Temps
de Terra organitzada per la Penya
Amics dels Cavalls. Activitats infantils
a l’Smartcentre, el Centre Obert l’Oliveta, la Llar d’Infants les Beceroles, a
l’Escola Jaume Balmes i a l’Hotel d’Entitats amb el taller de DJ’s. Les presentacions dels llibres Bolets del Port II i El
llagut de les paraules. L’exposició “Pedra

Seca” amb la col·laboració del Museu
de les Terres de l’Ebre i la Diputació de
Tarragona i el viatge al passat planer,
espectacle amb representacions, música i ball organitzat pel Centre d’Estudis Planers, la Coral Santa Bàrbara i El
Grup Teatral Planer.
També hi van haver actes rellevants
com l’entrega de premis del XXV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara que va comptar amb la representació de l’obra Maleïda Poma! d’Anna Ballester, obra de teatre interpretada pels alumnes de 1r d’ESO de l’Institut les Planes; la festivitat de Sant Jordi, amb la venda de roses i les lectures
en veu alta, a la plaça Cid i Cid, a més
d’altres actes de caire cultural per celebrar la diada; i la festivitat de Sant
Gregori, el dia 9 de maig amb els actes
més institucionals i la inauguració de
l’Hotel d’Entitats i els dies 13, 14 i 15 de

Alcaldia, Urbanisme i Cultura
maig amb els actes de caire més tradicional als quals ja ens té acostumat el
nostre patró.
En definitiva, uns mesos d’intensa activitat cultural que, com molt bé comentava l’alcalde i regidor de Cultura,

Alfred Blanch, l’èxit que cada any tenen les Jornades Culturals i la participació de les entitats municipals i de la
gent en general, encoratgen a seguir
treballant per la cultura i la identitat
planera.
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Inauguració Hotel Entitats 2016
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Festivitat de Sant Gregori a Santa Bàrbara

J

a ho diu la gent gran, a Sant Gregori
sempre plou, i tot i que ara feia alguns anys que no ho feia, enguany
la pluja ens ha tornat a sorprendre i el
dia 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, es van haver de suspendre alguns
actes per motiu de la pluja. Però la festa amb tots els actes multitudinaris
sempre se celebra el cap de setmana
posterior al 9 de maig. Per tant, els dies
13, 14 i 15 de maig Santa Bàrbara es va
poder gaudir de tots els actes, ja que el
bon temps ens va acompanyar.
La festa començava la nit del divendres
13 de maig amb la festa revival Planers
pels Bous que s’acabava amb la sortida del bou capllaçat, el dissabte 14 de
maig al matí. Mig dia per descansar i ja
a la tarda es feia una cantada i ballada
de cobles per les cases de les pubilles
2016, acompanyats pel Grup Musical
Jaume Balmes amb els cantadors del
poble, l’Agrupació Musical Xino-xano
amb la cantadora Sílvia Ampolla i del
grup de balladors i balladores de Santa
Bàrbara, acabant amb el sopar de germanor que es realitzava a la plaça Cid
i Cid.
El diumenge començava amb la mateixa intensitat que el dissabte. Ens
llevàvem amb la plaça Cid i Cid guarnida a la manera tradicional i amb una
decoració molt espectacular que havien realitzat les noies del Centre Obert
l’Oliveta.
Durant tot el dia, els comerços locals
van instal·lar les seues botigues al carrer per fer més lluïda la festa. També
durant el matí se celebrava la III Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre
a Santa Bàrbara on els participants ens
van mostrar les seves arts i treballs.
Finalment, a la tarda, les comitives i
els convilatans, vestits segons el costum tradicional, recorrien el poble per
anar a les cases de les pubilles 2016 i
fer-ne la petició als pares. Un cop tots
concentrats al parc municipal es va fer
una desfilada, fins a la plaça Cid i Cid,
per fer la proclamació oficial de les pubilles de l’any 2016 a la manera tradicional. Primer, la presentació individual de cadascuna de les pubilles i el seu
acompanyant, que, en arribar a l’escenari, les 22 que eren enguany, 13 infantils i 9 de grans, van posar la seva fotografia en una urna per posteriorment
10

fer el sorteig oficial. D’aquest sorteig
en van sortir afortunades Laura Lange
Pla i Alba Ceprià Cid, com a pubilles infantil i major respectivament de la festa major del 2016. Seguidament, elles
dues van dirigir una paraules a tots els
planers i les planeres, tot i que anteriorment, l’alcalde es va adreçar als assistents amb l’habitual poema sobre la
població, cosa que aquest any també
va fer la presentadora de l’acte a l’hora
nomenar a les pubilles i els seus acompanyants.
Per acabar la festa, es van fer els balls
tradicionals -el cap de ball, el punxo-

net, la polca, la jota i el ball de plaçaballats pels alumnes de segon d’ESO
de l’Institut les Planes i el grup de balladors i balladores del municipi.
La regidora de festes, Judit Lleixà, es
mostrava molt satisfeta perquè la participació de la gent, un any més, havia
estat present en tot moment en aquesta festa de caire tradicional que referma la nostra identitat planera, fent
que la festa de Sant Gregori a Santa
Bàrbara tingués un reconeixement oficial i una esplendor que es reflectia en
la gent planera.

Festes i Fires
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Signatura d’un conveni d’ocupació amb la Diputació
de Tarragona

E

ls Ajuntaments de Santa Bàrbara,
la Galera, Godall, Freginals i Mas
de Barberans van signar, el 30 de
març, un conveni amb la Diputació de
Tarragona per a la realització d’accions d’ocupació amb la contractació
de cinc persones en situació d’atur de
llarga durada, per a aquest any 2016.
En els darrers anys, la Diputació de
Tarragona ha realitzat diferents projectes de foment de l’ocupació vinculats a accions de protecció i desenvolupament d’espais urbans i rurals de la
zona. En concret, s’han realitzat plans
de protecció d’espais de pedra seca a la

zona del Montsià, els anys 2013 i 2014.
Al mateix temps, aquestes actuacions
es complementen amb formació a les
persones treballadores.
Per a aquest pla d’enguany, es realitzaran principalment tasques de neteja
i desbrossament de camins als termes
municipals dels pobles implicats, entre ells Santa Bàrbara, deixant amb
bones condicions entorns naturals que
tinguin un valor natural, per tal també
de preservar-ne aquests espais.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, ressalta la necessitat d’apostar
per aquest tipus d’actuacions ja que

tenen una doble finalitat: donar feina
a persones en situació d’atur i ser una
eina que beneficiï, d’una forma més o
menys directa, al conjunt de la població.

Noves ordenances de civisme i convivència
ciutadana i recollida de residus

C

ulminant un procés iniciat la
legislatura passada, al mes de
maig de 2016 van entrar en vigor les noves ordenances de Civisme i
Convivència Ciutadana i de Recollida
de Residus que vénen a substituir l’antiga ordenança de Policia i Bon Govern
que estava vigent des d’octubre de
1993. S’ha fet una revisió integral, modificant alguns articles, afegint-ne de
nous i traient-ne d’antics, amb l’objectiu d’aconseguir unes ordenances que
recullin les normes de convivència per
les quals ens hem de regir tots els planers i planeres. Així mateix, s’ha actualitzat el capítol d’infraccions i sancions, que encara figuraven en pessetes.
Les noves ordenances van ser aprovades inicialment al ple ordinari del 25

de febrer de 2016 i després d’un període obert per a registrar al·legacions
en què no es va presentar cap, es van
aprovar de manera definitiva al ple ordinari del 25 d’abril de 2016, procedint
posteriorment a la seva publicació al
BOPT.
Mitjançant aquestes noves ordenances es regulen aspectes de la vida
quotidiana com la tinença d’animals
domèstics, la neteja dels espais i vies
públiques i privades, la recollida d’escombraries, l’ocupació de les vies públiques, la contaminació acústica i
d’altres igualment importants.
Fet això, ara resta el més difícil, que
és aconseguir que aquestes ordenances siguin respectades per tothom per
tal que la convivència al poble sigui el

més cordial possible.
Podeu consultar les noves ordenances
a la web www.santabarbara.cat.

Santa Bàrbara treballa en l’elaboració del seu Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible

L

’objectiu és reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle en
un 20% el 2020 tal i com estableix
el ”Pacte d’alcaldes per una energia
sostenible local”.

ció per a l’Energia Sostenible (PAES)
que serà l’eina que guiarà al municipi
a arribar al 2020 amb un 20% menys de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara està
treballant en l’elaboració d’un Pla d’Ac-

El PAES és un dels elements fonamentals per a aconseguir els objectius que

12

marca el “Pacte d’alcaldes”, iniciativa
de la Comissió Europea que impulsa la
lluita contra el canvi climàtic a nivell
local i que l’Ajuntament de Santa Bàrbara va adherir-s’hi de manera voluntària el dia 26 de febrer de 2015.

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica
PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PAES
Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat 21
d’abril al Consell Comarcal del Montsià on es van reunir els representants
dels municipis de la comarca que participen en la iniciativa, juntament amb
els representants de la Diputació de
Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.
La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH

associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions
energètiques a diversos equipaments
municipals. Aquesta fase serveix per a
analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per a
reduir les emissions de GEH.
Amb els resultats d’aquesta primera
fase es definiran accions tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per a actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat

sostenible i l’ús del transport públic,
l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat
municipal, entre altres mesures.
Un aspecte important en el procés de
definició de les accions del PAES serà
la participació dels diferents actors locals, per això, s’incorporarà un procés
de participació i comunicació tant a
nivell del propi Ajuntament com de la
ciutadania en general.

PACTE DELS ALCALDES
El “Pacte d’alcaldes” és un mecanisme
per a implicar a totes les administracions locals europees en l’adopció de
mesures en matèria d’estalvi energètic
i energies renovables. Els ajuntaments
signants assumeixen el compromís
de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
l’any 2020 respecte l’any 2005, a través
d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables.

La Diputació de Tarragona considera
aquesta iniciativa un eix estratègic per
al territori i, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’alcaldes”
a la demarcació de Tarragona, promou
l’adhesió dels municipis al Pacte i els
proporciona assistència tècnica per tal
que puguin complir amb els compromisos adquirits, entre ells, la redacció
del PAES.

Santa Bàrbara a la Mostra de la Taula del Sénia

E

l cap de setmana 4 i 5 de juny, al
municipi castellonenc de Sant
Jordi, es va celebrar la 13a Mostra
de la Taula del Sénia, una celebració
que aglutina la representació dels 27
pobles membres de la Mancomunitat,
de les províncies de Tarragona, Castelló i Terol.
En el marc de la mostra es van realitzar diferents actes socioculturals, que
es van mesclar entre la promoció i difusió turística de tots els pobles que
formen part d’aquesta entitat. També
es va realitzar una mostra gastronòmica dels productes típics de cada municipi on, en el cas de Santa Bàrbara, l’oli
d’oliva va ser el principal protagonista,
així com en el tast d’olis de diferents
varietats que se celebra anualment en
el si de la mostra.
Per a Antonio Ollés, regidor de Promoció Econòmica, després de l’edició de
l’any passat a Beseït, on degut al mal
temps va quedar totalment deslluïda,

aquest any s’ha recuperat gran part
de l’essència d’aquesta trobada on no
només es pot gaudir d’una jornada

d’intercanvis de productes i materials
sinó també d’intercanvis d’idees tant a
nivell tècnic com polític.
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

50 anys de l’Estadi Municipal

E

l dissabte 4 de juny, aprofitant la
celebració del VIII Torneig de Futbol Base Vila de Santa Bàrbara, es
va commemorar el 50è aniversari de la
inauguració de l’Estadi Municipal de
Santa Bàrbara.
A l’acte van assistir els familiars dels
principals impulsors del nou camp de
futbol, de l’alcalde d’aquell moment
Sr. Josep Granell, i també dels membres
directius, Lluís Accensi i Javier Martí.
També es va convidar a presidents i
familiars del club d’aquests cinquanta anys. A l’acte, els fills de l’alcalde Sr.
Josep Granell van inaugurar una placa per immortalitzar aquest moment,
cinquanta anys després del primer
partit que s’hi va disputar.
Durant el matí, es va celebrar el torneig de futbol base, en la seva vuitena
edició. Aquest any, celebrat exclusivament en categoria benjamí, va comptar amb la participació de vuit equips
ebrencs, amb la victòria final del CD

Tortosa davant la UE Rapitenca.
Joan Abella, regidor d’Esports, va voler
transmetre l’optimisme d’aquest tipus
d’actes per a fer memòria d’aquelles
persones que van impulsar l’esport
i els valors que s’hi lliguen en anys
on era complicat poder comptar amb
unes instal·lacions mitjanament ac-

ceptables. També va posar èmfasi en
l’evolució de l’estadi al llarg d’aquests
cinquanta anys, de l’aposta de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per l’esport i
del desig de la seva Regidoria, i de tot
el poble en general, que es continuïn
disputant partits de futbol al nostre
camp.

Setmana de l’Energia a l’Smartcentre

D

el 13 al 17 de juny es va celebrar la Setmana de l’Energia
2016, coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible,
una campanya de conscienciació que
pretén sensibilitzar la societat en relació a l’estalvi i l’eficiència energètica.
A Catalunya, la Setmana de l’Energia
està organitzada per l’Institut Català
d’Energia, Diputació de Barcelona, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Girona, Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
de les comarques de Girona (CILMA),
Ajuntament de Barcelona, Diputació
de Tarragona i Diputació de Lleida. En
aquest cas, l’Smartcentre es va sumar
a la iniciativa i va realitzar, durant
aquella setmana, una sèrie d’activitats
vinculades a l’estalvi energètic i al bon
ús energètic.
El dimecres 15 a les 18 hores es va realitzar el taller “Com estalviar amb la
factura de la llum?”, una activitat que
va tenir molt èxit l’any passat i que, des
14

de l’Smartcentre, es va voler repetir. El
dijous 16 de juny, per al públic infantil, es va poder jugar al Joc de l’Energia,
una forma divertida de conscienciació

ambiental. I, finalment, el divendres 17
de juny i per a tots els públics, durant
tot el dia, es va poder visitar al centre
l’exposició “El vehicle elèctric”.

Piscines Municipals

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

L’Smartcentre convoca el XI Concurs d’Imatge Digital:
Fruites de la plana

A

l mes d’abril, un any més, la
Regidoria de Noves Tecnologies
convocava el concurs d’imatge
digital de Santa Bàrbara. El concurs
pretén apropar i donar a conèixer la
nostra població, tant per la riquesa natural, arquitectònica com personal. El
tema de la XI edició del concurs de fotografia digital és: Fruites de la plana.

La participació era gratuïta i oberta a
tothom. Podien presentar imatges al
concurs qualsevol persona, excepte
els organitzadors i les persones que
col·laborin en la puntuació. Cada participant podia presentar un màxim de
tres imatges, les quals havien de ser
inèdites i no guardonades en altres
concursos. Les imatges s’havien de
presentar en format digital, amb una
resolució mínima de 1280x1024 ppp
(càmera 3 mp mínim). S’acceptaven
collages, muntatges, fotografies pintades o manipulades digitalment de manera que s’alterés el contingut de les
imatges.
Les imatges s’havien d’entregar en for-

mat digital, el nom dels arxius havien
de contenir el pseudònim de l’autor.
S’entregava un sobre amb el pseudònim escrit a l’exterior i un full amb
les dades personals a l’interior: nom i
cognoms, adreça, data de naixement i
telèfon de l’autor. En cas de presentar
fotografies manipulades digitalment
els participants podien presentar la
imatge original perquè el jurat pugui
valorar el treball realitzat.
El concurs és una manera d’apropar i
fomentar l’ús de les TIC entre la nostra ciutadania, a més el concurs ajuda
a què moltes persones aficionades al
món de la imatge doni a conèixer els
seus treballs i que tots els planers i les
planeres puguem gaudir de les seves
obres.
Es concedien els següents premis:
99 Primer premi: 100 €
99 Segon premi: 50 €
99 Tercer premi: 30 €
Tots els participants rebien un obsequi
en agraïment per la seva participació

en el decurs de l’entrega de premis que
es realitzava durant les Festes Majors.
Al proper magazín us informarem de
quines han estat les imatges premiades i podreu veure-les.

En marxa el Centre de Noves Oportunitats per a joves de
16 a 24 anys

H

a arribat al municipi el Centre
de Noves Oportunitats Terres
de l’Ebre, amb un punt d’atenció jove a Santa Bàrbara, des de la Fundació Privada Gentis.
El centre és un programa de Garantia Juvenil per a atendre joves de 16
a 24 anys que tenen dificultats per a
enfrontar-se al seu projecte vital i professional i que ja no estudien o no es
veuen en cor de continuar estudiant
o tenen dificultats per a accedir a una
feina, des d’una metodologia i atenció
personalitzada als joves i a les seves
famílies, treballant a partir dels seus
interessos i d’aquelles capacitats que
tenen.

Es promouen accions, programes i serveis que actuen directament sobre la
inserció laboral i formació ocupacional
per a joves. També se’ls acompanyarà
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amb el disseny del seu itinerari laboral,
formatiu i educatiu. És un espai que
ofereix actuacions integrades d’orientació, formació i acompanyament per
tal de desenvolupar el projecte professional de cada participant.
L’accés al centre és gratuït i neix de
la cartera de serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a través del
finançament del Fons Social Europeu
(FSE).
Aquest centre està situat a l’Hotel
d’Entitats (c/ Ametller, 16-18), on un
total de 13 joves juntament amb la
professional duen a terme el projecte.
El regidor de Joventut, Adrián Batiste, afirma que des de l’Ajuntament
s’aposta per donar resposta a la situació dels joves del nostre poble i és per
això que s’ha cregut convenient situar

una seu del Centre de Noves Oportunitats de les Terres de l’Ebre a Santa
Bàrbara, fent-lo més proper als joves
del municipi.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

II edició del Codeclub a l’Smartcentre

E

l 17 de juny finalitzava una nova
edició del Codeclub que s’havia
iniciat a l’Smartcentre al mes
d’abril. Dotze infants d’entre 10 i 12
anys participaven en aquesta activitat
formativa tots els divendres de 17 a 19
hores.
Codeclub a les biblioteques és una iniciativa del Servei de Biblioteques de la
Generalitat, que juntament amb Codeclubcat i les universitats UOC, UPC
i UDG vol iniciar als nens i nenes a la
programació d’ordinadors. Igual que la
resta de Codeclubs, els tallers són gratuïts i gestionats per voluntaris, que en
aquest cas són estudiants de grau de
les tres universitats. És important que
els voluntaris puguin dedicar temps a
cada alumne, i per això el nombre màxim d’alumnes per biblioteca era de
12.
Durant el primer trimestre d’aquest
any, es va engegar la tercera edició
del Codeclub a les biblioteques, incorporant noves biblioteques d’arreu de
Catalunya respecte la segona edició.

Davant l’èxit de les edicions anteriors,
es va posar en marxa la quarta edició
amb 11 noves biblioteques, entre elles
l’Smartcentre de Santa Bàrbara.
Les instal·lacions de l’Smartcentre,
l’aula de formació en aquest cas, és un
espai idoni que compleix sobradament
els requisits necessaris per a poder dur
a terme aquesta activitat, essent Santa
Bàrbara l’única població del Montsià

on es realitzava aquesta activitat formativa.
Alfred Blanch i Adrián Batiste, com a
responsable de l’Smartcentre i com a
regidor de Noves Tecnologies respectivament, valoren molt positivament
que l’Smartcentre participi i col·labori
en aquestes iniciatives formatives i
que els infants de la nostra població
es puguin beneficiar i participar en
aquestes activitats.

Comença el curs d’intervenció educativa en autisme,
desenvolupament i escolarització

E

l Punt d’Informació Juvenil Planer, a través de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil Montsià Jove, va acollir la formació especialitzada sobre autisme durant els dies
28 de maig, 4 i 11 de juny, amb un total
de 25 participants, entre els quals joves de Santa Bàrbara.

tals de les persones amb autisme i
també oferir recursos i formes d’intervenció adequades, que facilitin la integració i les pautes d’actuació davant
de l’infant amb autisme. Era la Fundació Pere Tarrés qui portava a terme
aquesta formació especialitzada, amb
una durada de 15 hores lectives.

L’autisme és un trastorn neurobiològic
del desenvolupament, on existeixen
deficiències persistents en la comunicació i interacció socials i patrons restrictius i repetitius de comportament,
interessos o activitats. En aquest moment, no té cura, però una intervenció
educativa i un bon suport canvia la
qualitat de vida d’aquestes persones
i les possibilitats de comprendre l’entorn.

El contingut que els participants van
treballar va ser: definició dels trastorns
generalitzats del desenvolupament,
introducció a l’autisme, característiques del desenvolupament de l’infant
amb autisme, principis d’intervenció,
modalitats d’escolarització, nivells de
concreció curricular, espai de reflexió
teòric-pràctic respecte el desenvolupament de l’infant amb autisme i anàlisi
de casos. Tot això, combinat amb la fonamentació teòrica per a aprendre els
coneixements i la posada en pràctica
d’exercicis i dinàmiques per tal d’adquirir les habilitats necessàries.

L’objectiu principal d’aquest curs era
identificar l’autisme com un trastorn
generalitzat del desenvolupament, conèixer les característiques fonamen-

Adrián Batiste, regidor de Joventut, destacava el bon treball que s’està duent
des de la Xarxa Montsià Jove, on Santa
Bàrbara hi forma part. Valora positivament la descentralització d’aquestes
formacions arreu de la comarca, com
també la forta acceptació que va tenir
la formació amb la cobertura total de
les places que s’havien ofert.

17

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Finalitzen les activitats formatives a l’Smartcentre

D

es del mes de setembre i fins
al mes de maig, un total de 112
usuaris han participat en les
activitats formatives al Punt TIC Santa
Bàrbara, aquest curs ja com a Smartcentre. Un dels objectius principals del
nostre punt TIC és oferir un espai a la
ciutadania on poder fer ús de les noves
tecnologies i on poder iniciar-se en el
món de les TIC, és per això que al llarg
de l’any organitzem cursos de formació i cursos d’iniciació per a tots els
col·lectius i per a totes les edats.
Hem realitzat les activitats extraescolars que venim fent des de fa anys
en col·laboració amb l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, el principal objectiu d’aquesta activitat extraescolar és
l’aprenentatge del bon ús de les noves
tecnologies. Durant la recta final del
curs es treballa molt el tema de la seguretat a la xarxa i del bon ús que cal
fer de les eines TIC. Els alumnes realitzen un vídeo on ells són els protagonistes i l’objectiu és que els infants
aprenguin d’una manera lúdica els
consells que han de seguir per a evitar els perills que es poden trobar a la
xarxa. Aquest any el tema central ha
estat el cyberbullying, un problema

cada dia més present i que els infants
han de conèixer i saber com actuar davant aquests fets. Cal agrair a Albert i
la Banda dels 13 per cedir un cop més
una de les seves cançons, en aquest
cas ha estat Menuda, per a l’edició del
vídeo i a totes les famílies que un any
més han confiat en la tasca formativa que l’Ajuntament de Santa Bàrbara
ofereix a través de l’Smartcentre.
També hem dut a terme la formació
continua per a dones; algunes de les
dones d’aquesta formació fa 9 anys
que hi participen, per tant tenen molta experiència i un gran bagatge en
l’aprenentatge i l’ús de les TIC. D’altres
cursos han estat dirigits a alumnes
amb menys experiència, on han aprés
a utilitzar eines d’ofimàtica, eines
d’imatge digital i edició de vídeo, internet, correu electrònic, xarxes socials...
Com a quart any consecutiu i en conveni amb l’Institut les Planes, tots els
alumnes de batxillerat que ho han volgut han participat en la formació per a
la preparació de l’obtenció del certificat ACTIC de la Generalitat de Catalunya i s’han presentat, posteriorment, a
la prova per a obtenir el certificat.

El regidor de Noves Tecnologies, Adrián
Batiste, es mostra molt satisfet de la
bona acollida i de la bona integració de
planeres i planers amb l’ús de les TIC
i, especialment, per la seva participació en les activitats formatives. Un cop
més, l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
segueix apostant fort per les noves tecnologies i per la millora dels serveis de
la ciutadania.
Recordem a tots els usuaris que vulguin apuntar-se per al proper curs
2016-2017, que de l’1 al 15 de setembre
estarà obert el període d’inscripció.

Formació en enfocament intercultural per a tècnics/ques de joventut

D

es de la Direcció General de
Joventut, a través de l’equip
intercultural de l’Agència Catalana de la Joventut s’ha organitzat una
formació i assessorament per als professionals de joventut que treballen al
món local, per tal d’implementar la
interculturalitat a tots els projectes i
activitats que s’organitzen.
Santa Bàrbara ha format part d’aquesta formació, on les dues persones responsables de la Regidoria han assistit
a les diferents sessions per a aprendre
i conèixer noves eines i recursos per tal
d’implementar la vessant intercultural als diferents projectes que s’estan
duent a terme i als que es duran en un
futur.
El recorregut formatiu han estat quatre sessions, on s’ha treballat la vessant personal, la vessant de marc i
model interculturalista general i la
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vessant professional. Els continguts
han estat diversos en cadascuna de les
sessions, com ara l’estructura de cultura i construccions socials, nocions
de diversitat, integració, assimilació,
multiculturalisme, interculturalitat,
incident crític i shock cultural, contextos de desigualtat social vs contextos
de diferenciació cultural, diversitat interna personal i col·lectiva, perspectiva interculturalista, entre altres.
La formació ha donat resposta a la
necessitat d’incloure la perspectiva
d’interculturalitat en el disseny de
projectes nous, però també en aquells
projectes que ja s’estan desenvolupant
i que no contemplen aquesta vessant.
S’han treballat les competències interculturals dels professionals, estudiant
casos reals i analitzant els aspectes i
dubtes que han anat sorgint durant les
sessions.

Adrián Batiste, regidor de Joventut,
aposta per la formació contínua de
les tècniques de la Regidoria, ja que
cada cop més la societat va canviant
i té unes necessitats específiques, per
tant, ens hem d’adaptar a aquests canvis culturals.

Salut, Ensenyament i Turisme

En marxa el banc de llibres a l’Escola Jaume Balmes

E

l proper curs escolar 2016-2017,
l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes
vol iniciar un programa de reciclatge de llibres, que inclou part dels
llibres de cicle mitjà i superior. L’educació infantil i cicle inicial en queden
exclosos pel format dels materials utilitzats, que n’impedeix la reutilització.
Amb aquest projecte de reutilització i
socialització dels llibres es pretén sensibilitzar al màxim a tota la comunitat
educativa d’aquests valors fonamentals i reduir la despesa econòmica a
les famílies.
Tenint en compte que és un projecte
nou es començarà per a signatures
concretes i s’anirà ampliant a mesura
que vagi funcionant el projecte. L’adhesió al Banc de Llibres és totalment
voluntària, l’alumnat que no en formi part podrà comprar els llibres com
s’havia fet fins ara. Les famílies interessades hauran de comprometre’s a

unes normes per al bon funcionament
de tot el projecte.
L’escola s’ha compromès a no canviar
els llibres, que prèviament, s’ha acordat que formaran part del Banc de
Llibres i l’AMPA de l’escola serà qui ho
gestionarà.
La Regidoria d’Ensenyament donarà
suport i farà una aportació econòmica per tal de facilitar el dia a dia a les
famílies del poble. També es compta amb una aportació econòmica de
l’Obra Social “La Caixa”, que aquest
any anirà destinada al nou projecte.
És important la col·laboració i
implicació de tothom, i s’ha iniciat
una recollida dels diccionaris escolars
de Català i Castellà de l’Editorial Santillana, del diccionari d’anglès Pocket
McMillan, dels llibres d’Educació en
Valors 3 i 4, i del llibre de lectura El Zoo
d’en Pitus. Els punts de recollida són a
l’Escola, l’Smartcentre, l’Ajuntament i
l’Institut les Planes.

Nou horari a la Llar d’Infants les Beceroles

E

l dia 1 de setembre s’iniciarà el
nou curs escolar a la Llar d’Infants les Beceroles. Aquest proper curs escolar 2016-2017 la Llar d’Infants les Beceroles el començarà amb
novetats, la més important, l’ampliació del seu horari. La matrícula de la
llar d’infants estarà oberta durant tot
el curs escolar i els interessats poden
passar a informar-se en qualsevol moment, tant pel que fa la matrícula com
a les recents novetats.
Amb l’objectiu principal de fer més fàcil la vida a les famílies i poder compaginar millor la vida laboral amb la
familiar, l’horari de la Llar d’infants
s’ampliarà considerablement. El nou
horari serà de les 7.45 a les 19 hores,
sense interrupció. Això significa que
a partir d’ara la llar disposarà també de servei menjador per a aquelles
famílies que en vulguin disposar, on
els alumnes hauran de portar-se la
carmanyola. Tot i aquestes novetats i
ampliacions el preu de la llar no s’incrementarà a excepció del servei de
menjador que sí que tindrà un cost
simbòlic.

Tant l’alcalde de Santa Bàrbara Alfred
Blanch, com la regidora d’Ensenyament, Laia Pla, es mostren satisfets ja

que consideren que amb aquestes novetats estan donant resposta a les demanades que fa la ciutadania.
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P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
6/4/2016

6/5/2016

7/6/2016

LLOC

Dipòsit capçalera

Xarxa: c/ Ausias Marc

Dipòsit capçalera

CONCEPTE

LÍMIT
RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

0

0

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0

0

0

100

1

1

1

0

0

0

0

0,5

0’05

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

1’3

0’39

0’50

Clor combinat in-situ

2

0,1

0’1

0’1

Color

15

5

5

5

2500

512

509

497

3

2

1

1

9,5

7,7

7’7

7’9

Sabor (a 25ºC)

3

2

1

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

0’25

Terbolesa (Xarxa)

5

Recompte colònies a 22ºC
(Dipòsit)
Recompte bactèries Coliformes
Amoni
Paràmetres indicadors

DATA

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

0’2
0’2
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Juanita Roé Espuny, reconeixement al seu 100è
aniversari

E

l passat 26 de març la Sra. Juanita
Roé Espuny, coneguda al municipi amb el sobrenom de “Juanita la
del banero”, va complir 100 anys, i ho
va celebrar junt a la seva família d’una
manera especial, íntima i entranyable.
Malauradament, al mes de juny ens va
deixar.
Juanita, filla d’Agustí Roé i Bienvenida
Espuny, era vídua del Sr. Joaquin Martí “lo banero”. Tenia dos fills, Joaquin i
Montse; 4 nétes, Elda, Sandra, Neus i
Laura; i 4 besnéts, Jesús, Marc, Sílvia i
Mireia. Segons paraules seves, en una
entrevista realitzada per a la Plana Ràdio, el secret per a una llarga vida són
“les sopes de farigola” que ella prenia de
més jove i encara continuava prenent
totes les nits. Afortunadament, la Sra.
Juanita tenia el privilegi d’haver assolit
els 100 anys presentant un bon estat de
salut i mantenint intactes les funcions
cognitives i la memòria, però sobretot
se sentia satisfeta de poder celebrar-ho
al costat de la seva família.
Donada la importància d’aquesta onomàstica, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara van dur a terme un

HOTEL RESTAURANT

acte de reconeixement, el 12 d’abril
al domicili de la homenatjada, per tal
de felicitar-la i agrair-li la seva aportació al poble, a la comunitat i al país en
general.
Així, la directora
dels Serveis Territorials Treball, Afers
Socials i Famílies
a les Terres de l’Ebre, la Sra. Rosa Ana
Fatsini Bonilla, va fer-li entrega d’una
carta de felicitació en nom de la Consellera del Departament, la Hble. Sra.
Dolors Bassa Coll; així com de la Medalla Centenària, que és el reconeixement
de la Generalitat de Catalunya a totes
les persones residents a Catalunya que
han complert 100 anys en forma d’una
medalla commemorativa, personalitzada, gravada amb el nom de la persona
i l’any de celebració del seu centenari.
Paral·lelament, l’alcalde del municipi,
el Sr. Alfred Blanch Farnós, va fer-li entrega d’un quadre que contenia l’arbre
genealògic de la família, confeccionat

amb la complicitat dels familiars de la
Sra. Juanita, i amb el que es pretén felicitar-la a ella i a tota la seva família.
És un honor per a l’ajuntament planer
poder realitzar aquest tipus d’actes, que
ens recorden la importància de posar
de manifest el llegat de la nostra gent
gran, de les nostres arrels, del treball
dels nostres avis, que són els vertaders
responsables que puguem viure en
l’estat del benestar, ja que foren ells
els qui van lluitar pels drets i llibertats
dels que podem gaudir en l’actualitat.
Gràcies i felicitats a la Sra. Juanita Roé
Espuny i a la seva família.

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

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Finalitza el taller “Aprenent a viure amb l’Alzheimer”

A

volta. La malaltia dura entre 7 i 15
anys. Durant aquest temps, l’afectació
i dependència del malalt cada vegada
és més gran.

El temes tractats han estat: conèixer
l’Alzheimer, conviure amb la malaltia
i una sessió pràctica de mobilitzacions
i transferències.

Alguns dels símptomes de la malaltia
són: pèrdua de memòria, problemes
de llenguatge, dificultat per fer tasques simples, desorientació de temps
i espai, pèrdua de capacitat de raonament, dificultat per tenir pensaments
elaborats, pèrdua d’objectes, canvis
d’estat d’ànim, canvis de conducta,
entre altres.

quest mes d’abril s’ha dut a terme el taller “Aprenent a viure
amb l’Alzheimer”, amb la col·
laboració de l’Associació de Familiars
d’Alzheimer del Montsià. El taller ha
tingut una durada de 6 hores lectives,
dividies en tres sessions, a càrrec de la
psicòloga i la fisioterapeuta de l’associació.

La malaltia de l’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa progressiva i
s’ha convertit en la forma més comuna de demència en les persones grans.
La malaltia produeix una disminució
de les funcions intel·lectuals, dificulta
l’aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona
per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i
conducta.
Els malalts d’Alzheimer van perdent
els seus records i la seva identitat fins
a no reconèixer la realitat que els en-

El resultat és que la persona malalta
té oblits, es desorienta, deixa de comunicar-se i necessita ajuda per realitzar
les seves activitats del dia a dia.
En aquest taller han estat un total de
20 participants, algunes d’elles sent
cuidadores de malalts d’Alzheimer.
Bàsicament a través del taller han pogut conèixer una mica més amb aprofundiment el desenvolupament de la
malaltia i com els cuidadors han de fer
la tasca diària més còmoda i sentir-se
millor, ja que en alguns moments es
veuen desbordats. També han après de

manera pràctica com moure el malalt
adequadament evitant així postures
errònies que en un futur perjudicaran
al cuidador.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, agraeix la col·laboració a l’Associació de Familiars d’Alzheimer del
Montsià, per poder dur a terme el taller al municipi, i la bona acollida que
ha tingut per part de la població. Així
com, la continuïtat en temes de formació de diferents àmbits i temàtiques.

L’Obra Social La Caixa subvenciona places de Centre
de Dia

E

l dijous 21 d’abril se signava un
conveni entre l’Obra Social de La
Caixa, de la mà de la directora
de l’oficina de Bancaixa al municipi,
i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, segons el qual la Fundació Obra social
La Caixa fa una aportació de 1.000 €
que seran destinats a finançar una petita part de la subvenció en matèria de
cost de plaça privada de Centre de Dia
que, properament, posarà en marxa
l’ajuntament planer un cop estiguin
aprovades i publicades les bases de la
convocatòria.
Així, l’entitat bancària tanca el cercle
que ja va obrir en el seu moment al
subvencionar, per mediació de la Generalitat de Catalunya, part del cost de
construcció del servei.
L’alcalde planer, així com la regidora de Serveis Socials, els agraeixen
aquesta modesta, però a la vegada
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important aportació pel valor social
i moral de la mateixa, i els animen a
continuar apostant per potenciar acci-

ons d’aquest tipus que serveixen per a
millorar la qualitat de vida de les persones.
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Mòdul B de coneixements laborals del servei de
primera acollida

E

l Servei de Primera Acollida és un
conjunt d’accions i recursos que
responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació
d’uns coneixements mínims per a facilitar el viure i treballar a Catalunya.
Les actuacions d’acollida donen a les
persones que ho necessiten una primera oportunitat per a adquirir unes
habilitats bàsiques per a poder ser més
autònomes. Les persones usuàries del
servei han de poder assolir uns coneixements bàsics per a fer possible la
plena efectivitat dels seus drets i deures laborals, tant per a l’accés al món
laboral com per al desenvolupament
del lloc de treball i la carrera professional.
El curs va començar el 18 d’abril i va
finalitzar el 30 de maig, amb un total
de 15 hores lectives, estructurades en
cinc sessions de tres hores. En total

són vuit persones que van participar
de la formació per a poder obtenir el
certificat d’acollida.
Els àmbits de formació en coneixements laborals es basaven en: la normativa en matèria d’estrangeria, el
règim jurídic laboral, informació sindical i el mercat laboral i la recerca
d’ocupació. Aquesta formació va estar
impartida per la tècnica d’immigració

del Consell Comarcal del Montsià i la
tècnica d’inserció laboral d’Activa’t.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, valora positivament la realització del mòdul sobre els coneixements laborals, donant continuïtat del
Servei de Primera Acollida, per tal que
les persones nouvingudes participants
puguin obtenir el certificat de primera
acollida, un cop realitzats els tres mòduls que marca el servei.

Sant Jordi 2016 a l’Oliveta

Q

uan arriba el mes d’abril una
de les activitats que es realitza
tots els anys és la Diada de Sant
Jordi, Patró de Catalunya.

Els xiquets i xiquetes del centre van
participar de l’activitat que va organitzar l’Smartcentre. Se’ls va donar un
escut de cartolina dividit amb quatre
parts; amb l’objectiu de realitzar diferents activitats que se’ns van marcar.
Tractava de llegir la llegenda de Sant
Jordi, buscar alguna frase feta, fer
una manualitat i fer un dibuix representatiu. Les quatre activitats havien
d’estar relacionades amb la Diada. A
mesura que anaven fent la tasca pertinent se’ls donava un adhesiu per al
seu escut; una vegada completat, els
xiquets van anar a recollir un detallet
a l’Smartcentre.

Diada. Aquest nou plantejament de
la venda de roses es va fer perquè per
primera vegada s’ha decidit anar d’excursió de final de curs del centre. Amb
el que s’ha recollit es reduirà el cost
total de la sortida.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, realça la iniciativa de les
monitores del centre en la realització

de les roses per a ajudar a les famílies. També destaca la importància de
mantenir i donar a conèixer als menors, festivitats tan assenyalades com
és Sant Jordi, a casa nostra. Caldria
afegir l’agraïment per part de les monitores i els menors del centre la bona
acceptació que va tenir la venda de roses i fermalls.

Aquest any, com a novetat, a més de
fer una rosa per a les seues famílies
també van realitzar roses i fermalls
per a vendre la setmana prèvia a la
23
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Nou material al Centre Obert l’Oliveta

L

’últim trimestre del curs 20152016, a l’Oliveta vam treballar un
taller de sentiments i emocions,
un programa que ja s’havia realitzat
en altres ocasions, però la diferència
era que aquesta vegada disposaven
d’un material específic per a treballar-lo, cedit per La Caixa, recursos
educatius per a l’aula. Es va deixar per
a poder utilitzar-ho durant dos mesos
aproximadament.
El Kitcaixa Valors és un recurs que
facilita eines per a treballar l’educació dels valors ètics i socials. L’objectiu principal és proporcionar recursos
atractius, motivadors i senzills perquè
els menors s’engresquen a desenvolupar activitats que potenciïn el creixement socioemocional i en valors. Les
activitats s’ordenen a través de tres
kits independents que contenen materials pensats per a ajudar a dinamitzar
propostes ben definides i fàcils d’aplicat en grup. Els tres Kits són: d’Identitat, de convivència i de responsabilitat.
Tal i com apuntava la regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez, són ei-

nes molt útils per a l’aprenentatge dels
menors i agraeix la implicació per part

de l’entitat a l’hora de facilitar-nos el
material.

Dia Internacional de la Família

E

l 15 de maig, Dia Internacional de
la Família, els menors, les educadores i les famílies del Centre
Obert l’Oliveta es van unir activament
a la celebració. És una diada, celebrada
arreu del món, representa una oportunitat per a conscienciar a la societat
sobre l’estat en què es troben les famílies, els desafiaments i problemes que
afronten, i per a promoure accions per
a defensar-les.
Les famílies del centre ho vam celebrar el divendres, 20 de maig, durant
la tarda. En primer lloc es va fer una
explicació conjunta de les activitats
que hi ha programades per al tancament del curs i, seguidament, vam sortir caminant fins a la zona de la Deixalleria Municipal. Allí es van plantar
una vintena d’oliveres, cedides per la
Mancomunitat de la Taula del Sénia,
entre els acompanyants dels menors i
ells mateixos. És el tercer any que se
celebra aquesta diada amb la intenció
24

de continuar fent-ho durant els propers cursos.
L’equip de monitores i la seva responsable, Montse Rodríguez, apunta la
importància que té dedicar el màxim

temps que es pugui als nostres menuts
i menudes, tot el que es fa amb ells i
per ells reforça els vincles socioafectius en la relació familiar. I agraeixen
a les famílies la seva participació i implicació a l’activitat.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Jornades Esportives d’APASA

U

n any més APASA ha organitzat
les jornades esportives, arribant aquest any a la XI edició.
A aquestes jornades participen tots els
serveis i usuaris de l’entitat, permetent
gaudir d’una activitat rehabilitadora i
integradora com l’esport en diferents
espais i disciplines.
El STO Santa Bàrbara i els 16 usuaris
que l’integren actualment han pogut
participar en activitats tan diverses
com els balls de saló a l’escola Quick
Dance de Santa Bàrbara, d’una sessió
d’spinning al gimnàs municipal o el
twirling al Pavelló Municipal. A més
dels jocs tradicionals (bitlles, petanca,
etc.) a l’espai comprés entre les escoles
i el CAP.
A banda d’aquestes activitats també
s’ha participat a Amposta de paleotraining, aquagym, atletisme o futbol a les
instal·lacions esportives habilitades i
d’una sessió de vela a Sant Carles de
la Ràpita.
Les jornades també han comptat amb
una exhibició de tauromàquia i sevillanes i d’una sessió més sensorial
anomenada passeig per la natura.
La cloenda de les jornades es va realitzar el 27 de maig i es van entregar medalles com a reconeixement a tots els
participants. L’èxit de satisfacció dels

usuaris, el 80% d’ells valora les jornades positivament, són el motor per a
poder tirar endavant l’organització
d’aquestes amb finalitat rehabilitadora i lúdica i que aconsegueixen la integració i l’aprofitament dels diferents
recursos comunitaris.
Hem de tenir en compte que per a realitzar aquesta activitat s’ha comptat
amb la col·laboració de l’Excm. Ajuntament d’Amposta, l’Excm. Ajuntament de Santa Bàrbara, Departament
d’Ensenyament, Departament de Treball, Afers Socials i Família, Consell
Comarcal del Montsià, BBVA, Diputació de Tarragona, Publicenter, C.N. Am-

posta, C.N La Ràpita, Escola Esportiva
d’Amposta, Quick Dance Rita, Carme
Sànchez (monitora d’aquagym), Adela Aguirre (terapeuta de reiki), Institut Montsià, Club de Bitlles Amposta,
Club Esportiu Dynamics, Escola de
dansa Jaquelinke Biosca, Alumnes de
Vicente Soler, Takoda, Fm boutique del
billar, l’Associació de Veïns de l’Acollidora i Paleotraining Delta.
Per onzè any consecutiu, els nostres
esportistes ens han demostrat que són
capaços d’arribar a aconseguir qualsevol repte que es proposin, però sempre
gaudint al màxim.

Final de les classes de català

A

l mes de maig, una de les activitats que es realitzen tots els
anys és l’entrega dels certificats
d’assistència a les classes de català. El
dilluns, 30 de maig, es va fer el tancament del curs amb tot l’alumnat que
ha assistit a la formació durant el curs
2015-2016.
Les classes s’imparteixen a l’aula de
formació d’adults, al Centre Municipal de Serveis Socials de la localitat. Hi
han assistit una cinquantena d’alumnes de nivells i necessitats diferents.
A més de les sessions impartides a les
classes també s’han fet sortides amb
la finalitat de treballar el vocabulari de
l’entorn de primera mà, s’ha fet ús del
préstec interbibliotecari de la Biblioteca Municipal per poder fer lectures
conjuntes... Com a novetat d’aquest

any, part de l’alumnat va participar a
la Revetlla d’Històries que va organitzar l’Smartcentre a la Diada de Sant
Jordi i, també, s’han implantat les Parelles Lingüístiques, activitat paral·lela
a les classes.
Les regidores responsables dels cursos,
Laia Pla i Montse Rodríguez, feliciten a

l’alumnat que participa de les sessions
per l’interès mostrat i destaquen que
després de 15 anys de formació continuada és important el manteniment
del servei. Finalment, animen a tota la
població a la participació en l’aprenentatge i millora del català.
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Inici casal d’estiu els Ballarics

E

l dilluns 27 de juny s’iniciava el
Casal d’Estiu Els Ballarics amb
84 infants, dirigits per 9 dirigents.
El casal es porta a terme els mesos
de juny, juliol i setembre, essent un
total de 6 setmanes, les quals els infants estan repartits. El centre d’interès d’aquest any és “Els animals”. Cada
setmana els nens i nenes treballen
una classe d’animal: rèptils, peixos,
amfibis, aus, mamífers i domèstics.
Els infants, a les 9 hores, es troben al
Poliesportiu Municipal de Santa Bàrbara, on de 9 a 10 hores realitzen activitats d’esport. A les 10 hores gaudeixen
d’un temps lliure per a jugar i poder
esmorzar, i a partir de les 11 hores fan
activitats diverses com manualitats,
piscina, cuina, sortides, dinàmiques...
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, valora positivament la confiança dels pares i mares dipositada en
la tasca que es porta a terme. I també valora molt positivament que cada
any augmenti el nombre de nens i nenes inscrits.

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

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 3r 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
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
500 - IBI URBÀ - (2n període pagament fraccionat)

PERÍODE INICI
30/06/2016
30/06/2016
29/07/2016
30/09/2016

PERIODE FINAL
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

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2016
• S’ha abonat a les llibretes l’avançament de les olives Cª2015/2016, 1,5 €/kilo d’oli + IVA fins a final
de campanya. Properament es posaran preus i realitzarem nou avançament.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats els anys 2014, 2015 i 2016 ja que 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.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica Evolució:

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

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

L’entrevista

Entrevista a la planera absent…

Pili Cid Tena

cia i, sobretot, el VALÈNCIA CF. De
fet, molts anys ans de vindre a viure a aquesta ciutat, quan veníem de
viatge hi havia dos visites obligades,
EL CORTE INGLÉS i MESTALLA. Per
cert, ell va comprar el pis molt prop
del camp del València CF i jo visc al
costat d’un Corte Inglés de València.
En aquella època jo era menuda i no
comptava res per a prendre este tipus de decisions, així que els meus
pares van decidir València i, vist ara,
per a mi van prendre una molt bona
decisió.

Els meus pares són Fermín (que faltà ara fa 5 anys) i Primitiva. Jo estic
casada amb Luís Ricart, la seva família ve de Sant Rafel, encara que
natros ens vam conèixer a València;
tinc dos filles, Paula (18 anys) i Irene
(10 anys). Tinc un germà que es diu
com el meu pare, Fermín, casat en
Eva Alonso i tenen un fill, Roger, ells
viuen a Cambrils.
Visc a València des de fa 37 anys.
Vaig estudiar fins 7è d’EGB al col·legi
del poble JAUME BALMES, i ja a partir de 8è vaig fer els meus estudis a
València. He fet la carrera de Ciències Químiques, i encara que vaig intentar ser profe d’institut i vaig fer, fa
molts anys, una substitució de matemàtiques a Tortosa, des de 1990
estic dins del sector de pintura per
a la fusta. Ara estic treballant des de
fa deu anys com a Tècnic de Laboratori a una fàbrica de pintures de Silla
(València), OMAR COATINGS.
El meu pare va ser uns dels darrers
treballadors de la CAMPSA (Companya Arrendataria del Monopolio
de Petróleos, S.A.) a Santa Bàrbara.
Quan va tancar, tots els seus companys van anar a Tarragona menys
ell, a qui ja de menut li tirava Valèn30

Jo recordo el poble en molt de carinyo, però és veritat que la meua
memòria és bastant fluixeta i moltes vegades quan estic en persones
del poble i parlem és quan dic “sí, jo
també me’n recordo”. Penso en els
aniversaris celebrats, en els meus
cosins, Luisa, José Luís, Montse (els
quatre de la mateixa edat), Marta...,
després els aniversaris ja eren més
en la gent de classe, els festivals de

fi de curs, on ens donaven els diplomes i es feien actuacions (en les
quals jo no participava mai, no sé si
per ser molt vergonyosa o per altres
motius). No vaig ser mai pubilla (ja
ho van ser les meues amigues M. Jesús, Marisa i Ada), però sempre em
van agradar les festes del poble, els
bous, el ball, les paelles.
També m’agrada recordar els diumenges de rams, quan estrenàvem
la roba a conjunt el meu germà i jo;
els divendres Sant que començaven
en una sortida pel matí i en la processó per la nit; els diumenges de
Pasqua al Barranc de la Galera; el
dia de Tots Sants, estrenant l’abric,
o bé la castanyada amb els amics;
la nit de Nadal amb els amics (a València se celebra en família i se surt
després de sopar); la nit de cap d’any
també amb amics i celebrant les
dotze campanades a la plaça... vaja
records.

L’entrevista
gada que he vingut al poble he quedat en M. Carmen Martí, per a anar
a prendre alguna cosa al del Manyo,
al del Manet... I en la meua colla de
menuda, ara fa uns anys que considero que he recuperat l’amistat.
He seguit venint al poble, encara que
hi ha gent que no em veu fa molt de
temps o senzillament no se’n recorda de mi, però si es recorden dels
meus pares. I en les noves tecnologies, sobretot facebook, puc dir que
vaig recuperant contacte en molta
gent i, a més a més, estic més informada d’allò que va passant pel poble. També el fet de què este any se
celebren els 50 anys de la quinta del
66 fa que torne a veure un poc les
coses com quan vivia aquí i em va fa
tindre molt bones sensacions. Vam
ser una quinta especial, però jo estic
molt a gust amb tots ells.
També m’agradaria que les meues
filles tingueren interès pel poble i,
com en la gran ja he fet un poc tard,
faig que la menuda vagi a les colònies d’estiu del poble, perquè es relacione amb els xiquets d’aquí. Hi ha
una tradició que intentem no perdre
mai, estar al poble la nit del 5 de gener, la nit dels Reis Mags, i que esperem conservar en el menut de la
família.
El fet d’intentar, per exemple, seguir
parlant el nostre català, el d’aquí
baix, provoca que molta gent em
pregunte que d’on sóc i sempre dic el
mateix: conegueu Tortosa o Vinaròs?
al mig està Santa Bàrbara, un poble
que no té ni muntanya ni mar, però
està a prop de tots els llocs.
A València jo tinc prop l’Albufera que
em recorda molt al Delta de l’Ebre,
tenen imatges molt paregudes.

Després em vaig anar fent gran i de
la colla de noies vaig passar a anar
en Mari i Rodolfo Roé, amb qui que-

dava cada vegada que venia al poble,
i als quals tinc molt de carinyo. Ja
han anat passant els anys i cada ve-

Vinc i seguiré venint, però a viure
aquí ho veig difícil. Crec que porto la
marxa de a la llarga passar alguna
temporada al poble, però jo a València tinc la vida feta i m’agrada molt.
Però això no es pot dir mai, casa en
tinc i per a mi el poble sempre serà
“el meu poble”.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2016
BLANCA PÉREZ SANTIAGO................................29/03/2016
José Francisco Pérez Martínez
Maria Pilar Santiago Perales

URIAN LÓPEZ ROÉ...............................................05/06/2016
Antonio López Arayo
Sílvia Roé Barberà

ARLET RASCON LLOMBART...............................09/04/2016
Jordi Rascon Garcia
Betlem Llombart Gallego

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE
ANTONIO JOVÉ TOMÀS
MÒNICA SAURA ROÉ..........................................07/05/2016

ALEIX RODRÍGUEZ MARTORELL........................06/05/2016
Juan Ramón Rodríguez Carles
Marina Martorell Ibáñez

CARLOS SOLÀ LLAMBRICH
ANDREA GIL MILLAN..........................................26/05/2016

YUNE RIBAS OBRADOR......................................07/05/2016
Joan Marc Ribas Mengual
Carmen Elisabet Obrador Jiménez

DAVID SUBIRATS SÁNCHEZ
LAURA ROLDÁN VENTURA................................25/06/2016

YÚRIK NIETO ONTAÑÓN...................................13/05/2016
Miguel Àngel Nieto Coronado
Laia Ontañón Ventura

IBAN VILA BUERA
ÀNGELA INMACULADA CHILLÓN LLUSIÀ.......25/06/2016

QUIM MARTÍ CABALLÉ.......................................20/05/2016
Carlos Martí Bel
Eva Maria Caballé Espuny

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2016
JOSÉ BERTOMEU CANALDA...............................02/04/2016
ENRIQUE ROÉ BARCELONA................................09/04/2016
MARIA CINTA SUBIRATS BERTOMEU...............13/04/2016
JOSÉ ROLDÁN CALVO..........................................07/05/2016
AVELINO PUIG ESPUNY......................................20/05/2016
JUAN GUIMERÀ MONTESÓ................................02/06/2016
MARIA CINTA GLORIA BALAGUÉ MONLLAU...08/06/2016
JUANA ROÉ ESPUNY...........................................17/06/2016
FRANCISCO PANISELLO CID..............................20/06/2016
ANSELMO ARASA HIERRO.................................25/06/2016
MARIA CINTA CABALLÉ TULIESA......................28/06/2016

MUNIR ACHFIH....................................................22/05/2016
Khalid Achfih
Nadia Belkassmi
BIANCA NAIDIN..................................................24/05/2016
Beniamin Ionel Naidin
Magdalena Sabina Naidin
YASMIN JERRAIA ERRAIS
MOHAMED JERRAIA ERRAIS..............................27/05/2016
Souliman Jerraia
Hakima Errais Salmi

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

Ctra. Santa Bàrbara
Tortosa, km. 16
Tel.: 600 359 944

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
El passat 29 d’abril, en motiu de dia de
lliure elecció a l’escola i dins de les Jornades Culturals, l’AMPA va realitzar la
FESTA DE PRIMAVERA de 9 a 13 hores
i en la qual van participar 93 xiquets
i xiquetes de l’escola. Es van realitzar
diferents activitats com manualitats,
multiesports, contacontes, balls, etc.
Aquest trimestre s’han repartit els 53
tiquets restants que ens quedaven de
“L’Obra Social la Caixa”, en total durant tot el curs se n’han repartit 208
entre tots els usuaris habituals del
menjador.
També aquest trimestre s’ha engegat
la recollida de DICCIONARIS de Català
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i Castellà i llibres de lectura per a començar a nodrir el BANC DE LLIBRES i
que per al proper curs 2017-2018 pugui
ser una realitat.
La tarda-nit del dia 17 de juny es va realitzar a l’escola l’entrega d’Orles dels
Alumnes de 6è i a continuació es va fer
la FESTA DE FI DE CURS, amb un total
de 310 assistents a les activitats realitzades durant la tarda, sopar de pa i
porta i ball. Des d’aquí volem donar les
gràcies als pares dels alumnes de 6è
per tota la col·laboració rebuda.
Per finalitzar el curs, el dia 21 de juny,
a mig matí es van entregar gelats a tot
els alumnes de l’escola i després es va

fer la FESTA DE FI DE CURS AL MENJADOR escolar amb una participació de
161 xiquets i xiquetes els quals cadascú va poder realitzar una coca de Sant
Joan i després de dinar es van realitzar
diverses activitats al pati de l’escola
fins a les 17 hores. Des d’aquí volem
agrair la col·laboració de Lluís Accensi,
que és la persona que s’encarregà de la
part culinària.
Des de la Junta de l’AMPA volem donar les gràcies a tots els pares i mares per la seva confiança dipositada en
totes les activitats que realitzem. Us
desitgem un BON ESTIU gaudint dels
vostres fills i ens veiem al proper curs
2016-2017.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
VIATGE A LA MANGA DEL MAR
MENOR
A l’anterior Magazín acabàvem dient
que faríem un viatge durant els dies
de Pasqua a la Manga del Mar Menor.
El viatge en qüestió es va fer conjuntament amb l’Associació de Dones Planeres i amb molta participació.
Com estava programat, vàrem visitar
Múrcia, i a més de veure el centre de la
ciutat (Ajuntament, Catedral, Casino,
etc.) encara vam poder presenciar una
de les últimes processons d’aquells
dies, amb passos molt bonics i una
munió de confraries i penitents que,
per cert, anaven donant caramels i altres llaminadures al públic espectador,
semblant al que anys enrere es feia
aquí a la processó de divendres Sant.
Al dia següent, l’excursió fou a Cartagena. No és una ciutat tan interessant
com Múrcia, però també, com totes les
ciutats grans, tenen algun atractiu. A
destacar el seu Ajuntament i una sèrie d’edificis de principis del segle XX,
quasi tots al mateix carrer i la majoria
dels quals es deuen a un arquitecte
tortosí.
Palos (una altra visita), un poblet mariner al Cap del mateix nom i amb un
monumental far ja en desús. I aquí comença La Manga que, més que un poble, és una carretera o carrer que va de

punta a punta d’un braç de terra entre dues mars i tot un seguit de xalets,
apartaments, hotels, etc. i La Manga ja
està vista.
Al tercer dia, sortida, parada a Benidorm, dinar i cap a casa. Un viatge
breu però aprofitat.
VIATGE A TERRES DE JAEN
Un altre viatge fet per l’associació al
mes de maig ha estat a la província de
Jaén.
Hem estat hostatjats quatre nits a Cazorla i des d’aquesta vila hem fet excursions a diferents llocs.
Després d’haver conegut el poble, la
primera sortida va ser a Jaén capital,
on vam visitar la Catedral i el Castell
de Santa Catalina. Vam completar el
dia visitant un monestir dit de “Tíscar”
i un paratge molt bonic dit “Cova de
l’Aigua”.
La següent excursió va ser visitar la
serra de Cazorla, al Parc Natural del
mateix nom i el centre d’interpretació
del parc. Les explicacions van anar a
càrrec d’uns guies que ens les van fer
molt amenes, sobre la flora, fauna i curiositats del parc.
Per la tarda del mateix dia, la visita ve
ser al Museu de l’Oli, en el qual hi havien exposats tota mena de màquines
i estris utilitzats antigament en aques-

ta indústria.
Ja el dijous, vàrem visitar Úbeda i
Baeza, dues ciutats amb un extraordinari catàleg monumental renaixentista i, ambdues, Patrimoni de la Humanitat. I amb un teló de fons format per
un immens oliverar al qual la vista no
abasta mai el final del que tothom havíem sentit a parlar, però que veure’l
realment impressiona.
I divendres, viatge de tornada, però
amb temps encara per veure un poblet
molt pintoresc, Iznatoraz, en el qual
vam coincidir en el seu dia de mercat i
van ser molts els de l’excursió que van
aprofitar per fer les últimes compres.
Des d’allí, carretera, parar a Albacete
per dinar i seguir fins a casa. Arribàrem sobre les 9 de la tarda.
SANT JORDI
No podíem passar per alt una referència, per breu que sigui, a la celebració
que entre viatge i viatge vam fer amb
motiu de la festivitat de Sant Jordi. Ho
vam celebrar amb un dinar de germanor en el qual una munió de socis van
compartir-lo amb les autoritats que
ens van honorar amb la seva presència.
Com de costum, vam tancar-lo amb un
animat ball.
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Entitats Planeres
CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Finalitza la temporada 2015-16 i canvis s’observen a l’horitzó. El primer
gran canvi, com ja es va dir a l’assemblea extraordinària del passat mes de
març, és que l’actual junta directiva
encapçalada per Lluc Roig finalitza el
seu mandat. Després de l’assemblea
del passat 6 de juny, es va presentar
una única candidatura encapçalada per Jordi Gisbert Aragó, juntament
amb un grup de pares i mares i altres
membres del futbol planer que permetran la continuïtat del club. Valentia,
compromís i esforç d’aquest nou grup
del qual, des de la junta sortint, volem
donar les gràcies i el nostre més sincer
suport de cara al futur. De ben segur
que el seu mandat estarà ple d’èxits.
A nivell esportiu, finalitzada la temporada, cal dir que tot i que no ha estat
una temporada amb tants d’èxits com
la passada, s’han consolidat tots els
objectius previstos. El Primer Equip ha
finalitzat en 4a posició, la millor classificació de les darreres sis temporades,
quedant a només dos punts del playoff
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d’ascens. Gran temporada també del
Femení, quedant novament en tercera
posició, així com del Prebenjamí, que
ha realitzat una campanya formidable
quedant sots-campió de lliga i campionat territorial i guanyant alguns dels
torneigs d’estiu que ha jugat. Bona
temporada també en línies generals
dels altres equips, Cadet (temporada
molt dura l’any de l’estrena), Aleví,
Benjamí (a les portes de la final territorial) i Patufet.
Destacar també que enguany s’ha recuperat el Torneig de Futbol Base Vila
de Santa Bàrbara, la seva vuitena edició, o que s’ha continuat amb les activitats que el club realitza al llarg de
l’any: festa revival, revetlla de fi d’any,
desfilada de moda o les festes de presentació i cloenda del futbol base.
A nivell econòmic, el club ha sabut
mantenir aquesta temporada, com
les altres, la seva política d’austeritat,
intentant minimitzar els costos al màxim mantenint sempre la qualitat. Cal
tenir present que el club, en aquestes

darreres quatre temporades, ha fet
importants esforços tot i la contracció
destacada dels ingressos, realitzant
importants inversions a nivell humà i
material.
Finalment, la Junta Directiva sortint,
volem agrair profundament a totes les
persones que ens heu acompanyat durant aquest viatge dels darrers quatre
anys, donant les gràcies a qui ens heu
fet suport i disculpar-nos amb aquelles persones que puguin creure que
no hem estat a l’altura. Una cosa si
que us volem dir: ho hem donat tot i
hem intentat fer-ho el millor possible
perquè el nostre “Santa” estigui al lloc
que es mereix. També volem encoratjar a aquesta nova junta perquè tiri
endavant tots els seus projectes, esperant que tots/es tireu del carro juntament amb ells. Així farem més fort el
nostre equip.
Les persones passem. El club continua.
Fins la propera!
Visca el Santa!

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Com aquell que no vol la cosa, ja hem arribat al final del tercer trimestre d’aquest
curs que va començar el passat mes d’octubre, per aquest motiu aprofitem
aquest número del Magazín per a fer un breu resum de les últimes activitats
realitzades a la nostra entitat durant el passat mes de juny i que posen el punt i
final d’aquesta temporada:
L’últim taller de cuina el vam fer el primer dissabte del mes i la cuinera va ser
la sòcia Lluïsa Arasa Cabanes que va venir acompanyada del seu nét Gerard. En
aquesta ocasió ens va preparar un menú molt apropiat per a aquestes dates,
estiuenc i refrescant. Com tenim costum, un cop finalitzada la seva elaboració
totes les sòcies assistents vam degustar els plats presentats. Tot boníssim!
L’última caminada pel terme la vam
realitzar el primer diumenge del mes.
L’últim viatge cultural el vam realitzar
el dissabte 11 i vam anar a l’exclusiu
centre comercial de La Roca Village i
a Barcelona, on teníem concertada,
per a la tarda, una visita guiada a la
Sagrada Família, que va resultar ser tot
un encert. Els guies ens van explicar
tot el procés de construcció, dades
i curiositats d’aquesta espectacular
construcció, la qual cosa ens va
permetre als visitants tenir una visió
més completa i global del monument
més visitat de Catalunya. Resumint
podem dir que la sortida fou tot un èxit,
tant de participació com de satisfacció.
I l’últim acte, assemblea general i
sopar de final de curs, es va celebrar
el divendres 17 on la junta va exposar
a les més de setanta sòcies assistents
totes
les
activitats
realitzades
durant la temporada, les despeses i
ingressos de l’entitat, modificacions
de junta directiva i totes les qüestions
considerades importants per ser
tractades en assemblea. Després, per
acabar la temporada en un bon gust de

boca, mai res millor dit, vam degustar
un exquisit sopar al mateix local, al
Restaurant Diego, i com a cloenda i
punt i final de la vetllada vam gaudir
de la música i del ball amb el Duo
Calibra.
Aprofitem aquestes línies per a agrair
a les sòcies la seva participació en les
activitats programades durant aquesta
temporada i esperem poder comptar
amb elles la temporada que ve.

Bon estiu i fins al setembre!
La Junta,
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Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Arriba l’estiu i anem aturant el ritme
frenètic de les activitats que portem
al llarg de l’any per a poder recuperar-nos amb les vacances.
Les atletes del nostre club, també
esperen l’estiu per a descansar del
ritme diari que porten, amb la preparació de les diverses competicions on
han participat.
La més recent, el Campionat de Catalunya de Twirling, celebrat a Tordera, un cap de setmana on van gaudir
d’una escapada de competició i lleure.
És una llàstima que no tothom va
tenir la disponibilitat d’estar present
els dos dies, perquè aquestes sortides
fomenten la unió dels membres del
club i les seves famílies, així com poder gaudir d’una competició de nivell,
observant els exercicis que els atletes
de cada club defensen per a aconseguir pujar al pòdium.
El club planer és el club que porta
més atletes a les competicions, tot i
que aquestes també són les més joves
en edat que participen. El nostre lema
és participar i aprendre dels valors
que s’adquireixen treballant en equip,
tot i que també la feina s’ha vist recompensada amb algun pòdium que
han aconseguit els nostres grups.
Totes les actuacions que vam presentar als diferents campionats es van
mostrar, com cada any, el passat 11
de juny al Pavelló Municipal en motiu
de les jornades esportives, on també
s’aprofita per tancar la temporada
amb un sopar de germanor a l’Estadi Municipal amb la música del Duo
Calibra, als que hem d’agrair la seva
participació desinteressada en fer-nos
la festa més divertida.
Durant els dies previs a les Festes Majors, les atletes estan fent assajos per
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a les desfilades i, després de festes,
està previst que durant unes setmanes es realitzen entrenaments intensius pels matins.
Una altra notícia és la que van protagonitzar les nostres majorets veteranes, que desprès d’unir-se fa dos anys
per a realitzar la desfilada dels 40 anys
del club, ara s’han tornat a trobar en
diferents assajos per a donar suport a
la Banda de Cornetes i Tabals, en un
acte que es va realitzar el passat 19 de
juny, tot recordant el que serien els 40
anys de la Banda de Cornetes i Tabals
Xiquets Grup Balmes, una efemèride
que va servir com a excusa per poder
tornar-los a veure desfilar junts.
Agrair, des del club, els entrenaments
coordinats per les monitores Glòria
Cid i Judit Lleixà o fent de capitanes
Montse Albiol i Salomé Barberà així
com la resta d’exmajorets que han
volgut tornar a desfilar.
Esperant amb ganes les Festes Majors
on també participarem amb les desfilades habituals acompanyant alguns
dels actes més destacats i, com sempre també esperem la vostra participació a la mitja part del ball del dissabte on, com cada any, dinamitzem
la festa amb el tradicional “bingo”.
Per finalitzar, agrair com sempre el
suport de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara del que sempre tenim recolzament i d’una manera especial a la
Diputació de Tarragona, sense la qual
no hauríem pogut portar a terme la
primera semifinal
Catalunya sud de Twirling. Organismes com aquests fan que el treball
desinteressat de les entitats culturals
o esportives com la nostra es puguin
portar a terme amb més facilitat.

Entitats Planeres
CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
VIATGE AL PASSAT PLANER
La nit del 7 de maig es va representar
la quarta edició del VIATGE AL PASSAT
PLANER, en aquesta ocasió a través
d’un recorregut, amb diverses parades,
al llarg del carrer Major, entre el carrer
Sant Rafel i la plaça de l’Alto.
La multitud de persones que no es van
voler perdre l’espectacle de carrer, guiades per la figura del sereno, van poder
contemplar de sis quadres, totalment
inèdits, que s’expliquen a continuació.
“Matí de Pasqua”, on es representaven els preparatius per a la processó
de l’Encontre, un grup de joves organitzant-se per anar a fer la celebració
al barranc i un grup d’infants cantant
pels carrers.
“Mercat a la plaça”, on hi havia escenes dedicades a les parades de fruita
i verdura, a la venda de peix, als venedors de caragolets i al sanador. El
quadre s’acabava quan el capellà i els

escolanets passaven per a anar a donar la comunió al malalts.
“Fent dissabte”, quadre en què unes
dones estaven “enllestint” la casa i la
matalassera fent la seua faena. Passava el paraigüero (que arreglava paraigües i peces d’obra) i, al final, un grup
d’infants portava la notícia que havien
matat a León, en referència al fet històric de què va ser protagonista León
Langa.
“Prenent la fresca” escenificava una
tradicional nit d’estiu, amb uns hòmens jugant a cartes, unes dones xerrant i fent activitats manuals i un grup
d’infants jugant. En un determinat
moment es preparava el carro i el matxo per a anar a la plana i, finalment,
una de les dones explicava històries
als infants.
“Lo supositori” era un diàleg entre dos
dones que reflectia una coneguda i
divertida anècdota del metge Manuel
Pont, conegut com a don Manuel.

“Ball a la plaça”, que començava amb
l’arribada d’una mare i els seus fills
des de la masada, just en el moment
en què les autoritats donaven pas a les
ballades (cap de ball, ball de plaça, ball
del punxonet, jota, etc.), i que s’acabava amb un grup d’infants amb fanalets
i la tradicional oració del sereno abans
de començar la ronda nocturna.
El gran espectacle que presenta el VIATGE AL PASSAT PLANER, que ens permet recuperar costums tradicionals i
fets de la nostra història, és possible
gràcies a la implicació de diverses
entitats i persones del poble, liderades pel Centre d’Estudis Planers i pel
Grup Teatral Planer. En total, enguany,
una setantena de persones en escena
o fent tasques tècniques i uns quants
centenars més aprenent, recordant o,
simplement, gaudint de l’espectacle.
Màrius Pont
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Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE DJ’S SANTA BÀRBARA
Després de dos anys de la nostra
creació com a associació planera,
ens ompli d’orgull haver-nos decidit
a escriure aquestes línies al Magazín.
Aquesta entitat ve creada per unes
inquietuds i mancances d’uns quants
joves del poble, unes inquietuds
relacionades amb el món del DJ, o com
antigament es deia “pinxa-discos”. A
l’actualitat l’associació està formada
per uns trenta socis, de diferents
edats, essent més de deu DJ’s, uns de
molt joves i d’altres no tan joves, amb
un ampli ventall d’estils musicals,
pachanga, techno, house, dip house...
En el transcurs d’aquets dos anys
portem organitzades diferents festes,
carnavals, festa de la fira i la recent
festa d’aniversari realitzada ara al mes
de juny. A més també hem col·laborat
en diferents entitats, la Plana Ràdio,
AMPA de l’escola, el gimnàs, la
penya taurina, el CF Santa Bàrbara,
l’Ajuntament...
Ens aquests moments ens reunim a
l’Hotel d’Entitats, ja que l’Ajuntament

de Santa Bàrbara ens ha cedit un espai
on poder reunir-nos per a practicar i
formar-nos com a DJ’s. Durant l’any
tan els socis com els DJ’s realitzen
un curs de formació per a formarse i poder practicar allò que més els
agrada i això és la música.
Hem tingut alts i baixos, treballem
dur per a tirar endavant una entitat
formada per joves, i si hem de valorar
aquests dos anys de la nostra petita
història, la valoració es molt positiva,
però hem de continuar treballant,
formant-nos, col·laborant i posant
en pràctica el nostre treball. Serem
presents a les nits joves de les Festes
Majors, allí podreu escoltar diferents
estils i diferents DJ’s.
Des de l’Associació de DJ’S Santa
Bàrbara us desitgem unes Bones Festes
Majors, un bon estiu ple de màgia i so i
que gaudiu de la nostra música.
Ens Veiem!

Entitats Planeres
UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
9A SORTIDA NOCTURNA EN BTT PER
LA VIA VERDA, 17-6-2016
Dins del programa d’activitats de les
Jornades Esportives 2016, la Unió Ciclista Santa Bàrbara, amb el suport de
la Regidoria d’Esports i la col·laboració
del club BTT Montbike d’Amposta,
hem organitzat, com cada any, la sortida nocturna en BTT per la Via Verda,
entre les estacions de Xerta i Bot de
l’antiga línia fèrria de la Val de Zafán.
Aquest any, la participació va ser inferior a la dels anys precedents, ja que
les inclemències meteorològiques
(pluja), van fer desistir de participar a
bastant gent. No obstant, els trenta ciclistes que es van aplegar a Xerta, van
gaudir d’una sortida tranquil·la, amb
germanor i el bon ambient entre tots
els participants, que va ser la nota predominant.
La sortida va ser a les 21.30 hores de
Xerta i a les 23 hores començaven a

arribar a l’estació de Bot els primers
participants, on els esperaven els companys del club per fer l’avituallament.
Als voltants de la mitjanit es va emprendre el camí de tornada, i sense cap
ensurt, van anar arribant a Xerta cap a

tres quarts d’una de la matinada, completant els 45 quilòmetres de recorregut, finalment amb molt poca pluja.
Gràcies a tots el participants pel seu civisme, a la Regidoria d’Esports i al Club
BTT Montbike per la seva col·laboració.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

Imatge 5

Imatge 4

Imatge 6

Imatge 7

Imatge 9
Imatge 8
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Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per publicar en aquest apartat.

ZONA DE JOCS
Sudoku

Solucions

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 34

Qui i què?
Imatge 1: Álvaro Arasa, Ernesto
Cid i Javier Gilabert
Imatge 2: Celestino i Rosita
Imatge 3: Gerard, Ignasi,
Eleuterio i Fernando
Imatge 4: Josep Maria, Mercedes,
Maribel, Fernando, Juan José,
Mari i Lourdes
Imatge 5: Quelo, Celestino,
Rogelio, Paco, Joaquín i Pepito
Imatge 6: Rogelio Figueres, Ana
Figueres, Ignasi Caballé, Isabel
Arasa, Ada Roig, Alfred Blanch,
Judit Arasa i Montse Roig.

Sudoku

Abans i Ara

Entreteniment infantil
Pinta

Endevinalla:

Què és allò que espanta
tant que en fuig tothom a
l’instant?

Jeroglífic

Solució núm. 34: Mona de
Pasqua

Dites i refranys:
A l’estiu, la formiga
surt del niu.

Webs recomanades:
www.estiuesteu.cat
www.innoveduca.com
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Dolors Vidal Doménech

joventut va transcórrer normal,
llavors ningú es movia del poble,
amb les amigues esperàvem la
festa major perquè no hi havia
més animació, venien joves dels
pobles veïns, orquestres, feien
carreres de bicicletes, futbol,
estrenàvem els vestits de l’estiu
per a anar al ball i al cine...

Em sento afortunada de poder
explicar a tots els planers i
planeres com m’he sentit en el
poble que m’ha adoptat:
Vaig néixer a Reus, el 28 de
desembre de 1944, quan tenia
4 anys ens vam traslladar a
Bellaguarda a la comarca de les
Garrigues, província de Lleida,
que era el poble del meu pare. És
un petit poble de muntanya amb
350 habitants molt tranquil, quan
ets petit i jove creus que tot el
millor està on vius i t’adaptes bé.
Tots els carrers tenien pendents,
on jugant solíem caure i sempre
portava els genolls pelats, de molt
petita tan a l’hivern com a l’estiu
vaig anar molt al camp, més que
les meves amigues i quasi no vaig
poder gaudir d’anar a l’escola,
cosa que m’agradava molt, i
tota la vida ho he lamentat. La
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L’any 1966 hi havia molta collita
d’olives i la cooperativa va haver
de buscar homes per a fer els
torns al molí, de Santa Bàrbara
en van venir 4, un d’ells Rogelio i
així va ser com ens vam conèixer.
El dia de Sant Gregori, juntament
amb els meus pares vaig arribar
en tren a Santa Bàrbara, pel matí
havia plogut, com el temps no
estava molt segur i la casa de
Rogelio estava bastant lluny de
l’estació, ens va venir a recollir
amb el taxi de Mulet. Quan vaig
veure el carrer Major tan llarg,

a més, adornat amb paperets de
colors molt bonic, no us podeu
imaginar la bona impressió que
em va causar, em va semblar
com quan al NODO ensenyaven
que arribava Franco amb el
cotxe i l’esperaven amb tantes
banderetes! Ara me’n ric però

Planers en adopció
llavors em va parèixer que les
havien posat per a rebrem! Una
de les coses que em va sorprendre
molt d’aquí va ser que al mateix
temps feien cine, bous, per la
nit cine i ball al mateix temps, i
molts actes més.
Des del primer moment m’he
sentit sempre molt a gust del
tracte que m’ha donat la gent, no
m’he sentit forastera i desitjaria
acabar la meva vida aquí. De
Rogelio quedaria lleig que us
digués totes les qualitats que ha
tingut per a mi, només repetiré
el que diuen els Quicos a la seva
cançó: “...si al casar l’encertes ja
tens feta la sort!” també vull tenir
un record per a la seva mare que
em va ajudar molt, una dona
treballadora, bona i callada.
Hem tingut 4 fills, el primer un
xiquet, Roger, que no va estar
mai bé i als 3 anys ens va deixar,
després 3 filles: Montse, Marina
i Mònica, amb elles hem tingut
més sort i encara que viuen a tres
pobles diferents cada diumenge
mengem junts, gaudint també
dels néts: Idoia i Marc, i com a
tots els iaios se’ns cau la baba
amb ells.
Amb 47 anys que porto vivint
aquí, el poble ha millorat molt,
sobretot per l’arribada de l’aigua
corrent, l’asfaltat dels carrers
i tantíssimes coses que tenim,
crec que no ens falta de res!
Els governants han posat molt
d’esforç, també les associacions
que han col·laborat i tota la gent
de bé i molt treballadora, entre
tots hauríem de fer un esforç per
conservar-ho.
Desitjo per a tots salut, pau i sort!

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Centre Obert l’Oliveta
El passat 23 de juny el Centre Obert
l’Oliveta va finalitzar el curs, fins
el mes de setembre que tornarà
a iniciar l’activitat, donant pas al
casal d’estiu Els Ballarics. Un total
de 34 menors han estat inscrits al
centre durant el passat curs.
Ha estat un final ple d’activitats, el
dia 22 de juny ens vam desplaçar
amb autobús a la localitat veïna de
Tortosa, per celebrar, com tots els
anys, la Trobada de Centres Oberts
de les Terres de l’Ebre. Ens van
reunir uns 250 xiquets i xiquetes
de 7 municipis diferents del Baix
Ebre i Montsià. El 23 de juny, com
a excursió de final de curs, vam
anar a Aqualeon, al parc aquàtic
d’Albinyana. Els menors i les
educadores vam gaudir tot el dia
de les instal·lacions.
L’equip educatiu del centre
agraeix la confiança mostrada
per les famílies i avancem que
les inscripcions per al proper
curs seran la primera setmana
de curs escolar, ja es repartirà la
informació a l’escola a l’inici del
curs 2016-2017.
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Grup Joventut
En aquest magazín us parlarem de
les activitats que durem a terme
aquests dies, primer que tot el dilluns 11 de juliol i dins el marc de
les Festes Majors es portarà a terme
la ja tradicional cursa enigmàtica,
aquest any sota el títol “El tresor de
la plana”. Els participants hauran de
venir disfressats de pirates per tal de
passar una nit divertida i màgica i on
l’enginy formarà un paper fonamental.
Del 25 al 30 de juliol realitzarem les
colònies d’estiu, aquest any seran a
Cinctorres (Comunitat Valenciana) i
un total de 51 xiquets i xiquetes guiats per 9 monitors descobriran la població mitjançant jocs, manualitats,
gimcanes, excursions...

Punt d’Informació Juvenil Planer
Parlem de…
Joves i seguretat i salut laboral
L’Agència Europea de Seguretat i
Salut en el Treball ha engegat una
campanya per impulsar les pràctiques de treball saludables entre
els treballadors joves, i per desenvolupar unes condicions de treball
favorables que promoguin la sostenibilitat de treball al llarg de la vida
laboral. Creus que, per ser jove, començar en una feina o fer pràctiques
laborals, no tens els mateixos drets
en matèria de seguretat laboral que
les persones que porten molts anys
en un mateixa feina?
Segons dades de l’Agència Europea
de Seguretat i Salut en el Treball, els
joves d’entre 18 i 24 anys, tenen un
nivell de sinistralitat un 50% superior a la resta de treballadors de qualsevol altre grup d’edat. Cada any,
a Europa, milers de joves pateixen
lesions o malalties originades a la
feina. Un accident de treball o una
malaltia professional com a resultats de l’activitat laboral poden tenir
conseqüències per a la resta de la
teva vida, quan en la major part dels
casos es podrien evitar. No arrisquis
la vida o la salut a la feina quan ho
pots evitar tenint la informació adequada. És important promoure el
treball sostenible i l’envelliment saludable des de l’inici de la vida laboral.
Els teus drets i les teves responsabilitats
Has de saber que tens dret a:
- Conèixer els riscos del teu lloc de
treball, què has de fer per estar
segur/a i què fer si es produeix un
accident o una emergència.
- Rebre informació, instruccions i
formació gratuïtes sobre aquestes
matèries, que han de ser específiques per al lloc de feina que desenvolupis.
- Rebre gratuïtament l’equip de protecció necessari.
- Participar formulant preguntes,
informant de les pràctiques o condicions poc segures, i ser consultat
per l’empresari en relació amb les
qüestions de seguretat.
Si tens dubtes sobre la seguretat de
qualsevol aspecte de la teva feina
tens dret a exposar-los al teu supe52

rior. En última instància, tens dret
a negar-te a fer una feina que no
sigui segura.
Al mateix temps, també és la teva
responsabilitat:
- Seguir totes les normes, instruccions i formació de seguretat, especialment pel que fa a l’ús d’equips
i maquinària, dispositius de seguretat o equips de protecció individual.
- Informar el teu superior dels riscos per a la salut i la seguretat a
la feina.
Consells per treballar amb seguretat
Aquests consells t’ajudaran a evitar
problemes de seguretat a la feina,
no te la juguis!
- No realitzis cap tasca fins que no
t’hagin format de manera adequada.
- Si creus que t’han donat massa
informació i massa ràpida, demana que t’ho repeteixin més a poc a
poc per entendre-ho bé.
- No abandonis la teva àrea de treball excepte si t’han dit que ho
pots fer. Altres àrees poden presentar riscos dels quals pots no ser
conscient.
- Si no estàs segur/a d’alguna pregunta cosa pregunta a algú abans
de fer res: consultar a un superior
o a un company/a per impedir que
hi hagi un accident.
- No t’estiguis de demanar més informació si no tens les coses clares.
- Fes servir sempre els equips de
protecció individual adequats per
a cada tasca. Has de saber quan
i com has de fer servir els equips
de protecció, on són i com mantenir-los.

- Assegura’t de saber actuar davant
una situació d’emergència, tant si
es tracta d’una alarma d’incendi,
com un tall de subministrament
elèctric o de qualsevol altra situació.
- Comunica immediatament qualsevol accident al teu superior.
- Estiguis alerta a possibles símptomes, com maldecap, mareig, irritacions de pell, ulls, nas o gola, i no
els restis importància. Si vas a veure el tu metge de capçalera, perquè
tens algun problema, explica-li
quina feina fas.
- Segueix els consells i les instruccions que t’han donat: fer descansos, ajustar la cadira a les teves
necessitats, portar equips de protecció, etc.
Segons les Estadístiques Europees
d’Accidents de Treball, l’índex d’incidència d’accidents de treball no
mortals és un 40% superior entre les
persones de 18 a 24 anys, els homes
joves apareixen especialment com
un grup de risc des del punt de vista
de la seguretat.
Els treballadors joves mostren una
menor taxa global d’accidents mortals. Tot i això, la construcció és el
sector amb major nombre de víctimes mortals joves. També hi ha una
altra incidència d’accidents mortals
en l’agricultura, el transport i les comunicacions i la indústria.
Segons les Estadístiques Europees de
Malalties Professionals les cinc primeres malalties professionals que
afecten als joves són les reaccions
al·lèrgiques, les irritacions de la pell,
les malalties pulmonars, les malalties infeccioses i els trastorns músculesquelètics.

La Plana Ràdio

Acaba la temporada, comença l’estiu a la Plana Ràdio
A finals del passat mes de maig
donàvem per acabada la temporada 2015/2016 que, des de la Plana
Ràdio, valorem com a molt positiva perquè ens ha permès mantenir la majoria de continguts i col·
laboradors de l’any passat i, molt
especialment, pels nous continguts que hi hem pogut incloure.
Per exemple, la tertúlia “Parlar per
Parlar” que han coordinat Josep
Martí i Josep Lluís Ferré i que ha
comptat amb un nodrit planter de
tertulians, homes i dones que cada
dilluns han debatut i opinat sobre
els més diversos temes locals i genèrics. També hem pogut tenir a
la nostra graella de programació
una bona representació de joves
del poble a través de l’Associació
de DJs de Santa Bàrbara els quals,
dirigits per Àlvar Aixendri han pogut mostrar a l’audiència les seues inquietuds musicals. Encara
dintre d’aquest camp musical podem afegir la “repesca” d’un antic
col·laborador, Ruben Limbos, que

aquesta temporada també ens ha
permès emetre les seues sessions
internacionalment reconegudes.
També en la franja musical, però
a l’altre extrem, hem donat la benvinguda al mestre Joaquim Tafalla
que ens ha permès apropar-nos a
la música clàssica d’una manera
molt didàctica, entretinguda i, sobretot, professional.
Un altre debut singular que hem
tingut ha estat el de Montse
Valldepérez, la nostra “bruixeta”,
com “carinyosament” ens referim
a aquesta col·laboradora que ens
arriba també des de Jesús i que
amb el seu horòscop setmanal s’ha
convertit en un dels espais més escoltats de la nostra programació.
A banda d’aquestes novetats, i
gràcies als gairebé 30 col·laboradors
i col·laboradores que hem tingut,
hem pogut continuar oferint als
nostres oients una programació
que combina l’entreteniment, els
coneixement, la informació i la
música de la millor manera pos-

sible, per a poder continuar tenint
una audiència fidel i que, com hem
pogut comprovar, segueix creixent.
Com marca la tradició i per a agrair tot el treball dels darrers 9 mesos a aquesta trentena d’homes i
dones que formen l’equip humà
de la Plana Ràdio, el passat 10 de
juny vam celebrar el final de curs
trobant-nos en una jornada de
convivència i coneixença, que ens
va portar a visitar el poblet de Llaberia, al terme municipal de Tivissa, l’ermita i font de Santa Marina,
al de Pratdip. Ja de tornada i per la
nit, l’Ajuntament de Santa Bàrbara va patrocinar el sopar de fi de
curs que enguany es va celebrar
al Restaurant Venta de la Punta i
que va comptar amb la presència
del nostre antic regidor, Antonio
Ollés, ja que l’actual, Adrian Batiste no va poder assistir-hi, essent
presidit per l’alcalde del municipi
Alfred Blanch, qui en el seu parlament ens va avançar algunes novetats que afectaran a l’emissora
els propers mesos, com és el canvi
d’ubicació de l’emissor i antenes
per tal de poder desallotjar l’edifici
de l’antic ajuntament i poder iniciar les obres de rehabilitació.
La festa va acabar amb un animat
ball i una divertida sessió de photocall de la qual en podeu veure una
petita mostra.
Bon estiu, bones vacances i bona
ràdio, perquè la nostra programació continua fins al mes de setembre amb una programació més
musical i lleugera a la qual tampoc
li fa falta, cada dia, els seus continguts informatius.
Josep Roig
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Llar d’Infants Les Beceroles
FESTA DE LA PRIMAVERA
Aquest any hem celebrat la festa de
la primavera en voltes de Sant Jordi i
hem decorat la nostra llar com si fos
un castell medieval. Per això els tallers
els hem relacionat tots amb el castell
i al final de les activitats érem tots/es
uns cavallers.
Els tallers que hem fet aquest any han
estat:
- una disfressa de cavaller
- una corona amb pintura
- un escut amb cartró
Cada taller es fa en una taula diferent
i els nens/es van voltant les taules fins
haver-los fet tots.
Tot seguit ens vam menjar el berenar
que ens havien preparat els pares i
mares tan eixerits que tenim.

FESTA DE GRADUACIÓ

EXCURSIÓ AL DELTARIUM
El dia 17 de juny nens/es, pares/mares i d’altres familiars juntament amb
les educadores de la llar vam anar
d’excursió a l’Spa Natura Resort de
Peníscola. Vam realitzar diferents activitats: veure un mini zoo, vam jugar
als inflables, vam fer una passejada
en carro i cavall i vam fer un taller on
vam plantar una tomatera. Després
vam anar a dinar i quan vam acabar
els nens/es van anar amb els monitors
a fer conta-jocs. I quan ja havíem paït
el dinar ens vam banyar a la piscina.
Va ser un dia complert ple d’activitats
i en el qual ens ho vam passar molt bé!
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Les educadores, per a acomiadar el
curs als nens/es de P2 que marxen a
l’escola, hem organitzat una festa de
cloenda.
En primer lloc fem un berenar per a
tots els familiars. En acabar de berenar
hem passat un vídeo amb imatges de
les diferents activitats que hem compartit amb els nens/es durant els anys

que han estat amb nosaltres a la llar.
Després fem la graduació de cada
nen/a, on els posem un birret i els donem el diploma de graduats. És una
festa molt emotiva ja que recordem
els anys passats i acomiadem a nens/
es que han format part de la nostra
vida però que ara han de començat
una nova etapa.
Donem les gràcies als pares i mares
per confiar amb nosaltres!

CAP Santa Bàrbara
ENTEROVIRUS: QUÈ
ENS ESTÀ PASSANT?
Recentment se n’ha parlat, i molt,
d’uns gèrmens microscòpics: els Enterovirus.
Formen una família amb més de 100
varietats (serotipus). Un d’ells era el
causant de la polio, malaltia feliçment
eradicada del nostre medi per mitjà de
la vacuna corresponent.
Altres són residents habituals del
nostre cos, particularment a la via
respiratòria i digestiva, sense causar
cap mena de símptoma. Això ja
ens dóna idea de què la virulència
d’aquest grup de microbis no és tanta
com li atribueix l’alarmisme d’algunes
informacions que han anat circulant
aquests dies pels mitjans de comunicació, xarxes socials incloses.
Afegir també que, quan causen malalties, solen ser lleus i autolimitades.
Es transmeten per les mans, per no
haver estat ben netejades després de
fer deposicions, o en contacte amb secrecions de boca o nas, o des de la via
respiratòria (tos, esternuts). Poden romandre hores als objectes o materials
contaminats, dies a les secrecions respiratòries i mesos a la femta.
Des del contacte amb el virus i els primers símptomes (període d’incubació),
poden passar entre 3 i 6 dies. Encara
que no sempre contacte vol dir contagi i, encara menys, que aquest contagi desenvolupi malaltia greu. En cas
de contacte amb persones afectes no
cal cap mesura especial, excepte la higiene ja esmentada i estar amatents
a l’aparició de símptomes d’haver-se
contagiat.
Les manifestacions clíniques, habitualment de poca importància, són respiratòries (tos, mal de gola), digestives
(vòmits i diarrea) o cutànies (lesions
exantemàtiques), amb un grau variable de febre.
Malalties prou conegudes en el nostre
medi com la síndrome mà-boca-peu
(figura 1) o la herpangina (faringe i
amígdales amb lesions vesiculoses)
estan causades pels enterovirus. Els
nens amb aquests símptomes convé
que s’estiguin a casa, sense entrar en
contacte amb altres nens mentre duri
la malaltia. Per cert, no s’ha demostrat
que hi hagi cap risc especial per a les
dones embarassades.

FIGURA 1 : Malaltia mà – boca – peu

FIGURA 2
Signes suggestius de malaltia complicada:
Lleus: Tremolor, somnolència, marxa
amb una certa inestabilitat.
Moderats: Somnolència important, clínica bulbar incipient.
Greus: Clínica bulbar important amb
disàrtria (dificultat per a articular bé
les paraules), disfàgia (dificultat per a
engolir), absència reflex nauseós, alteracions del ritme respiratori, parèsies,
paràlisi amb hipotonia flàccida. Alteracions de la pressió arterial, del ritme
cardíac, sudoració freda.
A nivell de tot Catalunya, en dades de
5 de juny, transmeses a les Sessions
del Congrés anual de l’Associació Espanyola de Pediatria, s’han confirmat
82 casos, dels quals la gran majoria ja
estan a casa, encara que algun ha re-

querit ingrés a UCI per a rebre tractaments més complexes (figura 2).
En el nostre medi, vinculat al nostre
Hospital de Referència (HTVC), s’han
detectat 12 casos, que s’han hospitalitzat per estudi i observació. Tan sols un
d’ells ha requerit trasllat a Centre de 1r
nivell per a atenció intensiva, mentre
que els altres han estat donats d’alta
en ple procés de total recuperació.
Dir, per acabar, que fa uns 3 anys a
alguns països asiàtics hi va haver (en
aquest cas sí) un episodi epidèmic de
malaltia neurològica per enterovirus.
Arrel d’aquest episodi es va començar
a desenvolupar una vacuna, encara en
procés d’investigació.

JAUME MIQUEL SALSAS
Pediatre - CAP Santa Bàrbara
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Centre de Dia de Santa Bàrbara
Salutacions cordials a tots els lectors,

dels nens i nenes del Centre Obert
l´Oliveta.

Ens fa molta il·lusió compartir
amb vostès la notícia de la celebració del nostre primer aniversari, el passat mes de maig. Un esdeveniment molt significatiu amb el
qual vam gaudir de la companyia
no només dels usuaris i de les seves famílies, sinó de les autoritats,
el Sr. Alfred Blanch, alcalde de la
població, i les regidores Sra. Montse Rodríguez i Sra. Judit Lleixà, a
més d´amics i veïns del municipi, i

També volem agrair la visita del
Club Twirling Santa Bàrbara, que
ens va oferir una magnífica actuació, amb un final de festa tots plegats gaudint d´un berenar popular
per a tothom, amb cóc i xocolata
desfeta.

56

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, aprofitant

les bones temperatures a l’exterior
del centre, ja sigui fent gimnàstica,
jugant a bitlles o donant un passeig, a banda d´altres que ja són un
èxit, com el taller de memòria o les
manualitats.
Per a més informació no dubteu
en adreçar-vos al nostre Centre de
Dia.
Ens acomiadem de tots desitjant-los que passin bones Festes
Majors, i fins la propera!!!
Equip Assistencial Centre VIMA

Smartcentre

Col·leccions a l’Smartcentre
Ets un amant de les col·leccions? Col·
lecciones monedes, segells, pins, camisetes, xapes o qualsevol altre objecte
pel qual et consideren un “freak”?
T’agradaria mostrar-les a tothom? A

l’Smartcentre tens el teu espai!
Si compleixes algun dels requisits anteriors, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Qualsevol col·
lecció que tinguis, per estranya que

pugui semblar, tindrà el seu espai a
l’Smartcentre a partir del mes d’octubre. No dubtis en contactar amb nosaltres i ens ho expliques. A l’Smartcentre
t’informarem.
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Smartcentre
L’ACTIVITAT DE l’SMARTCENTRE
L’activitat de l’Smartcentre durant
aquest trimestre ha estat molt intensa. Per als més petits s’han realitzat
diferents activitats de bebeteca, junts
ens hem fet músics, hem descobert els
primers llibres i, al mes de maig, massatges infantils amb la fisioterapeuta Maria Bel. Per a una miqueta més
grans, el contacontes, amb “La llegenda da Sant Jordi” i “El peix transparent”
a càrrec de Montse Calvet, un conte
molt especial i que va agradar molt als
petits. Seguint amb infants, però un
poc més grans, han pogut gaudir dels
jocs de taula, activitat cada cop més
consolidada, i de Llegim i Xalem amb
“Busquem a Sant Jordi”, fent un recorregut pels carrers del poble i “Llegim
a les places”, sense oblidar les activitats TIC, amb un karaoke, on s’ho van
passar molt bé, i com protegir-se a les
xarxes.
Destacar al mes d’abril la celebració
de la diada de Sant Jordi, que va començar amb les lectures en veu alta,
a càrrec d’alumnes de 3r d’ESO i 6è de
primària, conjuntament amb un taller
de balls típics. Per als més petits, exposició de treballs i foto de tots els participants de l’activitat “Escut de Sant
Jordi”. I, a la tarda, “Revetlla d’Històri-
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es”, amb un 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.
Per als adults, també hem gaudit d’una
gran varietat d’activitats, començant
per les activitats TIC a l’aula de formació, el club de lectura amb “EL ARQUITECTO DE TOMBUCTÚ” de Manuel Pimenter, “LOS ENAMORAMIENTOS” de
Javier Marias i la commemoració del
90è aniversari de Manuel Pérez Bonfill,
amb el llibre “ABUSOS DEL RITUAL” i la
participació d’Emigdi Subirats. També
llegim i parlem, un taller d’Alzheimer,
el taller de memòria i tendències, amb
“Postures corporals” a càrrec de Carme
Solà i “Costura fàcil” amb Mercedes
Rodríguez. I’m sorry! i les converses en
anglès. I, per als més grans, la nostra
historia planera.
Com aquest trimestre cau dintre el
marc de les Jornades Culturals, hem
tingut dues presentacions de llibres,
el de Pere Perellón “EL SÍMBOLO DE LA
HERMANDAD” i “BOLETS DEL PORT II”,
de Manolo Arrufat i Ferran Royo, fent
un petit homenatge a aquest últim.

Destaquem altres activitats com la
xerrada dels Mossos d’Esquadra “Consells de seguretat al domicili, via pública i a Internet” organitzada per
l’associació Dones Planeres, la visita
de la Llar d’Infants i de P5 de l’Escola, junts vam descobrir moltes coses
de l’Smartcentre. També la Tinet Taula, amb el curs “Participar a les xarxes
socials”, el nostre dia SMART, els nostres aparadors dedicats a Sant Jordi, a
les tradicions i a l’estiu que comença.
També hem realitzat una nova edició
del Codeclub, on catorze infants han
participat d’aquesta activitat formativa, la qual és una iniciativa que vol
iniciar als infants en la programació
d’ordinadors.
Gairebé acabant el trimestre, La Setmana de l’Energia, del 13 al 17 de Juny,
amb jocs de l’energia, la xerrada “Com
estalviar amb la factura de la llum?” i
l’exposició “El vehicle elèctric”.
Finalment, també s’han realitzat les
activitats habituals d’inserció laboral,
reocupa’t, activitats extraescolars i
l’habitual moment radiofònic, l’Smarttime.
Ara ja ens espera l’estiu que comença,
però us esperem a tots la propera temporada amb moltes novetats i activitats per a tothom. Us esperem!!!

Smartcentre

El racó de les recomanacions

Document
Títol: Cafè de París
Autor: Francesca Aliern

Seguint els passos d’un comediant de
plaça d’origen grec, la protagonista
d’aquesta història desapareix del seu
poble i deixa enrere una vida que ja
no podrà recuperar. La jove Magdalena decideix provar sort en l’incert món
de la música i, en poc temps, passa de
cantar a l’hort de casa, en un poble
marcat per les penúries i l’èxode rural,
a triomfar com a Madeleine en els es-

cenaris de les grans ciutats. La descoberta del Cafè de París la portarà a viure un idil·li amb la ciutat de les llums i,
també, a conèixer el significat de l’èxit
i les seues grans repercussions en la
vida familiar. Aquesta novel·la ens presenta la història d’una dona apassionada per la música que, en temps de la
Segona Guerra Mundial, recorre espais
emblemàtics del món artístic i, en un
moment determinat, agafa les regnes
de la seua vida i ja no les deixa anar
mai més, malgrat que siguin dures i
punxenques.

Web
http://www.propostes.com
Aquesta web ens ofereix una completa
oferta d’activitats de tot tipus i d’escapades a Catalunya. Esports d’aventura,
turisme i activitats d’oci, a Propostes.
com trobaràs una gran selecció d’experiències per realitzar o regalar. Activitats per a fer en família o amb els
amics. Jornades de teambuilding per
a empreses i escapades romàntiques
amb activitats per a parelles. També
esports d’aventura, turisme rural, comiats de solter i soltera, vols en globus,
cursos d’esports d’aventura i cursos
d’artesania, colònies d’estiu i molt,
molt, molt més. Ens permet realitzar la
cerca per activitats o per lloc de manera ràpida i senzilla. Molt recomanable
per a aquells que encara no sabeu que
fer aquest estiu.
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Museu de la vida a la Plana
Una trentena d’estudiants de turisme
visiten el Museu de la Vida a la Plana
Aquesta és una activitat organitzada
conjuntament per l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre i l’Institut
Montsià d’Amposta.
El 12 d’abril els alumnes de primer i
segon del Cicle Superior de Formació
Professional de Guia, Assistència i Informació Turística van visitar el Museu
de la Vida a la Plana. Com a segon any
consecutiu, i dins del programa de formació a l’empresa organitzat conjuntament entre el Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre i l’Institut Montsià
d’Amposta, l’alumnat encarregat de
l’obertura del museu va realitzar una
visita turística per l’equipament als
seus companys i companyes.
L’objectiu principal d’aquest tipus de
sortides és formar als estudiants en
pràctiques, fent-los crear i executar
una activitat turística professional
perquè tinguin les millors eines i més
experiència per fer el salt al món laboral. Al mateix temps, aquesta activitat
també serveix per donar a conèixer
l’equipament als estudiants de primer,
encarregats de l’obertura del museu el
curs vinent.
Com ja va succeir l’any passat, l’activitat va ser tot un èxit. Les alumnes Cristina Lletí i Fara Forcadell van crear una
activitat molt dinàmica i participativa.
L’activitat va començar amb una visita guiada, repassant els orígens de la
població fins a l’actualitat. La visita
va continuar per l’espai “Josep Antoni Valls”. Després, a la sala polivalent,
es va presentar la gimcana. Es van fer
equips per colors, que havien de superar les proves que havien preparat les
alumnes. Proves diferents en funció de
color. El primer grup que ho encertava
era el guanyador de la gimcana.
L’alumnat s’ho va passar bé. Van mostrar una actitud immillorable, cosa
per la qual des del Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre volem felicitar,
tant a l’alumnat com a les seues professores: Silvia Labernia i Carme Yeste.
A més, també aprofitem per agrair la
presència i l’esforç que sempre hi dedica el regidor de Governació, Promoció Econòmica, Agricultura i Serveis, el
Sr. Antonio Ollés.
Després de l’activitat, vam demanar
la participació de tot l’alumnat i professorat per saber què en pensaven de
l’activitat, del guiatge i poder així, tant
les alumnes que van fer l’activitat com
els participants, millorar de cara a la
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realització de guiatges professionals.
L’any anterior l’activitat també va ser
un èxit. L’alumne de Santa Bàrbara,
David Accensi, i un estudiant de Godall, Carlos Meléndez, tots dos encarregats de l’obertura de l’equipament
el curs 2014/2015, van realitzar una
visita teatralitzada molt professional.
Veurem que fem l’any que ve. Ara el
següent pas és presentar els projectes
de final de Cicle el proper mes de maig,
que han d’anar vinculats als equipaments ens els que fan pràctiques.
Per últim, reiterem la nostra felicitació,
tant a l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
a l’Institut Montsià per la seua participació, i sobretot, als alumnes que en
són els principals protagonistes.

nyor Antonio Ollés Molias al qual van
acudir un grup de veïns de la població.
La mostra, inclosa al programa d’exposicions itinerants de la Diputació de
Tarragona, recorre, a través d’imatges,
aquesta tècnica constructiva que ha
donat lloc a nombroses edificacions
rurals i agrícoles al Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre. A més, es poden
veure algunes de les edificacions més
singulars construïdes amb aquesta
tècnica a la comarca del Montsià, com
la barraca de Quicolis o la barraca de
l’Ametller.
L’objectiu de la mostra és el de difondre les construccions de pedra seca
del territori a la vegada que es dóna
a conèixer l’ahir i l’avui d’unes construccions en què no només destaquen
els valors estètics, sinó que també són
importants els valors culturals relacionats amb l’ús d’eines i de tècniques
singulars basades en el coneixement
empíric del territori.
En les construccions de pedra seca no
s’utilitza cap altre material que la pedra. De fet, s’aprofiten les seves característiques intrínseques i mecàniques
i es col·loquen de forma que s’aconsegueixi estabilitat i rigidesa, donant lloc
a infinitat de formes diferents.
Les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, especialment el Montsià,
són riques en aquest tipus de patrimoni. A la gran quantitat de construccions s’ha d’afegir la gran varietat de
funció i estructura. Aquestes construccions, s’han revaloritzat com a
patrimoni fortament identitari, indissoluble del món rural, en general, i del
món agrícola i ramader, en particular.
Aquesta exposició és fruit del treball
continuat d’un grup de persones que
ha treballat en la recuperació d’aquest
patrimoni des de l’any 1999.
Joan Grau / @J_GrauCasajust
Tècnic comunicació i tutor empresa
del MTTE

Exposició “La pedra seca al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre”.
Aquesta és l’exposició que el passat 6
de maig es va inaugurar al Museu de la
Vida a la Plana en el marc de les XXV
Jornades Culturals de Santa Bàrbara.
Aquesta mostra va estar organitzada
per l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
el Consorci del Museu de les Terres
de l’Ebre i la Diputació de Tarragona.
L’acte d’inauguració va ser presidit i
conduït pel regidor de Governació, se-

Serveis Socials Bàsics
AVANTATGES PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
LEGALMENT
RECONEGUDA
En general, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% poden sol·
licitar el Programa Unificat d’Ajudes
(PUA) d’atenció social per a persones
amb discapacitat i acollir-se a altres
convocatòries o programes d’acord
amb les bases que s’estableixin.
Beneficis generals a partir del 33% de
discapacitat
Deduccions en impostos i tributs
99IRPF (declaració de la renda)
99Impost de donacions i successions
(Agència Tributària de Catalunya)
99Impost de matriculació de vehicles
99Impost de circulació
Deduccions en el preu del transport
públic
99Targeta de transport públic
99Targeta FFCC
Assessorament laboral
99Equip de Valoració i Orientació Laboral de la Generalitat de Catalunya (EVO)
99Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat de la Generalitat de
Catalunya (CAD)

99Equip d’Assessorament Laboral de
l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (EAL)

Beneficis a partir del 65% de discapacitat
Deduccions en el preu del transport
públic
99Targeta Daurada Renfe (Cal sol·
licitar-la a Renfe abans de comprar
el bitllet).
Pensions
99Prestació no contributiva per discapacitat (PNC)
99Complement per a titulars de la
prestació no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer
99Prestació complementària per a les
persones pensionistes de la modalitat no contributiva
99Prestació per fill a càrrec (PFC)
Beneficis a partir del 75% de discapacitat i amb dependència
Pensions
99Complement de la pensió no contributiva per discapacitat (PNC)
99Complement de la prestació per fill
a càrrec (PFC)
Aquests dos complements no es poden
percebre a la vegada.

Beneficis en cas de superar el barem
de mobilitat reduïda
Impostos i tributs
99Deducció de l’IVA en la compra
d’un vehicle
Transport
99Targeta d’aparcament (modalitat
conductor / no conductor)
99Gual a la vorera

MARC ACERO, DUES PLATES I UN BRONZE A L’ESTATAL
Marc Acero va tenir un destacat protagonisme amb la selecció catalana de
ciclisme en pista, que va aconseguir
un total de 12 medalles al Campionat
d’Espanya júnior i cadet disputat a València. El ciclista nascut a Santa Bàrbara, actualment a les files de l’equip
de Cervera del Maestrat, es va penjar
dos medalles de plata i una de bronze. A la prova de velocitat, Acero va
finalitzar en tercera posició i també
va aconseguir la medalla de plata a la
modalitat de keirin.
Finalment, a la prova de velocitat per
equips, Catalunya es va emportar la
plata amb Marc acero, Josep Gonzàlez
i Pau Vilanova. D’aquesta manera, el
ciclista ebrenc va demostrar la seva
tremenda qualitat i va posar de manifest que té un gran futur.
Setmanari l’Ebre
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Opinió dels Partits Polítics
Les legislatures polítiques municipals, fins al moment, sempre han
tingut i tenen una durada de 4 anys;
en el nostre cas, el de l’equip de govern actual, el nostre compromís és la legislatura 2015-2019.
Ara, quan ja hem superat el 25% d’aquesta,
potser és hora de fer memòria i repassar de
forma resumida allò que s’ha anat treballant
en aquests 365 dies de govern municipal. Això
resulta ser un exercici d’autoreflexió per als
governants, per a valorar quin tant per cent
del nostre programa electoral hem assolit,
i per al veïnatge perquè en pugui fer la seva
pròpia valoració.
Des del nostre grup municipal, ens sentim satisfets, perquè pensem que estem aconseguint
moltes de les fites proposades, sense parar de
treballar, per al bé del nostre poble i els seus
convilatans.
Sempre solen ser més lluïdes, vistoses i valorades les grans obres. En el nostre cas podríem
incloure aquí l’acabament i posada en marxa
de l’Hotel d’Entitats o la segona fase de la canalització del carrer Victòria (recentment acabada); però a pesar de tot també tenen molta
importància totes i cadascuna de les petites
accions que es decideixen i s’executen dia a
dia, com la millora de voreres, nou dinamisme
a la festa major, retolació dels carrers, establiment de nous horaris d’oficines, complementació del portal de la transparència, reforma
integral de les instal·lacions de les piscines
municipals, recuperació per al poble de l’antiga estació de tren, participació en el pacte
per a la reactivació econòmica de la comarca,
obertura de nous vials públics, adjudicació de
les obres de rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament, adjudicació de les obres del carrer
Mare de Déu de Montserrat, noves ordenances
de civisme i convivència...
A nivell econòmic, i que afecta a la butxaca de
tots els contribuents, també hem aconseguit
tot un seguit de petites accions que pensem
que poden donar un respir a tothom: subvencions per als usuaris del Centre de Dia, fragmentació del pagament de l’IBI, baixada de 5
punts del coeficient que li correspon a l’Ajuntament, reducció dels preus de piscines, amb
bonificacions especials per als socis d’entitats
locals, aprovació de l’ampliació de l’horari de
la Llar d’Infants municipal...
Ja sabem que fer-ho bé al gust de tothom és
del tot impossible, però sempre la nostra premissa és “està per damunt l’interès col·lectiu que el
particular”. Així mateix tampoc ens cansarem
de dir que el nostre interès per a la millora del
poble fa que estem per damunt de partidisme
i ideologies; sense oblidar-nos, això sí, del nostre full de ruta que és el programa electoral i
que és per això que ens va triar la gent majoritàriament, ara fa un any.
Seguirem empenyent amb força per a tenir
un poble endreçat i benestant, posant-nos novament a disposició del veïnat per a allò que
puguin necessitar del nostre grup, al govern
municipal.
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Estem en ple estiu, calor i xafogor,
els que tinguen vacances felicitats per poder-les gaudir. També
és un bon moment per a fer un
repàs després d’un any de legislatura de la
tasca d’Esquerra Planera a l’ajuntament.
Des d’un principi els regidors d’Esquerra
Planera (EP), vàrem proposar que treballaríem en positiu, proposant idees i participant,
en la mesura que poguessen i ens deixessen,
en la vida municipal.
El nostre objectiu era fer una oposició constructiva, intentant millorar les coses que
creiem que no estaven bé o escoltar a la gent
i portar-ho a l’ajuntament perquè es pugue
solucionar.
En la presa de possessió ja vàrem proposar
algunes propostes com a condició «sine qua
non» per a votar a favor de la investidura del
nou alcalde, com que no ens van comprometre, el nostre vot va ser «abstenció», és a
dir un vot de confiança.
Hem aconseguit algunes fites, com modificar els preus de les piscines, aconseguir
un abonament més flexible per a piscines
o aconseguir descomptes per ser d’alguna
entitat del poble...
Algunes no, vàrem demanar que les piscines
siguen un dia gratis dins les festes, hem demanat incloure que els llibres digitals dels
nostres fills i filles que van a l’institut Les
Planes siguen gratuïts, o posar vigilants per
ordenar el tràfic a l’entrada i sortida de l’escola.
També van demanar participar en la confecció del programa de festes, però se’ns
va convocar tard i no ens van incloure cap
proposta.
Tot i així som positius i hem felicitat a
l’equip de govern quan han fet les coses bé
i hem votat en contra quan s’han fet malament, i, tot s’ha de dir, hi ha un nou tarannà
més transparent i participatiu de l’equip de
govern envers l’oposició... Hem aconseguit
que ens convoquen a un membre de l’oposició per participar amb els concursos públics
o les seleccions de personal, o ens informen
periòdicament de totes les novetats importants de la vida municipal.
La nostra tasca és fer oposició, de vigilar
la feina feta per part de l’equip de govern
i aportar tots els dubtes, queixes i suggeriments dels planers i planeres; aprovar el
que creiem que és bo per al poble, i votar en
contra per al que pensem que no és prioritari...
La nostra idea és continuar treballant pel
poble des de l’oposició, aportant idees i participant en tot allò que sigue rellevant per al
nostre poble, ja sigue en actes institucionals,
ja sigue intentant explicar o transmetre les
queixes, suggeriments o idees dels planers
i planeres.
Bon estiu a tothom!!

Després d’aquestes últimes
Eleccions Generals i que el
Partit Popular fos la segona força
més votada amb 295 vots, cosa que
no havia succeït mai o gairebé mai,
des d’aquestes línies del Magazín
volem donar les gràcies pel suport i
recolzament als planers i planeres
per haver confiat amb el Partit
Popular.
Des del Partit Popular a Santa
Bàrbara som conscients que en
aquests moments som una força
menys votada a nivell local i
treballem des de l’oposició per
a vetllar pels interessos de tots
els planers i planeres. Fa molt de
temps, en altres legislatures inclús,
que estem treballant amb el nostre
programa electoral que sembla que
no era tan dolent, quan l’equip de
govern ha tret idees i està portant
a terme alguns projectes, com és
el fraccionament de l’impost de
béns immobles, però des del Partit
Popular creiem que no és suficient,
aquest fraccionament s’hauria de
dur a terme amb tots els impostos
locals. També s’està treballant en
un espai per a joves o en la segona
fase del barranquet, projectes que
des del Partit Popular portàvem al
nostre programa electoral, i que
s’estan duent a terme per part
de l’equip de govern. A la fi, els
beneficiaris dels projectes de les
propostes d’un partit o un altre
són els planers i planeres, pels
quals volem vetllar i continuar
treballant perquè Santa Bàrbara
estigui sempre a l’actualitat i on
ens sentim a gust. Desitgem que
passeu unes bones Festes Majors i
un bon estiu a tots!

