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Editorial

B

Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

envolguts planers i planeres,
Ja estem a punt d’encetar la XX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, un esdeveniment distingit per una
llarga trajectòria, una gran consolidació i esperat per tots al mes de
novembre.
La fira ja és un referent al nostre poble, representa l’oportunitat de
mostrar el producte que ens identifica, el segell de Santa Bàrbara, l’oli
que juntament amb la resta de comerços que se sumen en aquest esdeveniment fan que cada tercer cap de setmana de novembre el poble
es converteixi en una festa que acull un gran nombre de visitants.
Els darrers anys han estat complicats, en general, però sobretot per a
aquests tipus d’esdeveniments, ja que ens hem vist minvats d’expositors i no ha estat fàcil mantenir el nivell, cosa que ha fet que per a
tots hagi significat un gran esforç lluitant amb les dificultats adverses,
però entre tots hem trobat fórmules per tal de poder facilitar i premiar
la fidelitat de més del 60% d’expositors, tots ells comerciants i empresaris, que fa molts anys que ens acompanyen, alguns gairebé des del
principi, i d’altres han anat afegint-se al llarg d’aquests 20 anys. Per
a tots, des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, continuarem treballant
amb tots els mitjans possibles per a aquest projecte tan significatiu
per al nostre poble.
Tot i que l’economia no està recuperant-se a bon ritme, la passada edició ja vàrem tenir més sol·licituds, per la qual cosa ja vam haver de fer
una notable ampliació que ens va permetre arribar a complir gairebé
els objectius establerts. A més a més, a poc més d’un mes de l’esdeveniment, les previsions van per bon camí i sembla ser que aquest any
la cosa no variarà gaire. La fira ha anat progressant any rere any, entre
altres coses perquè ens hem sabut adaptar als nous temps i a les necessitats que tenen els usuaris.
També hem de tenir en compte que la gastronomia és un tema que
cada cop atrau més gent i Santa Bàrbara té una excel·lent gastronomia fruit de l’esforç que els restauradors estan realitzant. A més a
més, les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli són una projecció a l’exterior de la mateixa fira. La fira significa un impuls de la
gastronomia i d’un producte arrelat i patrimoni nostre.
Finalment, des d’aquest mateix Magazín permeteu que inviti a tots els
lectors a que ens acompanyin en aquest esdeveniment i ens visitin,
perquè estic segura que gaudiran moltíssim.
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Alicia Giménez Bartlett, pregonera de les Festes
Majors 2016

L

es Festes Majors de Santa Bàrbara aquest any van comptar amb
una pregonera d’eminència dins
del món literari, Alicia Giménez Bartlett, la guanyadora de la darrera edició
del Premi Planeta, un dels premis literaris millors dotats del món, després
del Premi Nobel de Literatura.
Alicia Giménez Bartlett és una filologia, escriptora espanyola, nascuda a
Almansa, resident a Barcelona però
molt establerta a Vinaròs. Va estudiar
filologia espanyola a la Universitat de
València. El 1975 es traslladà a Barcelona, on es va doctorar en literatura
espanyola per la Universitat de Barcelona. L’any 1984 va publicar la primera
novel·la, (Seix Barral, 1984). El 1996 va

aparèixer el primer volum de la seva
popular sèrie policíaca protagonitzada per la inspectora Petra Delicado.
Aquesta sèrie consta, fins avui, de vuit
novel·les i ha estat traduïda a diversos
idiomes. L’any 1999 les aventures de
Petra Delicado van donar vida a una
sèrie televisiva protagonitzada per Ana
Belén i Santiago Segura.
L’any 2011 Alicia Giménez va guanyar
la 67a edició del Premi Nadal amb la
novel·la que relata la història de la
guerrillera maqui Teresa Pla Meseguer
() i en la qual fa referència a carrers
i llocs de la nostra població de Santa
Bàrbara. En novel·la negra, el 2014,
guanya el X Premi Pepe Carvalho i el

2015 va guanyar la 64a edició del Premi Planeta.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, ens comentava que a la pregonera li va fer molta il·lusió venir a Santa Bàrbara, ja que coneix el poble des
de ben menuda i, per això, els planers i
les planeres van gaudir molt escoltant
el pregó de les Festes Majors 2016.

Més oferta de revistes i premis a la bibliopiscina

S

anta Bàrbara, durant els mesos
de juliol i agost posa en funcionament la seva habitual bibliopiscina en què el principal objectiu és
promoure la lectura com a activitat de
lleure, no esperant que els lectors vagin als espais tradicionals de les biblioteques, sinó sortint a trobar-los allà
on habitualment passen el seu temps
d’oci per oferir-los els serveis bibliotecaris amb la màxima proximitat i on

poden consultar un fons seleccionat
per a totes les edats en què predominen els temes d’actualitat i la literatura d’imaginació: diaris, revistes, còmics, contes i novel·les, principalment.
Aquest estiu, arreu de Catalunya, hi ha
hagut 91 bibliopiscines i biblioplatges
i en totes elles, durant el mes d’agost,
hi va haver una selecció de revistes en
català degut a una iniciativa del Servei
de Biblioteques del Departament de

Col·leccions a l’Smartcentre

U

na vegada acabat l’estiu
a l’Smartcentre de Santa
Bàrbara ja està tot enllestit
per a començar un nou curs ple de
novetats, no solament documentals
sinó també pel que fa a activitats,
actes i esdeveniments. Primerament,
podeu consultar la gran quantitat de
llibres i revistes per a totes les edats
que ja tenim preparats i que formen
part del nostre aparador. Però sobretot,
al mes de setembre van començar
també les activitats amb novetats
molt interessants, tot i que serà aquest
mes d’octubre quan estaran en ple
funcionament. I, precisament, una
novetat serà una activitat mensual que
4

consistirà en visualitzar col·leccions
de diferents temàtiques i que molts
planers i planeres tenen guardades.
Si ets un amant de les col·leccions
i col·lecciones monedes, segells,
pins, camisetes, xapes o qualsevol
altre objecte pel qual et consideren
un “freak” i t’agradaria mostrar-les
a tothom, a l’Smartcentre tens el
teu espai. Si compleixes algun dels
requisits anteriors, no dubtis en posarte en contacte amb l’Smartcentre.
Qualsevol col·lecció que tinguis, per
estranya que pugui semblar, tindrà el
seu espai a l’Smartcentre. No dubtis
en contactar, a l’Smartcentre per a
informar-te.

Cultura de la Generalitat de Catalunya
fruit d’un acord amb l’APPEC.
Els usuaris hi podien trobar exemplars
de Cavall Fort, Cuina, El Tatano, El
Temps,
Enderrock,
Experiències,
Reporter Doc i Sàpiens i podien optar
a premis, ja que llegir una revista en
català tenia premi. Els 100 primers tuits
amb l’etiqueta #Biblioestiurevistes van
aconseguir una subscripció digital
d’un any a través de l’iQUIOSC.cat.
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Servei de préstec i lectura a domicili per a persones
amb mobilitat reduïda o dificultats de visió

S

’ha posat en funcionament el
Servei de Préstec i Lectura a
Domicili per a persones amb
mobilitat reduïda o dificultats de
visió, un servei gratuït que ofereix
l’Smartcentre, a persones que viuen
a Santa Bàrbara, amb la voluntat de
fer arribar la biblioteca a tothom,
especialment a les persones amb
dificultats de visió o amb problemes
de mobilitat, amb l’objectiu de facilitar
l’accés tant a la lectura com al servei
de préstec.
El servei ofereix la possibilitat de
disposar d’una estona mensual de
lectura en veu alta a domicili. El
mateix usuari pot escollir les lectures

o bé deixar-se guiar per les propostes
de l’Smartcentre. També ofereix la
possibilitat de rebre mensualment al
domicili el préstec de llibres, revistes,
CD o DVD de l’Smartcentre, durant
30 dies amb possibilitat de renovar,
sempre i quan cap usuari no l’hagi
reservat.
Per sol·licitar el servei solament s’ha
de complir el requisit de ser persones
amb mobilitat reduïda o dificultats de
visió i contactar amb l’Smartcentre
per telèfon (977 719 136). A la primera
visita es facilitarà la gestió del servei i
del carnet de l’Smartcentre.
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor de
Cultura, Alfred Blanch, creu que amb

aquest nou servei es posa a l’abast
de tots els planers i planeres el fons
documental de l’Smartcentre i els
serveis que s’ofereixen.

Santa Bàrbara aprova les seves ordenances fiscals per al 2017
(J.Roig/La Plana Ràdio).-

E

n la sessió plenària celebrada
el dia 29 de setembre a l’Ajuntament de Santa Bàrbara es va
proposar la modificació d’algunes de
les ordenances fiscals i la incorporació d’altres de noves, entre les que cal
destacar la que fa referència a la bonificació que s’aplicarà a partir d’ara a
determinats tipus de vehicles. L’alcalde
del municipi, Alfred Blanch, va explicar
a la corporació que, concretament els
que es bonificaran són els considerats
històrics i els elèctrics, que estaran
exempts d’abonar els corresponents
impostos, mentre que els híbrids tindran una reducció del 50 % i els de més
de 25 anys una bonificació del 25 %.
Es va aprovar també la modificació
de la taxa sobre construccions, instal·
lacions i obres que ara anirà lligada
amb la de llicències urbanístiques i per
a la qual s’estableix una quota mínima
de 30 euros.
Es va proposar també una nova taxa
de 15 euros pels tràmits que ha de
fer l’Ajuntament amb la Guardia Civil
per tal d’obtenir les targetes d’armes
de 4a categoria (escopetes i pistoles
d’aire comprimit) i també s’incorpora
una nova taxa per als nínxols usats

que serà la meitat del que es paga pels
nous. També es va modificar els preus
que han de pagar els majors de 65 anys
pels cursos de natació o els “bonocursets” que tindran una bonificació de 5
euros. Finalment es va proposar també
retocar el preu dels anuncis del programa de festes que s’arrodonirà un cop
s’hagi aplicat l’IVA.
El conjunt de propostes es va aprovar

amb els vots del grup de CiU i PPC,
mentre que el grup d’Esquerra Planera
va votar en contra, tot i estar d’acord
amb tots els punts, menys amb el que
feia referència a la taxa de 30 euros que
s’aplicarà sobre construccions, instal·
lacions i obres i que, com va puntualitzar l’alcalde, va lligada a la dels tràmits
administratius que genera l’obtenció
de llicències urbanístiques.
5
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Es dóna el tret de sortida a les obres de rehabilitació
de l’Ajuntament

F

inalment, després de molts anys
d’anar fent passes per a poder
tenir tot a punt per a l’execució
de les obres, pels serveis que allotjava l’edifici, per la seva complexitat i
pel seu elevat cost econòmic, s’inicien
aquest setembre les obres de rehabilitació de l’edifici consistorial.
Des de què es va decidir que era necessari la rehabilitació de l’edifici, tots
els equips de govern que han hagut
durant aquest temps, han cregut en
el projecte, que conserva la fisonomia
externa de l’edifici i en renova tot l’interior; ja que tot i no ser un poble amb
gaire història, aquest és un dels edificis
més emblemàtics de la població, en la
línia de preservació de la memòria històrica planera.
Cal recordar que és un edifici amb un
total de 1.119 m2 (repartits en 3 plantes
de 345,41 i un altell de 82,88 m2) i que
allotjava, a més de les dependències
municipals, el servei de correus, l’arxiu municipal, el mercat, l’emissora

de ràdio local, la veu pública, l’oficina
de l’empresa d’aigües, el jutjat de pau,
la sala de plens i, en èpoques anteriors, fins i tot les dependències de la
Guàrdia Civil o la biblioteca.
Durant tots aquests anys, tots aquests
serveis s’han anat reubicant en altres
llocs, alguns de forma ja definitiva i altres provisionalment, pendents de poder retornar a l’edifici original.

El projecte que ara s’inicia està fraccionat per tal de poder-ne fer front amb
el pressupost ordinari municipal, i així
d’aquesta manera poder avançar i no
deixar deteriorar més el bell i cèntric
edifici municipal.
En aquesta primera execució, amb un
cost de 238.514,05 €, tenint un preu de
licitació de 299.803,01€, és dut a terme
per l’empresa GICSA. Té per objectiu
fer tot l’enderroc interior de l’edifici,
fer la nova cimentació i iniciar la nova
estructura de l’edifici des de zero. Tot
això amb una durada aproximada de
4 mesos.
En fases posteriors s’anirà acabant temes d’accessibilitat i aïllament, instal·
lacions, divisions, i acabats interiors,
deixant per al final l’actuació a la façana, per tal de donar-li l’acabat definitiu.
Tot aquest procés s’allargarà en el
temps, sense poder dir clarament una
data final, ja que hi ha molts factors
que poden facilitar o dificultar el ritme
d’execució de les diferents fases.
Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, comenta que aquest moment és
l’inici del tram final per a poder gaudir
d’un edifici sostenible i actual respectant la fisonomia externa, i d’això se’n
sent satisfet; agraint el treball fet pels
seus predecessors per tal de poder arribar a aquest moment, i es mostra esperançat per tal de què el desenvolupament total del projecte pugui agafar
bon ritme. Tot i que recorda que el més
important és la fase de consolidació de
l’edifici, que és la que ara s’inicia.
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V edició de Cultutardor

L

a V edició de la Cultutardor ja
està aquí i, aquest 2016, els dissabtes culturals de tardor es tornaran a concentrar en dos caps de setmana i seran el dissabte 5 de novembre i el dissabte 12 de novembre, els
quals dinamitzaran culturalment amb
espectacles diferents abans del cap de
setmana de la XX Fira de l’Oli Novell,
els Cítrics i la Gastronomia.
El dissabte 5 de novembre, es farà la
presentació d’aquestes Jornades Culturals de tardor i, a més a més, es farà
entrega de la Beca les Planes de l’any
2016. Aquesta beca s’atorga conjuntament per tots els ajuntaments que tenen alumnes a l’Institut les Planes i es
dóna a l’estudiant amb més bons resultats al finalitzar el seu cicle de Batxillerat, que són els que definitivament
deixen l’Institut per a traslladar-se a la
Universitat.
També, aquest dia podrem gaudir de
l’espectacle “Llavis Molsuts”, un espectacle literari-musical cent per cent

de les Terres de l’Ebre, ja que sobre un
text de l’escriptor ampostí Jesús Serrano, es fusiona la música original composada pel també ampostí Joan Miró
i interpretada per ell mateix a la guitarra i Miguel Àngel Zaragoza al teclat,
amb la representació de l’actriu Bienve
Borràs.
El dissabte 12 de novembre, tindrem
al nostre poble l’actuació “Albert Caire Trio” on un dels seus components
té arrels planeres, ja que és fill de la
planera absent Maria Cinta Miravet.
L’essència d’Albert Caire Trio ha estat
sempre el repertori musical anglosaxó
del pop, el funk i el soul del blackmusic
més autèntic traslladat al terreny del
jazz, sense oblidar-ne les arrels i donant pas a la improvisació. La formació també incorpora composició pròpia i clàssics del gènere amb un toc de
modernitat molt personal.
“Albert Caire Trio” porta des de finals
de 2010 omplint petits escenaris oferint un repertori obert. Partint de la

base dels clàssics del jazz, adapta èxits
del pop-rock i del soul del segle XX al
format ‘trio’, donant entrada a diàlegs
constants entre els músics i la interactuació amb el públic, fórmula que
també aplica a la composició pròpia.
Una proposta eclèctica i alhora amb
personalitat, dirigida a qualsevol tipus
de públic, d’audició fàcil i agradable
que no s’ha anat perdent malgrat els
canvis de components durant 6 anys.
Aquest any, es continuarà mantenint
el preu simbòlic de les actuacions, el
primer dissabte serà gratuït i el segon
dissabte serà de 5 euros. No hi haurà
entrades anticipades, s’hauran d’adquirir al mateix moment de l’espectacle, tot i que si que hi haurà aforament
limitat.
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor de
Cultura, Alfred Blanch, està molt satisfet del programa d’aquest any per
la qualitat dels espectacles i l’acollida
que estan tenint aquestes jornades de
tardor.
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Formació en desenvolupament local Montsià 2026

A

l primer semestre de l’any se
signava l’Acord Territorial per
a la Reactivació Econòmica i
l’Ocupació, entre els quals entrava
també a formar-hi part l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, un acord que ha de
permetre definir una estratègia territorial de consens basada en la concertació i iniciar processos de participació
ciutadana, que es desenvoluparan a
través de comissions de treball en sis
àmbits.
Aquest acord ha de ser a grans trets, i
tal com esmenta el regidor de Promoció Econòmica, Antonio Ollés, l’eina
principal de desenvolupament socioe-

conòmic comarcal en els propers deu
anys, amb la voluntat expressa de generar riquesa a partir de la promoció
empresarial, la formació i el desenvolupament local.
En aquesta primera activitat, dins de
l’acord, es va realitzar una primera sessió amb el títol “El Desenvolupament
Local i la Governança del Territori”, on
va comptar amb la presència del Sr.
Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, del Sr. Mateo Hernando López, cap del servei de Desenvolupament Econòmic Local del SOC, i
dels representants del Pacte Territorial

Solsona i Cardona. La sessió es va realitzar a la seu del Consell Comarcal
del Montsià i va participar-hi l’àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.

Activitat al Museu de la Vida a la Plana

E

l Museu de la Vida a la Plana va
realitzar la seva programació
d’estiu amb les diferents activitats que s’hi realitzen puntualment,
com fou el cas del 29 de juny que s’hi
va celebrar l’assemblea general de socis del CF Santa Bàrbara o la visita dels
participants de l’Open Internacional
d’Escacs de Masdenverge.
Durant l’estiu hi va haver diferents
propostes, durant les Festes Majors es
va inaugurar una exposició de pintura
per part dels alumnes de l’Escola d’Art
i Disseny de la Diputació de Tarragona

a Tortosa. Aquesta exposició, a càrrec
dels alumnes del prestigiós professor i
artista tortosí Leonardo Escoda, s’emmarca en el taller de pintura i gravat
de l’Escola d’Art i Disseny i, en aquesta
exposició, es van mostrar les diferents
obres realitzades pels alumnes.
L’exposició planteja l’evolució de la
mirada pictòrica, del discurs creatiu,
atenent l’espai que ens envolta i les
seves exigències pedagògiques. Un
conjunt d’una vintena d’obres que van
romandre durant tota la setmana de
festes a la sala polivalent del museu.

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

http://www.contregisa.com

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Jornades Europees de Patrimoni 2016

D

esprés de la bona experiència
dels anys 2014 i 2015, enguany
la Mancomunitat Taula del Sénia, amb la col·laboració dels ajuntaments i Terres de Cruïlla (que agrupa
els Centres d’Estudi del Territori) van
preparar un programa d’activitats extens i variat per a celebrar les Jornades
Europees de Patrimoni 2016. Recordem que aquestes jornades van estar
dedicades al Patrimoni natural (2014)
i al Patrimoni industrial (2015) i que
enguany el tema era Patrimoni de tothom: arbres amb història.
Santa Bàrbara va participar a dos
d’aquestes activitats. La primera en
col·laboració amb els ajuntaments de
la Galera, Godall i Ulldecona es va portar a terme el 4 de setembre i va tractar d’un recorregut en bicicleta per tal
de visitar dos museus (de la Vida a la

Plana a Santa Bàrbara i de la Terrissa
a la Galera) i dos àrees d’oliveres mil·
lenàries (a Godall i a l’Arion a Ulldecona).
La segona activitat organitzada va ser
una visita a una finca dins del terme
de Santa Bàrbara on hi ha censades 25
oliveres mil·lenàries, i es va fer el dia
10 de setembre.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, i el regidor d’Agricultura, Antonio Ollés, animaven a tots els planers i planeres a participar en aquest
ampli programa d’activitats, ja que
tindrien l’oportunitat de conèixer de
primera mà tot aquest patrimoni de
proximitat, que de vegades és el gran
oblidat.

Curs de tècnic en cítrics

D

el 22 de setembre al 10 de novembre, de 9 a 13 hores, la Regidoria de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, juntament amb Montsià Actiu i el Servei
d’Ocupació de Catalunya realitzen un
curs de tècnic de recol·lecció de cítrics,
anomenat “Aprenentatge integrat en
recol·lecció i gestió del cítric” adreçat
a persones en situació d’atur que estan
com a demandants d’ocupació i formen part del servei d’inserció laboral
Activa’t.
En el marc de la promoció de la formació a tots els nivells, Santa Bàrbara sempre ha intentat buscar l’excel·
lència formativa per a totes les persones. Amb la creació de l’Smartcentre,
aquesta promoció formativa ha anat
en augment i, en aquest sentit, la formació professionalitzada és un dels
millors exemples. L’any 2015 es va realitzar un curs formatiu vinculat a la
jardineria, del qual en van sortir beneficiats més de quinze alumnes.
El curs el realitza l’empresa de formació S2 Studio Catalan Soft i consta de
165 hores teòriques i pràctiques, té com
a objectiu l’aprenentatge de persones
en situació d’atur en una activitat empresarial estratègica com és el cítric a

la comarca del Montsià. Aquest curs,
d’altra banda, és la segona edició que
se celebra ja que, anteriorment, es va
realitzar a Alcanar. Cal tenir present la
importància d’aquests dos municipis
en el sector del cítric a nivell comarcal.
La formació consta de 7 mòduls, organitzats de la següent forma:
- Mòdul 1: preparació del terreny i
plantació
- Mòdul 2: operacions culturals i collita de la fruita
- Mòdul 3: control fitosanitari
- Mòdul 4: mecanització i instal·
lacions agràries

- Mòdul 5: recerca de feina
- Mòdul 6: riscos laborals i igualtat
d’oportunitats
- Mòdul 7: introducció a les TIC
Paral·lelament, s’espera que aquest
curs serveixi perquè les persones participants aconsegueixin obtenir uns coneixements teòrics i pràctics sobre la
matèria, i estar preparat per a la temporada del cítric per a poder treballar
tant en la recol·lecció com els processos posteriors. S’espera també obtenir
col·laboracions amb empreses del sector per a millorar l’ocupabilitat de les
persones beneficiàries d’aquest curs.
11
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Renovat un any més el conveni amb el Montsià Actiu

D

es de l’any 2013, Santa Bàrbara
col·labora estretament amb el
Consell Comarcal i el projecte
Montsià Actiu, un projecte a gran escala a nivell comarcal que ha portat a
terme nombroses inversions al territori, a diferents nivells. Un any més, un
cop des del Servei d’Ocupació de Catalunya s’ha aprovat el nou projecte,
Santa Bàrbara formarà part del Montsià Actiu per l’anualitat 2016-17.
En el nou horitzó Montsià 2026, des del
Montsià Actiu es presenta com l’eina
bàsica del desenvolupament socioeconòmic comarcal, una eina integradora,
innovadora i coherent. Per tal de fer
encara més fort aquest compromís,
el passat mes de març es va signar
l’Acord Comarcal per a la reactivació
econòmica i l’ocupació, un compromís
de cooperació entre tots els ajunta-

ments, el Consell Comarcal del Montsià, empreses i comunitat educativa
per a treballar plegats en la dinamització econòmica i l’ocupació de qualitat.
En els darrers anys, des del Montsià
Actiu s’ha treballat conjuntament
amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per a la realització de diferents propostes formatives, socioeconòmiques i
vinculades al desenvolupament local,
destacant accions de formació (nova

acció formativa vinculada al sector
dels cítrics), d’inserció laboral (programa Activa’t) o d’assessorament i gestió
empresarial, entre altres.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, destacava la importància que
ha suposat el projecte Montsià Actiu
en els darrers anys a la nostra comarca, i la fèrria voluntat de l’Ajuntament
de seguir treballant i col·laborant en el
futur.

Treballs del Pla d’Ocupació de Diputació a Santa
Bàrbara

D

urant el mes de setembre, i
també la setmana abans de Festes Majors, ha estat treballant
al nostre poble un grup de 5 operaris
que formen part d’un pla d’ocupació
organitzat per la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal per a donar
servei als pobles de l’interior del Montsià. Hem aprofitat la seva presència per
a fer algunes tasques que estaven pendents i d’altres en les quals és neces-
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sària la intervenció de vàries persones
per a poder executar-les amb eficàcia.
Principalment, s’han dedicat a desbrossar i endreçar les entrades al poble, així com els camins més propers al
casc urbà i el polígon Barranc de Lledó.
També han desbrossat i netejat alguns
punts especials on feia temps que no
s’actuava, com l’andana de l’estació i
la sendera de sortida al camí de Solsó,
els laterals del camí de Llasat, els vol-

tants d’uns garrofers al costat del camí
de Borda, o la part no asfaltada del carrer Joan Maragall.
Una altra de les tasques importants que han portat a terme, en col·
laboració amb la brigada municipal, ha
estat l’asfaltat de clots als carrers del
poble i també a bona part dels camins
rurals que envolten la població.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Piscines 2016
FESTA FI DE TEMPORADA DE LES PISCINES MUNICIPALS
El dia 31 d’agost es va celebrar la ja
tradicional festa de final de temporada de les piscines municipals. Més de
350 persones van poder gaudir de les

diverses activitats programades per a
aquesta jornada lúdico-festiva. Es va
començar la festa amb l’entrega de
diplomes per part dels monitors de
natació a tots aquells xiquets i xiquetes que van participar als cursos en

els mesos de juliol i agost. La jornada
va ser amenitzada amb la música de
l’Associació de DJ de Santa Bàrbara. Els
assistents també van poder gaudir de
dos inflables aquàtics i un de terra on
tothom s’ho va passar molt bé.

Un dels motius que expliquen aquest
increment són les diverses mesures
impulsades per la Regidoria d’Esports
per tal de dinamitzar aquest servei.
Entre les mesures adoptades, cal destacar la baixada de preus en els abonaments, fraccionament en matí i tarda de la entrada del cap de setmana
i festius i venda directa a taquilles de
l’abonament P10 i de les barbacoes de
la zona de pícnic.

També s’han realitzat millores a la
zona exterior de les piscines i a la zona
del pícnic. Dintre d’aquesta actuació
cal destacar la millora de l’exterior de
la zona de piscines, on s’han eliminat
les barreres arquitectòniques existents i s’ha creat un espai únic obert,
on s’han instal·lat dutxes amb polsador per tal d’estalviar aigua. Pel que fa
a la zona de pícnic s’han replantat arbres i s’han reparat barbacoes i bancs.

25 ANYS DE LES PISCINES
MUNICIPALS
Aquest 2016 se celebren 25 anys la
inauguració de la piscina “petita” del
Poliesportiu Municipal. Recordem que
anteriorment les piscines estaven ubicades al de “Astàsia”.
Ara fa 25 anys que des de l’Ajuntament es va apostar en concentrar tots
els serveis esportius en un de sol, sent
el Poliesportiu de Santa Bàrbara un referent a les terres de l’Ebre.

10.000 USUARIS GAUDEIXEN AQUEST
ESTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS
Segons dades recollides per l’Ajuntament de Santa Bàrbara, aquesta temporada de piscines 2016 les piscines
municipals han registrat una afluència
de públic de gairebé 10.000 persones,
sent un dels anys amb més afluència
de públic.
14
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BALANÇ FI TEMPORADA DE
PISCINES
En aquesta temporada de piscines
2016 s’ha registrat una afluència de
públic de 10.000 usuaris. Entre els
usuaris destaquen l’augment d’usuaris de ciutats veïnes com Tortosa i Amposta, turistes hostejats en els hotels
de la nostra població, participants dels
campus i veïns de la nostra població.
El perfil d’usuari és de caire familiar
amb fills de 3 a 15 anys.
En quant a les entrades diàries la major afluència s’ha concentrat en cap de
setmana, on s’ha dispensat als usuaris majoritàriament mitges entrades i
abonaments P10.
Pel que fa als abonaments, els de temporada, s’han incrementat en 13 unitats respecte l’anterior any i 8 unitats
en els abonaments de juny i juliol.
Els abonaments d’agost s’han mantingut en el mateix número que l’any
2015. En canvi s’han dispensat un total
de 242 abonaments P10, sent un èxit
en el primer any d’aquest tipus d’abonament.
Les dades dels participants en els cursets de natació són molt similars a
l’anterior temporada, s’han apuntat
un total de 76 usuaris, enfront dels 74
de l’any 2015.
Per últim, cal destacar també que s’ha
valorat molt positivament per part
dels usuaris el lloguer de les barbacoes
de la zona de pícnic en les taquilles, en
total s’han llogat 76 barbacoes durant
la temporada de piscines.
15
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Jordi Gisbert Aragó, nou president del CF Santa Bàrbara

E

n l’Assemblea Extraordinària celebrada el dimecres 29 de juny
fou proclamada la nova junta directiva del CF Santa Bàrbara, encapçalada per Jordi Gisbert Aragó. El flamant
nou president encapçala un projecte
vinculat, principalment, a pares i mares de jugadors i jugadores del futbol
base amb la intenció de donar un nou
impuls al club, amb nous punts de vista i un projecte engrescador i unificador.
En els darrers quatre anys, el CF Santa Bàrbara ha estat presidit per Lluc
Roig Cardona. El projecte de Roig en
aquests anys ha estat, entre altres, potenciar el futbol base i femení, recuperar jugadors de “casa” al primer equip
i mantenir l’estabilitat pressupostària
llegat de l’anterior junta encapçalada per Silverio Marco. D’altra banda,
s’han aconseguit grans resultats entre
els quals cal destacar l’augment d’una
mitjana d’un 30% de jugadors del poble al Primer Equip, el debut de més de
deu jugadors juvenils durant aquest

mandat, la vinculació del futbol femení a l’estructura del club, l’augment de
jugadors/es i equips de futbol base, la
consecució de tres campionats de lliga
i dos ascensos, la creació d’una planificació tècnica per al futbol base, la formació de monitors, la consolidació del
campus d’estiu i del torneig de futbol
base, la creació de protocols d’emergències i seguretat, l’estabilitat pressupostària tot i la caiguda dels ingressos,
el manteniment de les quotes de socis
o la generació i manteniment d’activitats paral·leles com la festa revival,
la revetlla de fi d’any o la desfilada de
moda, entre molts altres.
Lluc Roig, president sortint, valorava
el fet de la necessitat de descansar, ja
que, aquests darrers quatre anys, han
estat molt intensos i cal fer un pas al
costat per deixar pas a nous projectes
i noves idees. Jordi Gisbert, president
entrant, feia èmfasi en la necessitat
de continuar la vida del club i valorava molt positivament haver unit una
sèrie de pares i mares del futbol base,

Jornades Esportives 2016
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així com de gent del món del futbol,
per a formar un equip fort i amb garanties d’èxit.
Finalment, Joan Abella, regidor d’Esports i membre de la junta directiva en
els darrers quatre anys, agraïa profundament a la nova junta per la seva valentia a prendre la iniciativa de continuar la tasca del club, així com donava
el seu suport tant des de la Regidoria
d’Esports com des de la junta directiva
sortint.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Cursos de la TINETaula a la nostra població

U

n total de 20 alumnes es
van poder beneficiar, les
dues setmanes anteriors a
les Festes Majors, de la formació
que ofereix la Diputació de Tarragona amb la TINETaula. La TINETaula és una activitat formativa,
gratuïta i itinerant, de la Diputació
de Tarragona dirigida als municipis de menys de 4.000 habitants
de la província de Tarragona, amb
l’objectiu que els ciutadans assoleixin els coneixements bàsics per
a saber moure’s per internet i perquè aprenguin a optimitzar-ne els
recursos.
La Diputació de Tarragona aporta
l’equipament informàtic, el pro-

fessor que realitzarà l’activitat i
el material didàctic i de difusió.
L’Ajuntament, per la seva banda,
ha de facilitar un espai que s’habilitarà com a aula, amb connexió
ADSL, amb taules i les cadires necessàries per a encabir-hi 10 ordinadors portàtils i/o tauletes i una
instal·lació elèctrica correcta. Els
cursos tenen una durada de 13
hores i mitja repartides en classes
d’hora i mitja cadascuna durant 9
sessions.
Adrián Batiste, com a regidor de
Noves Tecnologies, valorava molt
positivament que Santa Bàrbara
pugui gaudir de la formació de la
Diputació de Tarragona i seguirà

treballant per a poder aconseguir
portar a la nostra població activitats i recursos en benefici de la ciutadania.

376 persones participen a la XI cursa enigmàtica

U

n any més dins del marc de
les Festes Majors, el Grup Joventut va organitzar per onzè
cop la Cursa Enigmàtica. A les 23.30
hores del dilluns 11 de juliol van començar les inscripcions que van durar fins a les 24.30 hores i un total de
376 persones formant 44 grups van
ser les inscrites.
Seguidament, va començar la cursa
sota el títol “El tresor de la plana”,
alguns dels pirates més coneguts de
l’època arriben a Santa Bàrbara a la
recerca d’un tresor que estava amagat al poble. En escoltar-ho els burgesos de Santa Bàrbara i els pobletans es neguen rotundament a què
els diners vagin a parar fora del poble, per la qual cosa demanen l’ajuda a la gent per tal que si els troben
sigui per al poble.

després de donar 12.000 pessetes
les gitanes els deixaven jugar al joc
del memori amb les cartes del tarot
i quan ho aconseguien els donaven
una galeta de la sort i si aquesta era
la correcta, els dirigien ràpidament
a trobar un dels tresors, però si no
havien estat els afortunats continuaven amb la cursa fins a aconseguir
els 9 trossets de mapa que els guiava
fins a un dels altres dos tresors.

Un cop més, va ser un èxit tant d’organització com de participació celebrant que ja en van onze i que la cursa esta més viva que mai. Per això,
el regidor de Joventut, Adrián Batiste,
agraïa la participació de tots aquests
col·laboradors una vegada més i valorava positivament l’esforç que han
fet aquests joves que feia molts dies
que treballaven en l’organització per
tal que aquesta fos un èxit.

La cursa va contenir un total de 9
proves que estaven assenyalades al
mapa i 3 d’encadenades. A les 2 de
la matinada els grups van rebre un
ebando que informava a la gent que
s’havia vist a un grup de gitanes a
la plaça de la Masia de la Rúbia, allí,
17
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Segona edició del programa KNKTA’T

E

l programa KNKTA’T és una proposta formativa i d’assessorament que pretén que els serveis
de joventut incorporin la metodologia
2.0 per a aprofitar el seu potencial participatiu. Amb la realització de l’assessorament per a professionals de joventut en eines digitals per a fomentar la
participació juvenil.
El programa està dividit en tres línies
de treball complementàries entre si,
on el programa posa especial èmfasi
en:
- que els serveis de joventut millorin
la seva identitat digital i el seu posicionament a la xarxa per a establir
canals comunicatius més adequats
a l’hora de relacionar-se amb la
gent jove.
- avançar cap a models més participatius i de treball en xarxa amb diferents col·lectius juvenils i perfils
de joves, per tal d’incrementar i intensificar la capacitat d’incidència
de la gent jove en els afers públics.

- que hi hagi una intencionalitat realment participativa, que vulgui incorporar la participació de la gent
jove amb un alt nivell d’incidència
amb una estratègia de procés.
El desenvolupament de la formació es
fa a través de cinc sessions presencials
i amb una sessió d’acompanyament
personalitzat per a aplicar els coneixements apresos en l’àmbit de treball.
La metodologia emprada amb la formació es basa amb la metodologia 2.0
que permetrà experimentar i treballar
en xarxa.

conjunt de resultats tangibles en forma de propostes de participació i utilització de les TIC, entre altres.
Adrián Batiste, regidor de Joventut,
aposta per l’elaboració de nous projectes i la utilització de noves eines de
participació, com ara, les eines 2.0 que
són fonamentals per a tenir flexibilitat
en la comunicació adreçada als i les
joves del municipi i també per a poder
incorporar-se al procés de presa de decisions de les polítiques de joventut.

Des de la Regidoria de Joventut s’ha
participat del programa en les diferents sessions programades, han estat Montse Tomàs i Dolors Casadó les
dues persones que han participat de
la formació i a través d’aquesta han
millorat les competències digitals, han
generat un procés de canvi en l’ús de
les TIC per a incorporar estratègies per
a la participació i la comunicació amb
les persones joves i han obtingut un

Colònies d’estiu 2016 a Cinctorres

U

n total de 51 xiquets i xiquetes
del municipi i dels voltants guiats per 9 monitors van poder
gaudir d’unes fantàstiques colònies
d’estiu a Cinctorres.
Els xiquets i xiquetes estaven dividits
en 4 grups (Cinctorres, Catí, Forcall i
Xert) que enllaçaven el centre d’interès dels arqueòlegs i realitzaven activitats diverses com ara gimcanes, bingo
musical, jocs de nit, sortida a Saltapins, piscina, jocs d’aigua...
Els infants van pujar amb autobús el
25 de juliol fins a la localitat de Cinctorres i el dissabte 30 de juliol els pares
els van pujar a recollir fent un berenar
de pa i porta i havent passat per una
gimcana organitzada pels propis xiquets i xiquetes.
Com ja va sent tradició els últims anys,
són els propis monitors els que s’encarreguen de la cuina, una activitat
que dóna molta feina però que els xiquets i xiquetes valoren molt positivament i ens donen la satisfacció de què
s’ho mengen tot i els agrada.
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Aquesta activitat té com a objectiu desenvolupar la creativitat dels xiquets,
així com en tots els aspectes de la vida
quotidiana, la capacitat de comunicació de l’infant i divertir-se convivint
amb joves d’edats similars i fomentant la participació i el contacte amb
els altres.

Adrián Batiste, com a regidor de Joventut, es mostrava molt content per l’èxit
de participació a les colònies, agraeix
als monitors la predisposició, el sacrifici i la responsabilitat amb que han
portat aquesta setmana i aprecia als
pares i mares la confiança depositada
amb els monitors.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

La tècnica de joventut viatja a Flandes per a conèixer
projectes sobre participació política

L

a Direcció General de Joventut
manté una relació de cooperació
amb el govern de Flandes. Aquesta s’emmarca en la col·laboració que
tenen a nivell català el govern català
i el flamenc. La concreció d’aquesta
relació en el camp de la joventut s’ha
donat a través de la firma i realització
dels diferents plans de treball, actualment estan amb el pla de treball 20152017.
A través d’aquest pla es contempla el
treball sobre l’apoderament dels joves
per a la participació política, l’objecte
principal d’aquest viatge, però també
d’altres temàtiques com l’emprenedoria social, la inclusió, la diversitat,
la igualtat d’oportunitats en el treball
amb joves i la cooperació entre l’educació formal i no formal.
Una de les accions que hi ha dins el
pla de treball és la realització de visites d’estudi a les dues zones en temes
d’interès. El tema a treballar a través
de la visita d’estudi a Flandes, d’aquest
2016, és l’apoderament de les persones

HOTEL RESTAURANT

joves per a la participació política i la
interlocució. Tenint com a objectius
principals millorar el coneixement de
la implementació del diàleg estructurat a Flandes i l’intercanvi de bones
pràctiques i metodologies per a augmentar la participació i la interlocució
amb les persones joves a nivell local,
regional i europeu.
Del 19 al 22 de setembre, es va dur a
terme el viatge a Flandes, on hi van
participar la Montserrat Herguido de
l’Agència Catalana de la Joventut, la
Marta Vila del Consell Comarcal de la
Garrotxa, la Cristina Girón de l’Ajuntament de Tortosa i Dolors Casadó de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
A través de la visita és va conèixer una
altra realitat i funcionament d’Europa,
visitant diferents institucions, entre
elles destacar el Consell de Joventut
Flamenc, l’Agència Nacional d’Erasmus, Servei de Joventut de la Comunitat Flamenca, Organització Flamenca
de suport als Serveis Locals de Joventut i Consell de Joventut, i també di-

ferents Organitzacions Juvenils Polítiques, entre altres.
El regidor de Joventut, Adrián Batiste,
aposta per aquests tipus d’intercanvis
en bones pràctiques i valora positivament el fet que Santa Bàrbara ha estat
municipi escollit per a participar-hi i
poder conèixer de primera mà el funcionament que tenen a la regió de Flandes.

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

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Premis del XI Concurs d’Imatge Digital

D

ijous 7 de juliol i dins el marc
de les Festes Majors 2016
de Santa Bàrbara es va fer
entrega dels premis del XI Concurs
d’Imatge Digital. En aquesta edició
la temàtica era “Fruites de la plana”.
Aquest concurs pretén apropar i donar
a conèixer la nostra població, tant per
la riquesa natural, arquitectònica com
personal.
Un jurat compost per representants
d’entitats, treballadors de l’Ajuntament
i regidors va ser l’encarregat d’efectuar
les votacions per a treure les imatges
guanyadores. El primer premi, dotat
amb 100€, va ser per a Guillem Blanch
Roldan, el segon premi, dotat amb
50€, va ser per a Maribel Caballé
Arín i el tercer premi, dotat amb 30€,
se’l va endur Alina Caballé Arín. Tots
els participants també van rebre
un obsequi en agraïment a la seva
participació.
El regidor de Noves Tecnologies, Adrián
Batiste, es mostrava molt satisfet
de la consolidació d’aquest concurs
i encoratja a tots els aficionats a la
fotografia a participar-hi en properes
edicions. El concurs és una manera
d’apropar i fomentar l’ús de les TIC
entre la nostra ciutadania. A més, ajuda
a què moltes persones aficionades al
món de la imatge donin a conèixer els
seus treballs i que tots els planers i les
planeres puguem gaudir de les seves
obres.
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1r premi
Guillem Blanch Roldan

2n premi
Maribel Caballé Arín

3r premi
Alina Caballe Arin

Salut, Ensenyament i Turisme
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P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
3/7/2016

4/8/2016

17/9/2016

LLOC

Xarxa: c/Ausias Marc

Dipòsit capçalera

Xarxa: c/ Ausias Marc

0

0

0

CONCEPTE

LÍMIT
RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0

100

1

Recompte colònies a 22ºC
(Dipòsit)
Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0

0,5

0,05

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,82

1

1

Clor combinat in-situ

2

0,1

1

1

Color

15

5

5

5

2500

516

512

534

3

2

2

2

9,5

7,7

7,9

7,6

Sabor (a 25ºC)

3

2

2

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

Amoni
Paràmetres indicadors

DATA

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

34
0,2

2

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

El Centre Obert l’Oliveta inicia un nou curs

E

l dilluns 19 de setembre, el Centre Obert l’Oliveta va iniciar el
nou curs 2016-2017, amb un total
de 46 inscrits al servei, on s’han cobert
la totalitat de les places.
Aquest és un servei que dóna suport
a les famílies fora de l’horari escolar i
als menors disposant d’un espai en el
qual es treballen diversos tallers socioeducatius, on es fomenta l’adquisició
d’aprenentatges bàsics, sense deixar al
marge les estones lúdiques i d’esbarjo,
també fonamentals per al creixement
dels menors.
Cada tarda seran un total de 30 xiquets
i xiquetes que gaudiran del servei, l’organització del centre és una estona per
berenar i esbarjo, després fomentarem
els hàbits d’higiene bucal i, a continuació, ja es continua amb el taller assignat cada tarda.
Els tallers que aquest nou curs es du-

ran a terme seran: taller de biblioteca
amb la cursa lectora, taller de coeducació, taller de dinàmiques de grup,
taller d’informàtica, taller d’hàbits,
taller de primers auxilis, taller de comprensió, taller de llenguatge de signes,
taller de cuina, taller de ciutadania
i taller de celebracions especials, on
se celebren els aniversaris i les festes
assenyalades. També cal destacar el
taller de reforç escolar, que es porta a
terme durant tot el curs dues tardes
a la setmana, aproximadament una
hora, per tal de poder fer deures o reforçar allò que sigui necessari per al
seu aprenentatge.
També amb l’inici del curs es va porta
a terme una reunió amb tots els pares i
mares dels participants per tal d’explicar amb més detall el funcionament,
organització i el reglament de règim
intern del centre.

Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, aposta un any més pel servei,
ja que és un recurs indispensable al
municipi on es fa un treball socioeducatiu amb els infants i adolescents que
hi acudeixen diàriament i també per a
consolidar la vida familiar que de vegades tan difícil se’ns fa.

FutbolNet a Santa Bàrbara

F

utbolNet és un projecte impulsat
per la Fundació FC Barcelona que
pretén educar els infants i joves a
través del foment dels valors positius
que es deriven de la pràctica esportiva, concretament del futbol. El programa s’aplica durant diversos mesos
del curs escolar, amb dues sessions de
dues hores per setmana i es practica
en espais exteriors i interiors cedits
per l’ajuntament.
El futbol de ‘FutbolNet’ té unes regles
especials. Per exemple, no existeix
la figura de l’àrbitre sinó la de mediador, un moderador que tutela el joc
sense amonestar. Els equips són mixtes. Les sessions es divideixen en tres
parts: una discussió anterior al partit
per a parlar del valor que es treballarà durant la sessió i pactar normes del
partit, un partit de futbol i una xerrada posterior. El diàleg es converteix
en una part del joc i no en un complement.
Durant la seva aplicació ‘FutbolNet’ fa
incidència en 5 valors, marcats com
a essencials per al desenvolupament
personal, que es debaten abans, durant i després del joc. Aquests valors
són: Esforç, Respecte, Treball en equip,

Humilitat i Ambició. Al voltant de cadascun d’aquests conceptes es juga
una lligueta i l’equip guanyador no és
el que marca més gols sinó el que millor ha aplicat les normes del valor.
La Fundació FC Barcelona disposa d’un
equip educatiu al municipi que implementa el programa i compta amb el
suport de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Tot i això, abans de l’aplicació de

FutbolNet la Fundació forma en la metodologia del projecte els educadors i
monitors encarregats de treballar amb
els infants.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, valora positivament la realització del projecte al municipi que s’està començant ara, al mes d’octubre,
amb beneficiaris d’edats compreses
entre els 10 i 15 anys.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES
Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de l’Ajuntament
(www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament.
Concretament els enllaços són:
Plens de la Corporació: http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesplens/index.php
Sessions de la Junta de Govern Local:
http://www.santabarbara.cat//ajuntament/actesjuntesdegovern/index.php
COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT.
L’ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un millor
servei als seus ciutadans i/o contribuents, vol mantenir les
dades actualitzades en els diferents padrons municipals;
evitant, en lo possible, l’emissió de rebuts erronis o a nom
de persones difuntes. Amb aquest propòsit, informem dels
tràmits que es poden realitzar a les mateixes oficines de
l’ajuntament i de la documentació que s’ha d’aportar en
cada cas:
ü Padró d’habitants:
o Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o
DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer o
escriptura de propietat del domicili a residir).
o Canvis de domicili (contracte de lloguer o escriptura
de propietat del nou domicili).
o Modificació de dades personals:
§ DNI/ NIE (fotocòpia).
§ Estudis (fotocòpia de la titulació oficial).
§ Noms i cognoms (certificat de naixement).

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

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

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2016
• S’ha abonat a les llibretes la diferència de la valoració de la collita d’olives i avançaments, més Retorn
Oli Cª2015/2016.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats aquests anys 2014, 2015 i 2016. És imprescindible per a poder cobrar la subvenció de l’oli.
Recordar que la Cooperativa Agricola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les inspeccions de
les finques i els quaderns.
• S’han cobrat Agroambientals Olivera Cª 2015/16, al voltant de 89 Euros Ha.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

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

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…

Carolina Corcuera Figueras
Vaig néixer a Tarragona i durant
els meus primers 3 anys vaig viure allà fins que els meus pares van
tornar al poble. Ma mare és planera de tota la vida, ma iaia Carmeta
portava una perruqueria al carrer
Major i mon iaio treballava a la
Renfe (quan encara hi havia estació al poble). Ma mare, Maria del
Carmen, va marxar a treballar a
Tarragona i allí va conèixer a mon
pare, José María, i ell sempre insistia per a anar a viure “al pueblo”
fins que ho va aconseguir! A més,
aquí ja estaven els meus germans
Maria del Carmen, Maria José i
Carlos que en aquella època festejaven al poble tots i vivien amb
la meua tia Paquita (la Coixa). Així
que jo, tot i haver nascut a Tarragona, sóc planera! De petita vaig
fer gimnàstica rítmica i twirling i
avui encara porto penjada la twirler que em van regalar quan ho
vaig haver de deixar.

Des de molt joveneta tenia clar
que volia estudiar llengües, viatjar i veure món. I així va ser, l’es28

tiu que vaig fer els 18 vaig marxar
d’au-pair a Dublín i al tornar ja
vaig anar a Barcelona a estudiar
Traducció i Interpretació. Durant
la carrera vaig fer dos Erasmus (la
Pompeu Fabra crec que era l’única
universitat que t’obligava a marxar els tres primers mesos del segon any). Amb l’Erasmus obligatori
vaig marxar tres mesos a la Universitat de Glasgow i a quart de
carrera vaig marxar tot l’any a una
seu de la Universitat de Bologna
que es troba a Forlì. En acabar la
carrera no volia tornar al poble així
que vaig quedar-me 6 mesos més
a Forlì decidint on traslladar-me.
Vaig estar enviant CV’s als llocs
més insòlits: Hawai, Austràlia,
Sud-àfrica... Fins que un bon dia
vaig convèncer una colla d’amics
per a carregar totes les meues caixes i maletes a la furgoneta i fer el
trasllat a Brussel·les. Dit i fet! Una
setmana després em deixaven a
Brussel·les, on encara estic ara!

Recordo que ma mare va vindre a
veure Brussel·les per primera vegada i aquella setmana ens la vam
patejar fent turisme i entrant a
tots els hotels per a deixar el meu
CV. Un mes després començava a
treballar al Hilton i un any després havia aconseguit un trasllat
a Malta (perquè el Sol a Brussel·
les “brilla por su ausencia”). Però
al mateix temps vaig conèixer al
que avui és el meu home, Ropauldo. Així que em vaig dir “mira Carol, sempre ets a temps d’agafar
les maletes i marxar, prova sort i a
veure què passa”. I així va ser que
no vaig marxar a Malta i que avui
encara estic a Brussel·les.
Quan em pregunten d’on sóc sempre contesto “d’un poblet petit del
Delta de l’Ebre” (aquesta setmana
he tornat a classes d’holandès i
tinc un company de Sant Rafel del
Riu, casualitats de la vida).

L’entrevista

El que més trobo a faltar del poble
és la meua família, la meua mare,
sobretot. Ella ha estat, és i serà el
meu punt de referència. Una dona
forta i valenta com cap. Durant
molts anys em vaig perdre veure
com creixien els meus nebots, les
actuacions de twirling de Sara,
les demostracions de taekwondo
de Víctor, els partits de futbol de
Clàudia, els concerts d’Aaron i les
manualitats d’Alba. I avui ja són
adolescents! Ara, el que porto més
malament és veure com els meus
pares i la meua tia es fan grans i
no puc aprofitar cada instant al
seu costat.
Una altra de les coses que més
trobo a faltar del poble és el campanar. Comptar cada campanada
per a saber quina hora és! Sortir a
la fresca a l’estiu i xerrar amb els
veïns, veure nens corrents o en bicicleta, o fins i tot jugant als gronxadors. Trobo a faltar les coses més
simples. I la platja, la sorra i el Sol;
és molt dur i trist el temps aquí.
Torno al poble cada 3 mesos més
o menys. Encara que només sigui

per a un cap de setmana llarg, però
sempre que puc m’hi escapo. Tota
la meua família està aquí i les coses que més estimo. Tots els anys
demano les meues vacances en
funció de les dates de Festes del
poble; s’ha convertit en un ritual

o manganita” és una tradició. De
vegades també trobo a faltar casa
dels meus pares sense Internet,
entrar a casa d’algú i no tindre bateria o anar al Pantà de la Sènia i
estar desconnectada de tot wifi o
Internet. És un plaer i un privilegi!

Sortir a buscar el pa i el camí de
5 minuts es converteix en 30 perquè pel camí et trobes en “fulanito

Sé que un dia tornaré al poble. Tard
o d’hora, però hi tornaré. El poble
és el meu sinònim de casa.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2016
MARCEL TORTA ARASA......................................08/07/2016
Josep Francesc Torta Ferré
Montserrat Arasa Cid
PAU BERTOMEU MARTÍ......................................10/07/2016
Sergio Bertomeu Llambrich
Laia Martí Lleixà
MIREIA MAGRIÑÀ ANDREU...............................12/07/2016
Jordi Magriñà Aixendri
Eva Maria Andreu Lucia
GORKA RODRÍGUEZ ORAA.................................14/07/2016
Luís Rodríguez Borja
Cristina Oraa Jardí
MERCÈ GARCIA PELLISA.....................................06/08/2016
Gerard Garcia Vallés
Laura Pellisa Esteller
ARLET FERRÉ BO.................................................08/08/2016
David Ferré Solà
Montserrat Bo Sánchez
SALAH-EDDINE ZERGUI.....................................16/08/2016
Abdelaziz Zergui
Hanane Fadli
JULEN GALLEGO VIZCAINO...............................17/08/2016
Jordi Gallego Casadó
Yolanda Vizcaino Romero
MARINA GARGALLO ESPUNY............................11/09/2016
Sergio Gargallo Bel
Àngels Espuny Barberá

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE
JAUME TORRES MARTÍ
ANDREA RODRÍGUEZ IBÁÑEZ...........................20/08/2016
MARC MARTÍN SÁNCHEZ
CARLA SUBIRATS GARCÉS.................................20/08/2016
CESAR ZAFRA ABELLA
ANGELICA BENÍTEZ GARCIA.............................23/08/2016
SAMUEL BRU RULLO
MERCÈ TENA CAMPOS........................................10/09/2016
JOSEP ROYO CID
JESSICA GARCIA BORT........................................17/09/2016
ÈRIC BEL GISBERT
IRINA ALBESA LÓPEZ..........................................24/09/2016
DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE
JUAN JOSÉ ARASA ALBIOL..................................06/07/2016
JOSÉ FRANCISCO ROMEU QUERAL...................09/07/2016
MARIA LUISA ORERO GAYA...............................22/07/2016
PILAR MIMBRADO GAZULLA.............................27/07/2016
ANTONIA RUIZ GONZÁLEZ...............................31/07/2016
MARIA PECHO PLA..............................................01/08/2016
JUANA CID VALLÉS..............................................10/08/2016
FRANCISCA ROCA RALLO..................................16/08/2016
JUAN SUBIRATS MUÑOZ....................................25/08/2016
MARIA NIEVES ROÉ LLASAT..............................01/09/2016
JOSÉ IBÁÑEZ MICÓ..............................................11/09/2016
JOSEFA MONLLAU ACCENSI...............................18/09/2016

Oficina: C/ Major, 24 · 43570 Santa Bàrbara (Tarragona)
Tel. 977 718 725 · Fax 977 719 705
Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2
Tel. 977 510 174
43500 TORTOSA

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
EXTRAESCOLARS 2016-2017
Dins les activitats organitzades
per ALS SOCIS DE L’AMPA pel curs
2016-2017 podeu trobar:

MULTIMÈDIA de 17 a 19 hores.
Preu 45 €/mes
INFORMÀTICA de 12 a 13 hores.
Preu: 11 €/mes 1 dia setmana

ACOLLIDA MATINAL, de 8.30 a
9.00 hores. Preu 12 E/mes

INFORMÀTICA de 12 a 13 hores.
Preu: 22 €/mes 2 dies setmana

MULTIMÈDIA de 12 a 13 hores.
Preu 25 €/mes

Si esteu interessats en l’activitat
de MUTIMÈDIA també podem oferir-vos una acollida de 3 €/dia, per
al dia que ho necessiteu, o en el

MULTIMÈDIA de 17 a 18 hores.
Preu 25 €/mes
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cas d’un dia fixe a la setmana 12 €/
mes. I si es compren 10 tiquets de
multimèdia el preu és de 20€.
NOTA: Totes les activitats extraescolars han de tenir un mínim de 6 alumnes per poder fer grup i dur a terme
l’activitat.
NOTA INFORMÀTICA: L’activitat és
únicament per a alumnes de primària.
El dia que es realitzarà depèn de l’organització de l’Smartcentre.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
El tercer trimestre de l’any és per a
l’Associació de Jubilats període de vacances, sense pràcticament activitat.
Tanquem la temporada amb la revetlla
de Sant Joan i no ens tornem a veure
fins al primer diumenge de setembre
en què comencen les sessions de ball.
Un parèntesi en aquest període és la
llarga setmana de la Festa Major en la
qual la nostra associació hi participa
en alguns actes del programa.
Com totes les associacions del poble,
hem anat a la desfilada per a l’ofrena
de productes alimentaris que es fa el
dia dedicat a Sant Isidre.
En dies posteriors s’ha fet, al local de
l’associació, el concurs social de cartes
(guinyot). Aquest any hi han participat
catorze parelles i s’ha fet en dues sessions. El concurs l’ha guanyat la parella formada per Salvador Sánchez i
Ricardo Pla.
En acabar el concurs, es va fer lliurament, a tots els participants, de premis i obsequis que van ser donats per
l’Ajuntament, CaixaBank i la Coopera-

tiva Agrícola del Camp, entitats a les
quals públicament donem les gràcies.
Es va tancar l’acte amb un petit refrigeri.
I el darrer acte i més important en què
l’Associació hi té protagonisme és el de
la festa d’homenatge a la gent gran.
Aquest any s’haurà pogut apreciar
que el desenvolupament de la festa ha
estat lleugerament diferent respecte
d’anys anteriors. S’ha fet a fi i efecte
de que fos una mica més curta, ja que
consideràvem que tenir tantes persones, algunes molt grans, massa temps
fixes a una cadira pot arribar a incomodar.
Hem tingut convidada per fer-nos una
salutació a la Srta. Rosanna Fatsini i
Bonilla, que és directora territorial de
Treball, Afers Socials i Família a les
Terres de l’Ebre.
En la seva al·locució ens explicà els
bons records que tenia del nostre poble. Va reconèixer i encomià quantes
coses positives s’hi estan duent a terme en camps com treball, associacio-

nisme, cultura, obres, etc. i va acabar
posant-se, des del seu càrrec, a disposició per al que calgués.
El president de l’Associació de Jubilats
li va entregar una placa d’agraïment i
de record de l’acte.
Es va fer a continuació repartiment
d’obsequis al homenatjats i autoritats
i, per acabar la festa, va haver l’actuació d’una rondalla de jotes del país i
una colla de balladors que ens van deparar una estona molt agradable.
A destacar la participació de la Srta.
Rosanna que, invitada pels balladors,
no va tenir inconvenient a sortir a la
pista i al costat d’ells, fent una exhibició d’experta balladora de jotes.
Tampoc es van poder negar a la invitació de ballar el Sr. alcalde i algun
membre de l’Associació, però encara
no van poder demostrar una tècnica
massa depurada en això de la jota, ja
que falta entrenament.
I així, força animada, va acabar la festa
i amb ella la temporada.
Us esperem a la tardor.
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CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Al CF Santa Bàrbara hem començat
una nova temporada amb molts canvis. Inicialment el canvi més important ha estat a nivell de junta, ja que
l’anterior es va dissoldre i si no hi havia nova junta desapareixia el club. A
la nova junta han entrat 10 membres
nous amb l’esperit de mantenir actiu
un club que l’any 2019 farà el seu centenari, per això i per l’esport al nostre
poble vàrem decidir tirar endavant la
continuïtat del club.
Ara hem començat la temporada
2016/2017 de tots els equips, mantenint la categoria de 3a Catalana amb
el primer equip i amb les següents categories de futbol base: Pre-benjamí,
Benjamí, Aleví, Infantil i, com no, també l’equip Femení. Lamentablement
hem perdut dos categories que són el
Cadet i el Juvenil, per la fuita de jugadors a d’altres clubs de Terres de l’Ebre,
la qual cosa ens ha sabut molt greu, ja
que els esforços que hem anat fent són
per a mantenir totes les categories.
Estem molt il·lusionats per poder continuar oferint un esport per als nens
i nenes del poble i que així puguin
aprendre un esport com és el futbol.
Estem treballant molt dur per a poder
millorar els aspectes formatius i que
els nens i nenes aprenguin els valors
del treball en equip i de la convivència entre ells. Considerem que el futbol
és molt més que fer gols i guanyar, hi
ha coses més importants com són els
valors que podem ensenyar als nostres
nens i nenes.
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Abans de començar la nova temporada, volem aprofitar la possibilitat que
ens permeten aquestes pàgines per a
fer menció de les últimes activitats realitzades per la nostra entitat durant
les passades Festes Majors: l’ofrena a
Sant Antoni, el dinar de germanor, la
mostra de cuina i el concurs de guinyot femení. I agrair a totes les sòcies
participants la seva inestimable col·
laboració, sense la qual, de ben segur,
no hauríem obtingut els resultats tan
satisfactoris que es van aconseguir en

la realització de cadascuna d’elles.
Aquest any, iniciem el curs amb un
dels actes més importants a nivell comarcal en què participa la nostra entitat, la Trobada de Dones del Montsià que enguany celebra la seva XXV
edició i la població encarregada de la
seva organització és Els Muntells. La
nostra entitat, any rere any, ha estat
representada per un bon grapat de sòcies, esperem poder-ho repetir també
en aquesta ocasió.
En quant a la nova programació d’acti-

vitats i amb la voluntat de complaure
a un grup ben ampli de sòcies, ens hem
esforçat per a poder oferir un ventall
molt variat, on les sortides culturals,
l’esport, la cuina i les activitats lúdiques tenen un paper molt rellevant i,
com sempre, moltes d’elles adreçades
a tota la població. Us passem una mostra, esperem siguin ben acollides i que
us animeu a participar.
Us desitgem un bon inici de curs.
La Junta

CURS 2016-2017 – ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM
IOGA-PILATES

Dilluns i divendres

De 19.30 h a 20.30 h

GIMNÀSTICA-AERÒBIC

Dilluns, dimarts i dimecres

De 20 h a 21 h

BALLS EN LÍNIA

Dilluns

De 15.30 h a 16.30 h

SORTIDES

Informar-se al local social
(Pl. d’ Espanya, 19)

Dilluns i dimecres
De 17 h a 18 h

Ofrena Sant Antoni

Mostra de cuina

Dinar de germanor

Concurs de guinyot

Diada 11 de setembre
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Per als que ens seguiu en aquest espai
destinat a explicar-vos les activitats
del nostre club, aquest cop venim
carregats de notícies interessants.
Aquest estiu, del 18 al 24 de juliol i
també del 5 al 11 de setembre, abans
d’iniciar-se el període escolar, vam
tenir “campus intensiu de twirling” tots
els matins.
Aquest campus ha servit, a les nostres
atletes, per a poder practicar diferents
disciplines, que amb la rutina diària es
deixen de banda i són importants per a
fomentar la creativitat de les xiquetes.
Us explicarem que coordinades
per l’entrenadora Judit Lleixà, elles
mateixes van poder experimentar
com es realitzen els muntatges de
les coreografies, promovent la cohesió
de grup, van compartir aprenentatges
col·laborant les grans amb les petites,
perfeccionant llançaments o aprenent
nous exercicis.
Altres novetats ens porten a explicarvos que aquesta temporada el club ha
decidit també incorporar el suport de
dues atletes que realitzaran alguns
dels muntatges per a les properes
competicions i per a reforçar els
assajos amb la monitora.
Altres novetats també suposaran
assajos intensius els dissabtes, és per
això que demanem als pares i a les
atletes un petit esforç, especialment
quan els treballs es fan en equip, ja
que depèn del mateix el resultat final.
Us recordem que com cada any, amb
l’entrada del nou curs, durant el mes
d’octubre també obrim els nostres
entrenaments per les tardes al Pavelló
Municipal perquè si hi ha joves que
vulguin apuntar-se puguin veure la
dinàmica dels assajos. Si hi ha algú
interessat s’ha d’adreçar a qualsevol
membre de la junta o a la mateixa
monitora.
Per finalitzar, felicitar a Irina Albesa,
que durant molts anys ha estat
atleta del club planer, pel seu enllaç
amb Èric Bel, un dia especial que les
nostres xiquetes també van voler
compartir fent-li una petita actuació
sorpresa, que segurament guardarà
com un bon record del club. Felicitats!
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
ITINERARIS PER A CONÈIXER I PRESERVAR EL TERRITORI
Per vuitè any consecutiu el Centre
d’Estudis Planers, juntament amb altres centres d’estudis i entitats culturals i veïnals del territori que es troba
a banda i banda del riu Sénia, organitzen els “Itineraris per les Terres de
Cruïlla”, que intenten difondre i defensar el patrimoni (ambiental, cultural,
constructiu, etc.) d’estes terres, que
estan a cavall entre Catalunya, el País
Valencià i l’Aragó.
Enguany, entre els mesos de juny i novembre, estes passejades estan contribuint a conèixer el patrimoni de
Rasquera, Sant Jordi, Canet lo Roig,
Cervera del Maestrat, Rossell, la Sénia,
Ulldecona, Traiguera, Sant Mateu, Freginals, Alcanar, Peníscola, la Pobla de
Benifassà i Santa Bàrbara-Godall.
A l’hora de publicar-se esta revista, ja
s’han realitzat alguns dels itineraris,
però encar es pot participar en els que
es faran pels corrals i corralisses de la
serra del Montsià (Freginals, 9 d’octubre), la ruta dels cítrics (Alcanar, 15
d’octubre), Vistahermosa (Peníscola,
23 d’octubre), les sénies de la Pobla de
Benifassà (6 de novembre) i el poble i
la serra de Godall (13 de novembre, organitzat pel Centre d’Estudis Planers).
Les persones que vulguen participar
en algun d’estos itineraris només cal
que es posen en contacte amb algun
dels membres del Centre d’Estudis
Planers o que se n’informen dels detalls a https://terresdecruilla.wordpress.com/
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GRUP TEATRAL PLANER
EL GRUP TEATRAL PLANER ARRIBA
AL 40è ANIVERSARI EN PLENA
FORMA

Santa Bàrbara, Festes Majors

El Grup Teatral Planer va fer la
seua primera representació l’agost
de 1976 en el marc de la Setmana
de la Joventut. A llarg d’estos 40
anys han anat canviant molts
dels components del grup, però la
companyia no ha deixat mai d’estar
al peu del canó per a oferir les seues
representacions, tant al poble com
fora.
L’activitat d’una companyia teatral
pràcticament no para mai, ja que
durant els mesos de silenci el grup
està assajant i preparant-se per als
dies de les representacions. Enguany,
a banda de l’espectacle que es va fer
en el marc del Sopar de la Fam (març)
i de la participació en l’espectacle
del Viatge al Passat Planer (maig),
el GTP ha tingut uns darrers mesos
prou intensos. Al juliol, dins de
les festes majors, es van fer dos
representacions
de
l’espectacle
“Tots som show”, un combinat de
sainets i números musicals, que va
tindre una gran acollida. El dia 11
d’agost es va representar a la Galera
l’espectacle “Olla barrejada”, un
conjunt de sainets i esquetxos de
caire còmic, i el dia 14 d’agost es va
representar el mateix espectacle al
Mas de Barberans, a l’aire lliure, a
l’esplanada on es fa el ball. Es dóna
la circumstància, remarcable, que
en els 40 anys de vida del GTP és la
primera vegada que s’ha actuat a la
Galera.
Ara el GTP es troba ja preparant la
representació de l’espectacle “Olla
barrejada” que es farà a Santa Bàrbara
el dia 26 de novembre i posant fil
a l’agulla del nou espectacle pel al
2017. I, de manera especial, el Grup
està immers en la commemoració
del seu 40è aniversari, que tindrà
com a tret de sortida el mateix 26
de novembre i que es prolongarà,
amb diversos actes, fins a les festes
majors de l’any que ve.
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Actuació a la Galera

Actuació a Mas de Barberans
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BANDA DE CORNETES I TABALS XIQUETS GRUP BALMES
FA 40 ANYS QUE VA NÀIXER LA
BANDA DE CORNETES I TABALS
XIQUETS GRUP BALMES
El 4 de desembre de 1976 feia la
seua primera actuació la Banda
de Cornetes i Tabals Xiquets Grup
Balmes. Aquella Banda, amb els
anys, va aconseguir campionats
provincials, campionats de Catalunya
i campionats d’Espanya i, sobretot, va
deixar sentir els seus sons pels pobles
de les nostres comarques i va animar
moltes celebracions del nostre poble,
sovint amb l’acompanyament del
grup de majorettes. I més enllà d’això
va ser una escola d’amistat, d’esforç
i de dedicació a la música, d’on
van sorgir un grapat d’excel·lents
músics. Va ser una llàstima que
abans dels trenta anys de vida deixés
la seua activitat, condicionada per
les dificultats que van anar trobant
molts dels seus membres a l’hora
d’assajar i d’actuar.
Tanmateix, molts dels valors viscuts
a través de la pertinença a la Banda
han seguit ben presents entre els
músics i les famílies. Per això, enguany
que s’escau el 40è aniversari del seu
naixement s’ha volgut commemorar
d’una forma especial. El dia 19 de
juny, excomponents de la Banda,
que havien estat assajant durant uns
quants mesos, van fer un recorregut
musical des del parc fins a l’estadi
municipal, acompanyats també de
moltes d’aquelles exmajorettes amb
qui havien compartit anys enrere
tantes actuacions. A la gespa del
camp de futbol diverses generacions
dels Xiquets Grup Balmes van
tornar a lluir-se amb una actuació
memorable, amb un record ben viu
pels components, membres de les
juntes i familiars que ja no poden ser
entre nosaltres. Després, l’aperitiu i
el dinar de germanor van donar un
colofó adequat a la trobada.
Va ser una jornada molt especial,
que les emocions viscudes faran
inoblidable. Ni que fos per un dia,
aquells enyorats sons van tornar a
omplir el nostre poble i van aflorar
records i sensacions que han
continuat i que continuaran a través
del temps.

Components de la Banda i majorettes participants a la part musical de la jornada.

Actuació de la Banda al camp de futbol.

Alguns presidents de l’entitat i el primer director.
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
9a PEDALADA POPULAR DE FESTES
2016
Segon dissabte de Festes Majors, tothom ja està preparat a la plaça Cid i
Cid per a començar a pedalar. Amb el
coet de sortida la gent s’enfila pel carrer Major fins al monòlit on ens desviem pel carrer Joan Baptista Sales cap
al camí del Potret, per a després agafar
el camí que baixa del cementiri i, des
d’allí, pel camí del polígon industrial
Barranc de Lledó fins a la carretera de
Tortosa. Després de creuar la carretera, agafem el camí de Mianes fins al
terme de Masdenverge on pel pas del
barranc hem creuat el Barranc de la
Galera, girant en direcció a Masdenverge, paral·lels al barranc, passant pel
Mas de Sant Pau.
A Masdenverge hem descansat una
bona estona, ens hem refrescat a la
finca de Carlos Garcia, que ha ofert
un tast de “gaspatxo” a tots els participants. Carlos ens ha fet una petita xerrada, explicant les bonances de l’agricultura regenerativa, que ell porta a
terme a la seva explotació anomenada
“Fèrtils”.
Després hem continuat la ruta dirigint-nos a les Basses de la Foia, d’allí
hem pujat cap a la carretera d’Ulldecona, creuant-la fins a la finca de l’Advocat i d’allí fins al recinte esportiu on
hem donat per finalitzada la pedala,
amb un refrigeri per a tots els participants, ofert per la Regidoria de Festes i
piscina gratuïta per a tots.
Resum de temporada de l’equip
ORbikes
L’equip ORbikes és l’equip ciclista
local de Santa Bàrbara format per
11 integrants els quals participen en
proves ciclistes tant de Mountain Bike
com de carretera.
Com tots els anys l’equip ORbikes
ha disputat la Xallenger Terres de
l’Ebre, circuit de carreres de Mountain
Bike que es disputen a les Terres de
l’Ebre. Aquest any ha estat un bon
any per a l’equip on ha fet un paper
important en aquesta Xallenger, en
totes les categories disputades algun
participant de l’equip ha aconseguit
fer pòdium.
En la categoria sub-23 els integrants
Xavi Roig i Josep Gorres han fet
40

Volem agrair el bon comportament i
l’assistència als 70 participants i animar a tothom a venir el proper any.
Gràcies a tothom.
3ª CURSA D’ESCOLES DE CICLISME,
VILA DE SANTA BÀRBARA
L’últim dia de Festes i per tercera vegada la Unió Ciclista Santa Bàrbara
hem organitzat la Cursa d’escoles de
ciclisme. Puntuable per al campionat
de Catalunya. Es va invitar a corredors
de la Comunitat Valenciana, donat que
els tres planers que participaven a la
cursa, pertanyen al C.C Benicàssim.
Segons la categoria es donava un número determinat de voltes a un circuït d’un quilòmetre de distància, que
transcorria pels voltants de la Plaça de
la Independència.
primer i tercer lloc respectivament.
En la categoria sènior Jordi Gallego
ha aconseguit el segon lloc, en la
categoria master30 Xavi Vazquez
també ha aconseguit el segon lloc. En
la categoria master40 David Caballé
ha aconseguit una merescuda primera
posició. Finalment Jordi Gallego ha
quedat tercer absolut en la Xallenger
Terres de l’Ebre i l’equip ORbikes
primer classificat en la categoria per
equips.
Per altra banda durant l’estiu l’equip
també ha participat en diverses
carreres pel territori de Catalunya i
Castelló. A la marxa de Canet lo Roig
l’equip va quedar primer classificat
i Jordi Gallego va quedar tercer
classificat absolut i segon classificat

Hem de remarcar el bon paper dels
tres corredors del nostre poble: Mar
Piñol, Alexandra Boronin i Ivan Boronin. L’entrega de trofeus va comptar
amb la presència dels senyors Arcadi,
Tadeo Iazquierdo i Alfredo Blanch, tots
ells impulsors de l’afició pel ciclisme a
Santa Bàrbara.
Creiem que els participants van marxar amb molt bon gust de boca, amb
els destalls en que la Regidoria de
Festes els va obsequiar, també amb el
“pica-pica”, gelats i piscina gratuïta, i
sobretot amb la dutxa de sifó a l’entrega de premis.
Moltes gràcies a tothom que va col·
laborar i que van fer possible que creixi l’afició dels més petits al món de la
bicicleta.
Unió Ciclista Santa Bàrbara.

Pòdium Jordi Gallego
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elit. L’equip també va participar a la
marxa de Vilafamés que forma part
del circuit de muntanyes de Castelló
on Jordi Gallego va quedar en tercer
lloc a la categoria elit.
El 24 de setembre s’ha celebrat a
Riba-roja l’acte de cloenda de la
Xallenger Terres de l’Ebre on s’han
entregat tots els premis. Aquest
mateix dia dos integrants de l’equip
van anar a participar a la marxa de la
Qebrantahuesos una prova coneguda
a tota Espanya que es disputa a

la població de Biescas, província
de Huesca. En aquesta prova Xavi
Vazquez va arribar en la segona posició
i Just Ibañez va arribar en primer lloc.
Per separat Jordi Gallego i Sergi Escribà
van participar a la Xc Maraton Alt
Maestrat-2016-Catí on Sergi va fer el
31 en la classificació general i Jordi el
5è en la general i 3r elit.
Per últim volem donar les gràcies a
tots els patrocinadors en especial a la
botiga de ORbikes, els quals sense ells
no seria possible participar en totes

les proves que assistim. Per la següent
temporada esperem poder continuar
participant en el màxim de proves
possibles i obtenir uns resultats tan
bons com els d’aquest any. Finalment
nombrarem els integrants de l’equip.
DAVID CAVALLER, OSCAR ROMERO,
XAVI VAZQUEZ, JOSEP GORRES,
JORDI GALLEGO, MIGUEL ANGEL
ARNAU, SERGI ESCRIVA, JUST IBAÑEZ,
XAVI ROIG, JOAN RIUS I AMADOR
PEGUEROLES.

Equip abans de la sortida de la Xallenger la Ràpita 2016

Primera posició de la classificació general per equips a la Xallenger btt
Terres de l’Ebre

Jordi Gallego, tercer classificat absolut masculí, marxa de Canet lo Roig,
Castelló.

Primer equip classificat, marxa de Canet lo Roig, Castelló

41

Entitats Planeres
CLUB TENIS TAULA SANTA BÀRBARA
El passat mes de juny de 2016 es van
celebrar les Jornades Esportives que
organitza l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Club Tenis Taula Santa Bàrbara va participar-hi, com cada any, organitzant un campionat de tennis taula.
El campionat va estar molt emocionant, ja que va haver-hi un triple empat a punts i es va haver de desempatar, tornant a jugar els 3 entre ells. A
més, es van veure molts bons punts.
I els tres primers classificats van ser:

1r classificat: Didac Soler
2n classificat: Jordi Cid
3r classificat: Andreu Cases
A part dels actes de les Jornades Esportives, el Club Tenis Taula Santa Bàrbara organitza la majoria de dissabtes a
les 17 hores partides al Pavelló Municipal de forma gratuïta per a qualsevol persona de qualsevol edat i tant
si no ha jugat mai com si ja té nivell.
L’únic indispensable és que vulgui pas-

sar un ratet practicant aquest esport
i passar-s’ho bé. Per a més informació
per a venir a jugar una estona a “ping
pong” parleu amb Rufino Martín, que
és l’encarregat d’organitzar-ho. A més,
el Club disposa d’un grup de whatsapp
per a les quedades dels dissabtes, si esteu interessats ja sabeu!
A més, ja avisem que com cada any, el
club posarà dues taules al Parc de Nadal 2016, perquè tothom pugui jugar
una estona.

Abans i Ara

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

Imatge 4

Imatge 5

Imatge 6

Imatge 7

Imatge 8

Imatge 9
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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. 35

Qui i què?
Imatge 1: 1a fila-David, Juanita,
Maria Cinta, Estela, Margarita,
Rosita i Celestino. 2a fila-Rosa
Blanca, Cinta, Rosa, Ramon i
Daniel.
Imatge 2: Arasa, Sebastian Verge i
José Arasa
Imatge 3: Celestino, Juanito i
Rogelio
Imatge 4: Fernando, Alfredo i José
Miguel
Imatge 5: Jesús, Enriquet, Paco i
Mulet
Imatge 6: Juaquín, Lourdes, Rosita
i Floreal
Imatge 7: Jesús, Guillermo,
Avelino, José Luís, Olegario i Agustí
Imatge 8: Mercè Tuliesa, Roser
Panisello, Patricia Mestre i Mirea
Albella
Imatge 9: Mercedes Casadó,
Teresa Solà, Teresa, Fina i Pepita
Solà

Sudoku

Entreteniment infantil
Qui serà, serà, que de nit ve
i de dia se’n va?
Solució núm. 35: La pluja

Dites i refranys:

Octubre, octubret, s’endú la
calor i ens porta el fred.
Webs recomanades:
www.contes.cat
www.dibuixos.cat

Pinta

Planers en adopció

Planer en adopció…

Guillermo Acero Vendrell

Sóc planer fa 22 anys, Em dic Guillermo Acero Vendrell, vaig nàixer
ara fa cinquanta anys a un poblet d’Alemanya i sóc el gran de
4 germans. Els meus pares, Antonio i Núria, com molts d’altres en
aquells anys, van marxar fora buscant una millora en les seves vides,
encara que sempre tenien clar que
tornarien. S’hi van estar 7 anys i
allí vaig nàixer jo. M’expliquen que
amb un any entenia (allò que un
nen d’un any pot entendre) el català que em parlaven els meus pares, el castellà que em parlaven els
amics dels meus pares i l’alemany
que em parlaven els veïns i també
a l’escola bressol.
Quan encara no tenia 2 anys van
decidir tornar i es van instal·lar a
Tortosa, perquè estava quasi tota
la família del meu pare.
Allí van nàixer els meus tres germans, Toni , Sonia i Alvaro i és on
em vaig fer gran.

A Tortosa vam viure a Remolins
primer i després a la Simpàtica (la
carretera que puja a la Residència).
Als dos llocs teníem espais oberts
per a jugar i tinc molts records de
les estones que passàvem a les
muralles que tenia al voltant d’on
vivíem. Els estius, però marxàvem
sempre a una casa que tenia la
meva àvia Emilia a Piera.
Vaig estudiar, com alguns de vosaltres, al Joaquim Bau de Tortosa
on vaig estar molt a gust i vaig fer
molts companys que encara conservo. D’allí, cap a Barcelona, el
lloc on tots volíem anar a estudiar, marxar de casa, descobrir nous
ambients, festa i diversió, etc.
Vaig estudiar Ciències Econòmiques i als estius, intentant ser una
mica independent, anava a treballar a Lloret de Mar de recepcionis48

ta a l’Hotel Roger de Flor. Aquí va
ser on vaig veure que el món del
turisme i de l’hosteleria m’agradava i que no m’importaria dedicar-m’hi. Avui en dia treballo com
a gerent a l’Hotel La Ràpita a Sant
Carles.
La veritat és que de jove no em veia
vivint en un lloc que no fos Tortosa, sempre m’ha agradat i jo sempre que podia tornava a casa encara que fos només per a passar el
cap de setmana. Però el que passa
la majoria de vegades és que vaig
conèixer una noia, a Marta. Qui la
coneixeu sabeu que és dolça, amorosa i bona com poques persones.
Ah, i també planera de cap a peus.

És filla de Mercedes (la roquetana)
i de Josep Maria. Germana de Mercè i de Rosana.
Ara segur que ja m’heu identificat,
perquè al poble sóc l’home de Marta.
Com podeu imaginar, quan vam
decidir posar-nos a viure junts, el
lloc estava cantat: Santa Bàrbara.
A més Marta sempre deia rient:
vivint en un tortosí i a Tortosa “ni
boja”.
La veritat és que va ser una bona
decisió, els nostres dos fills, Guillem i Marc han pogut créixer estudiant al poble, jugant al carrer,
anant als gronxadors i al camp de
futbol i tenint amics des de ben petits.

Planers en adopció
Ara, però, els dos estan fora estudiant. El gran, Guillem, està estudiant Enginyeria Informàtica a
Tarragona i el petit, Marc, ha marxat aquest any al Centre de Tecnificació Esportiva Joaquim Blume a
Barcelona, on està becat per la Federació Catalana de Ciclisme. Tots
dos són molt bons nois, responsables i són el nostre orgull.
Tal com he dit, treballo a un hotel
a La Ràpita des de fa 20 anys i és
una feina molt entretinguda i on
coneixes moltíssima gent, però hi
ha temporades, a l’estiu, on m’absorbeix molt temps i m’estresso
amb facilitat. És la part negativa
de la feina, ja que quan tothom
està de vacances jo tinc més feina.
Per contrarestar-ho m’agrada anar
a passejar o anar en bici pels camins del terme i de la serra de Godall. Us asseguro que hi ha racons
molt bonics i encisadors molt a
prop nostre. Encara em trobo paisatges entre les planes d’oliveres i
la muntanya que em sorprenen.
Una altra manera de relaxar-me,
encara que no ho sembli, és jugar
a pàdel. Jo era dels que pensava
que era un esport “tonto” i per a estirats. És un esport que enganxa i
on he conegut molt bona gent. Ara
sempre estic desitjant poder fer alguna partida cada setmana i faig i
desfaig per a poder jugar.
Però el que més m’agrada i és
compartit per Marta i els meus fills
és viatjar. Potser el fet de poder-ho
fer els quatre és la raó que estigui
sempre disposat a visitar llocs on
mai hem estat o organitzar les
vacances (natros fem les vacances d’estiu a l’hivern) buscant un
equilibri entre cultura, costums,
entreteniment, gastronomia i on
cada un aporta les seves opinions
a l’hora d’escollir el destí.
Una de les coses bones de viatjar
és que després, quan tornes a casa,
valores molt més el que tenim i

que no li donem importància perquè ho veiem cada dia. Tenim un
poble petit, però on ho tenim gairebé tot, on els nostres fills poden estudiar fins els 18 anys, on tenim un
centre mèdic, instal·lacions espor-

tives modernes, un comerç proper
molt actiu i de qualitat i, el més
important en un poble, la gent.
Gent implicada en fer gran Santa
Bàrbara i que no fa estrany ningú.
Gràcies per “adoptar-me”.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Centre Obert l’Oliveta
Clausura del casal d’estiu Els Ballarics 2016
Durant els mesos de juny, juliol i
setembre, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara va realitzar el casal d’estiu
anomenat Els Ballarics.
El casal va comptar amb un total
de 84 nens i nenes d’edats compreses entre 2 i 12 anys dirigits per
9 monitors i monitores. Els nens i
nenes van estar repartits entre les

Inici dels curs 2016-2017 del Centre Obert l’Oliveta
El Centre Obert l’Oliveta és un servei que dóna suport a les famílies
fora de l’horari escolar i als menors
disposant d’un espai en el qual es
treballen diversos tallers socioeducatius, on es fomenta l’adquisició
d’aprenentatges bàsics, sense deixar al marge les estones lúdiques
i d’esbarjo, també fonamentals per
al creixement dels menors.
Al servei s’hi han inscrit un total
de 46 participants, on s’ha cobert
la totalitat de les places del servei.
L’horari d’atenció directa amb els
infants és de 17 a 19.30 hores.
Aquest nou curs, els tallers que
es duran a terme seran: taller de
biblioteca, taller de coeducació,
taller de dinàmiques de grup, taller d’informàtica, taller d’hàbits,
taller de primers auxilis, taller de
comprensió, taller de llenguatge
de signes, taller de cuina, taller de
ciutadania, taller de celebracions
especials i taller de reforç escolar.

6 setmanes que va durar el casal.
Cada matí els nens a primera hora
arribaven al Poliesportiu Municipal on realitzaven diferents jocs
basats en l’esport.
Després esmorzaven i jugaven una
estona lliurement als gronxadors
del Poliesportiu. A la segona part
del matí els infants feien activitats
relacionades amb el centre d’Interès que treballàvem aquella setmana.

El centre d’interès que vam treballar va ser “Els animals”, però cada
setmana em vam treballar un: els
rèptils, els peixos, els amfibis, les
aus, els domèstics i els mamífers.
Les activitats que es portaven a
terme com les dinàmiques, sortides, manualitats i cuina sempre
estaven relacionades amb el tipus
d’animal que tocava aquella setmana.

Aquests estan programats trimestralment i es treballa en funció de
les edats dels menors.
També pel que fa al treball amb les

famílies s’intenta tenir un contacte molt proper per a poder guiar
conjuntament els xiquets i xiquetes.
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Grup Joventut
LES ACTIVITATS D’ESTIU DEL
GRUP JOVENTUT
Dins el marc de les Festes Majors,
el Grup Joventut va organitzar per
onzè cop la Cursa Enigmàtica, sota
el títol “El tresor de la plana”, 376
participants van córrer pels carrers del nostre municipi per a intentar descobrir l’enigma. Gairebé
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70 monitors repartits per diverses
proves i cinc caps pensants que
van ser els encarregats de muntar
tota la feina del darrere i que no és
visible per a tothom.
També, al mes de juliol, es van
dur a terme les colònies d’estiu,
a Cinctorres, 51 xiquets i xiquetes
del municipi es van desplaçar fins

a aquesta localitat amb 9 monitors
que van dinamitzar les colònies a
banda de realitzar les tasques de
cuina per a tots. Unes molt bones
colònies, sense incidents i on els
riures formaven part de totes i cadascuna de les activitats que fèiem
i amb uns bons vincles entre monitors i xiquets.

Punt d’Informació Juvenil Planer
Parlem de …
Campanya “Escena 25”
Una tardor més quedem al teatre,
o a un concert, o un espectacle
de dansa, al circ, i, per què no?
Campanyes com “Escena 25”,
podràs accedir al teu espectacle

Les aplicacions, nova eina per
trobar la teva pròxima feina
Als mètodes tradicionals de tota la
vida, als portals d’ofertes laborals,
o a les xarxes socials, s’afegeix
una nova opció per ajudar-nos en
la laboriosa feina de cerca feina: les
aplicacions mòbils.
Una de les tasques que ja podem
fer des del nostre telèfon mòbil,
des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment, és la cerca de feina.
Estem en un país amb una alta
taxa d’atur juvenil i a la vegada
amb un gran ventall de dispositius
mòbils. Aquestes aplicacions estan
dissenyades tenint en compte
aquesta realitat i el fet que els
joves ja utilitzen més el telèfon que
l’ordinador.
Per poder convertir el teu telèfon en el
principal centre de recerca de feina,
aquestes aplicacions pensades per a
telèfons mòbils tenen una sèrie de
característiques que les diferencien
d’altres sistemes de recerca de feina;
facilitat d’ús, agilitat i rapidesa
en la contractació, simplicitat en
els tràmits burocràtics, ofertes
geolocalitzades, i normalment són

preferit sense haver de rascar-te
gaire la butxaca.
Si ets un o una jove d’entre 18 i 25
anys, podràs assistir a espectacles
d’arts escèniques o música en
viu durant els mesos d’octubre i
novembre, amb uns preus especials,
d’entre 3 i 10 euros.

Només t’has d’inscriure al web de
la campanya, o mitjançant l’APP
Escena25, seleccionar i reservar els
espectacles i els concerts als quals
vulguis assistir per a, posteriorment,
recollir l’entrada a la taquilla de
l’equipament. Participen en la
campanya més de 100 teatres i sales
de concerts.

gratuïtes per als usuaris.
Algunes de les principals aplicacions
són: Cornerjob, Job Today, Guudjob,
ZeebeJob, Jobbie. També alguns

portals laborals ja s’estan adaptant
a aquest nou format en mobilitat,
creant les seves pròpies aplicacions,
com ara, Infojobs i Jobandtalent.
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La Plana Ràdio

Comença la temporada amb destacades novetats a la
nostra programació

El curs radiofònic s’enceta amb 33
col·laboradors i més de 90 hores de
programació pròpia amb continguts
elaborats.
(J. Roig).- Encetem el curs 2016/2017
amb tantes o més ganes que aquell
1995 quan començava la història de
la Plana Ràdio. És cert que la majoria
de la gent que col·labora a la ràdio
planera, amb el pas del temps, ha
anat canviant, tot i que encara en
conservem alguns d’aquella època,
més els que hem anat sumant
mentre “fèiem camí”.
Un camí que enguany emprendrem
els 33 col·laboradors (tot un luxe per
a un poble que no arriba als 4.000
habitants) i els dos treballadors
que té la ràdio per a coordinarlos i responsabilitzar-se de la
programació.
Una programació que va ser
consensuada per tots en la reunió
del dimarts 20 de setembre,
que s’iniciava el dilluns 26 del
mateix mes i que s’allargarà fins
a principis de juny del 2017. De la
54

mateixa, destaquem les novetats
que estrenem aquesta temporada:
“Història de les paraules” un espai
que presenta el planer i Doctor de la
Universitat de Granada, Josep Maria
Cid Rodríguez i que, com el nom
indica, té la pretensió d’explicar
l’origen de les paraules que emprem
habitualment per a comunicar-nos,
la seua evolució i fins tot canvi de
significat al decurs del temps, així
com la incidència social que han
tingut.
Una altra de les apostes fortes de
la temporada és el programa “Molt
més que sexe” coordinat per Tere
Giné i amb la participació de Carme
Sandonís, Griselda Espuny, Josep
Roig, Ramon Guillén i diferents
facultatius que s’ocuparan de la
vessant mèdica del tema. La intenció
és tractar sense complexes ni tabús
i des d’una vessant col·loquial,
però també acadèmica, temes
relacionats amb la sexualitat.
Els oients hi poden participar
enviant
els
seus
comentaris,

suggeriments o preguntes al correu
moltmesquesexe@gmail.com.
Els continguts informatius seguiran
tenint un paper destacat a la
programació, amb l’informatiu propi
i el compartit amb les EMUTE
(Emissores Municipals de les Terres
de l’Ebre), així com amb el butlletins
horaris.
Els musicals són l’altra aposta
important de la graella, amb
la
col·laboració
de
destacats
programadors, tant en generes
clàssics, dance o estàndards.
Seguim també formant part de
la Xarxa per a poder emetre els
butlletins horaris territorials i dos
informatius diaris a les 8 del matí i
a les 14 h.
En definitiva una programació
pensada per a tots els públics, amb
una graella tan diversa que ens
permet omplir més de 90 hores
setmanals de programació pròpia
amb continguts elaborats, a les
quals hem de sumar les gairebé 70
nocturnes de musicals seleccionats.

Llar d’Infants Les Beceroles
FESTIVAL DE FI DE CURS
Per finalitzar el curs 2015-2016 a la Llar
d’Infants vam celebrar el festival de fi
de curs on nens/es de la llar van fer
una actuació per a tots els seus familiars. Els més petits de la casa, P0, van
fer la cançó «Bajo el mismo sol», els
nens de P1 ens van ballar una «Tuna» i
les nenes la cançó de «Cantame», i els
més grans, P2, ens van ballar diverses
cançons: YMCA, Spice Girls i La Lam-

COMENCEM UN NOU CURS

bada. Per finalitzar tots els nens/es de
la llar ens van ballar la cançó de «Tambor, tambor».
Per acabar les educadores van donar
els àlbums a cada un dels seus alumnes.
Volem agrair als pares i mares la seva
participació durant tot el curs i el detall que van tenir amb nosaltres. Moltíssimes gràcies!

La Llar d’infants les Beceroles va obrir
les seves portes el dia 1 de setembre
per a iniciar el curs 2016-2017.

les 14.45 h a les 19 h. També oferim
servei de menjador amb carmanyola.
L’entrada pel matí és fins a les 10 h i la
sortida a partir de les 12 h, i per la tarda l’entrada i la sortida és a les 16.30 h.

L’horari de la llar és pel matí de les
7.45 h a les 13.15 h i per la tarda de

Les educadores, un cop més, comencem el curs amb moltes ganes i il·lusió,

acollint als nous infants i, com no, als
que ja estaven amb nosaltres el curs
passat.
Volem recordar a tothom que les matrícules estan obertes durant tot el
curs.
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Centre de Dia de Santa Bàrbara
PREVENCIÓ DE LA SOBRECÀRREGA DEL CUIDADOR
Després de rebre la dura notícia
que un familiar proper pateix
demència, la persona que assumeix el paper de cuidador principal patirà les conseqüències
d´una situació de la qual cap
persona està preparada.
Les activitats més quotidianes
esdevenen difícils o inclús impossibles de dur a terme, la vida
de la família pateix un profund
canvi, que haurà de prestar
nombroses atencions al malalt.
La impossibilitat de descansar
de l´assistència és la que generarà una forta tensió i esgotament,
no només físic sinó emocional.
Cuidar d´una persona amb demència pot arribar a ser molt
dur, requereix una gran dosi de
paciència i energia, inclús de vegades es pot abusar de la pròpia
capacitat física i mental, arribant a pensar que podem amb
tot, que ningú ho pot fer millor
que nosaltres, sense tenir en
compte la pròpia salut.
Algunes de les mesures per a
evitar la sobrecàrrega són:
- Saber reconèixer i acceptar, en
un moment donat, que la situació s’ha tornat insostenible.
- És aconsellable demanar ajuda en un recurs extern i confiar en un centre especialitzat.
- Prendre mesures pal·liatives,
allunyant-se temporalment de
la situació. Tenir moments de
descans.
- Desfogar la tensió emocional:
sortir a passejar, deixar-se ajudar pels professionals, plorar,
explicar-ho...
- Acceptar les nostres reaccions:
irritació, esgotament, tristesa,
soledat, ràbia...
- No abandonar la pròpia vida
social. És probable que hagi
disminuït, però els moments de
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distracció són necessaris per al
benestar mental.

port i la nostra ajuda per a portar
endavant aquesta situació.

És importantíssim evitar el sentiment de culpabilitat, ningú ha
provocat la malaltia i vostè està
cuidant-lo el millor que sap. Com
a ésser humà no podem evitar
que hi hagi errors o equivocacions. Sentir-se culpable per no ser
“perfecte” només el farà sentir
pitjor.

El recolzament en un recurs extern ja sigui l’ajut a domicili, el
Centre de Dia o l’ingrés residencial ajuden a prevenir situacions
d´estrès o inclús de claudicació
familiar.

En definitiva, per a poder atendre
bé el malalt, el cuidador també
ha d´estar bé. Des del Centre de
Dia VIMA us oferim el nostre su-

Per a més informació no dubteu
en adreçar-vos al nostre centre.
Ens acomiadem de vostès i fins la
propera.
Equip Assistencial Centre VIMA

Smartcentre

Bibliocursa
Comença la 19a edició de la bibliocursa una activitat que es realitza el darrer trimestre de cada any,
a l’Smartcentre de Santa Bàrbara i
que durant aquest període els participants han de superar una cursa
lectora.
Com tots els anys la bibliocursa té
una part essencial que continua
sent la mateixa que el primer any i
consisteix en què cada participant
té una fitxa de concursant amb
20 números que ha d’omplir
obligatòriament per tal de superarla. Els números porten un dibuix a
la seva casella que els participants
han de mirar a les normes per saber
que significa i després fer el que els
indiquen. A la majoria de caselles
s’ha d’agafar un llibre i després de
llegir-lo, aquesta és la part essencial
de la qual parlem, omplir una fitxa
que conté preguntes sobre el llibre
llegit. Així tenim caselles a les quals
els participants han de preguntar
al taulell de préstec quin llibre han
d’agafar i quina activitat han de fer,
llegir un llibre que porti al llom un
gomet de color roig, sigui quina sigui
la seva edat, llegir un llibre que porti
al llom un gomet de color blau, sigui quina sigui la seva edat, llegir un
llibre juntament amb una altra persona (pare, mare, germà, monitor/a,
company/a, etc.), cercar la revista
Cucafera i dir qui són i que fan els
personatges, o emportar-se un DVD
a casa i omplir la fitxa que se’ls dóna
quan l’agafen en préstec, utilitzar
internet per a mirar i escoltar un
conte i utilitzar internet per a buscar
el vídeo de la cançó preferida. Finalment, cada vegada que retornen una
fitxa omplerta se’ls dóna una enganxina per posar-la a la seva fitxa de
concursant.
Però, també com tots els anys, hi ha
novetats que s’introdueixen i que la
majoria de vegades se sumen d’un
any a l’altre. Aquest any, les novetats
són moltes i variades, tals com, buscar un llibre de cuina i escriure una
recepta, explicar una història on els
personatges visiten la Fira de l’Oli,
buscar una imatge d’un llibre, dibuixar-la, interpretar-la i descriure-la,

llegir un llibre i canviar el final de la
història i assistir a una activitat que
organitza l’Smartcentre i portar la
butlleta signada.
El termini de finalització serà el 23
de desembre i a partir d’aleshores
s’escollirà un dia per a entregar els
diplomes i obsequis a tots els lectors
que hagin superat amb èxit la bibliocursa.
Aquesta és una activitat dirigida a
tots els usuaris de l’Smartcentre, ja
que l’únic requisit és que cadascú

esculli els llibres en relació a la seva
edat. Tot i així, els més menuts són
els més participatius i els que gaudeixen de l’activitat. Per apuntar-se
solament s’ha de demanar la fitxa a
l’Smartcentre.
Aquesta és una de les activitats
d’animació i foment a la lectura que
s’organitza amb la finalitat primera
de posar en contacte el llibre amb
els infants, però sobretot per fomentar l’hàbit de la lectura, sobretot als
més menuts.
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Smartcentre
L’ACTIVITAT DE l’SMARTCENTRE
Durant els mesos de juliol i agost, ens
hem traslladat a la piscina municipal
on hem pogut gaudir de la Bibliopiscina, amb la novetat que aquest any ha
estat a disposició dels usuaris tots els
dies, inclús dissabtes i diumenges, així
els banyistes, tant grans com petits,
han estat acompanyats de revistes, còmics, contes i novel·les, per a poder fer
més portadora la calor.
Destacar, al mes de juliol, el XI concurs
d’imatge digital, aquest any el tema
era “Fruites de la plana”, i en aquesta
edició hi va haver un total de 21 participants i 58 fotos les quals ens van
apropar una mica més a la nostra terra. I una vegada el jurat va escollir els
tres guanyadors, dintre la programació
de les Festes Majors es va fer l’acte
d’entrega de premis i obsequis a tots
els participants.
La primera setmana de juliol, per als
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aficionats a la Informàtica, vam tenir
la TINETTaula, on un total de 20 alumnes s’han pogut beneficiar de la formació que ofereix la Diputació de Tarragona, amb l’objectiu que els ciutadans
assoleixin els coneixements bàsics per
a saber moure’s per internet i perquè
aprenguin a optimitzar-ne els recursos.
Al mes de setembre, l’Smartcentre ja
es posa en marxa de cara al nou curs,
per això hem vestit els nostres aparadors amb números i lletres “Tornem a
l’escola”, a poc a poc tots i tot torna al
seu lloc.
Les visites ens comencen a arribar, i els
primers han estat els xiquets i xiquetes
del Centre Obert l’Oliveta, junts hem
passat una estona divertida recordant
el funcionament de l’Smartcentre amb
companyia de la nostra mascota La
Rabosa.
Els adults també tenen ganes de po-

sar-se en marxa i ja han començat
amb les seves seccions de Llegim i Parlem, un primer contacte per posar-se
al dia. I com no amb el Club de Lectura, on han llegit Cinco horas con Mario de
Miguel Delibes.
Amb l’estiu que s’acaba tot torna al
seu lloc, un dia important, el nostre
dia SMART, el 21de setembre, dia Internacional de la PAU, on tots els usuaris
han pogut deixar un missatge de Pau.
També hem continuat amb les sessions d’inserció laboral, els dilluns de
9 a 14 h per a totes aquelles persones
interessades en la recerca de feina o
millora d’aquesta i, com no, Reocupa’t
tots els divendres al matí.
L’estiu s’acaba, però comença una tardor plena de novetats, tornem amb
algunes de les activitats habituals i
alguna sorpresa. Us esperem a tots/es,
recordeu activitats des de 0 anys fins...

Smartcentre
Document
Títol: After (tetralogia)
Autor: Anna Todd
‘After’, el nou fenomen literari juvenil,
va aparèixer a internet com un relat
“fanfiction” sobre One Direction. Anna
Todd va començar escrivint petites
històries d’amor i desamor portades a
l’extrem sobre Tessa, una noia tímida i
responsable que arriba a la universitat
i coneix a Hardin, un noi atractiu i rebel inspirat en un dels components de
One Direction.
Gairebé sense adonar-se’n, milers de

seguidors llegien les seves històries,
que han esdevingut un fenomen social entre adolescents. Tot i les fortes
crítiques en contra dels continguts,
el llenguatge utilitzat i especialment
els valors que transmet l’obra, la realitat és que aquests relats s’han acabat convertint en una de les tetralogia
amb més ventes de la història. A més,
com passa en molts dels èxits literaris,
l’empresa cinematogràfica Paramount,
ha comprat els drets de la novel·la per
a portar-la a la gran pantalla.

Web
http://www.ninite.com
És un dels serveis gratuïts probablement més útils que es poden trobar a
internet, serveix per a instal·lar i/o actualitzar totes les aplicacions bàsiques
de l’ordinador a la vegada. Només cal
entrar al lloc i seleccionar les icones
dels programes que volem instal·lar. El
servei empaqueta tot en un sol instal·
lador que et permet descarregar al teu
PC. Després simplement l’executes i
s’instal·larà tot el que has seleccionat d’una sola vegada. Ninite mostra
una llarga llista de programari per a
triar, serveis de seguretat, programari
d’ofimàtica, tractament d’imatges... El
millor de tot és que Ninite diu automàticament “no” a les opcions d’instal·
lació molestes, barres de tasques que
s’inclouen en el procés d’instal·lació
o instal·lació d’alguns dels programes
no desitjats. De moment, Ninite només

funciona per a Windows i distribucions
de Linux basades en Debian (en Ubuntu, per tant, funciona). Sens dubte una
gran idea per a estalviar-se un treball

tediós que pren força estona, en haver
de visitar diferents llocs i descarregar
des de diferents webs cada programari.
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LES FANS DE LA PISCINA
Ha passat un any i les fans ja som a la piscina,
per gaudir de les seves aigües fresques,
i la seva companyia.
Volem dedicar un record molt especial
a les nostres companyes: Rosenda i Anna,
que fa poc ens han deixat.
Trobarem a faltar la vostra presència
la vostra parla
el vostre somriure, amic.
Us tindrem sempre presents
en les nostres converses,
i en els nostres pensaments.
Estiu 2016

MARC ACERO CONTINUA
TRIOMFANT
Els passats 29 i 30 de juliol, es van celebrar al Velòdrom Olímpic de Barcelona
els Campionats de Catalunya de Ciclisme en Pista on el planer Marc J. Acero
va tenir un paper destacat.
Marc, que corre amb el CC Cervera del
Maestre, va ser el dominador de les especialitats de velocitat i 500 m aconse-
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guint ambdós medalles d’or.
També es va penjar les medalles de
plata en les modalitats de Keirin i de
Persecució i la medalla de bronze en
Scratch.
Gràcies a aquests bons resultats en el
Campionats de Catalunya i als assolits
en els Campionats d’Espanya (dues
medalles de plata i una de bronze), a
més de guanyar la Lliga Catalana de
Pista en la modalitat de velocitat, Marc

ha estat becat per la Federació Catalana de Ciclisme i, actualment, cursa
els estudis de Batxillerat i viu i entrena
a la Residència d’Esportistes Joaquim
Blume de Barcelona.
A finals del mes de setembre, Marc ha
estat invitat a participar en els prestigiosos 3 dies d’Aigle a Suïssa, prova
inclosa dins del calendari mundial de
les competicions de pista de la Unió
Ciclista Internacional.

MX SANTA BÀRBARA
MX Santa Bàrbara és una entitat creada per gent del poble aficionada a les
motos amb la idea d’organitzar i participar en jornades per a poder gaudir
del motociclisme.
El dies 2, 3 i 4 de setembre MX Santa
Bàrbara va participar a la XXXVII edició de les 24 hores internacionals de
resistència amb ciclomotors la Vall del
Tenes.
Després de 14 anys, el Team Santa Bàrbara va retornar a la mítica prova que
se celebra al bosc de la riera de Lliça
d’Amunt, presentant un nou equip
sota el nom MX Santa Bàrbara amb
el dorsal 10 i format per quatre pilots,
Diego Arasa, Marc Llasat i els germans
Piquer, Ivan i Miguel; dos caps d’equip,
Gino i Pepe; Jordi Tafalla com a mecànic i Eloy Sorribes als proveïments.
En aquesta cursa vam aconseguir l’objectiu, ja que vam completar les 24 hores internacionals de resistència amb
ciclomotors la Vall del Tenes. Gran
feina d’equip, molta organització, des
dels pilots, cuiners i tots els que van
estar al box aguantant, fent relleus,

dormint poc... Gràcies a tothom perquè
va ser tot un èxit, ja que vam acabar en
24 posició general, en 18 posició Grup3
i el més important, creuar la bandera
a quadres. Però no va ser fàcil, ja que
quan faltaven 3 hores per finalitzar,
l’encesa de la moto ens va abandonar
i, gràcies a súper Tafalla i un gran contacte a qui li hem d’agrair moltíssim la
seva ajuda, vam aconseguir una encesa, la vam canviar i acabar la cursa.
Per això, volem agrair a tota la gent que
ha col·laborat i a tots els patrocinadors
que ens han acompanyat en aquesta
edició: Construccions M. Piquer, Toscà,
Hotel Restaurant Diego, Fontaneria J.
Sorribes, Mangrané Gamma, Bike taller
MTB Road i MX Santa Bàrbara. També
a tots els que ens han seguit i a Manel
Ferrer (ferrer Effex) pels equipaments,
Mario Puchol (MPGass) per la funda
del seient i Miguel Domínguez (gráficas Zeus) pel kit d’adhesius, gràcies a
ells hem donat una excel·lent imatge.
Gràcies a tots!
Eloy Sorribes Regas
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Opinió dels Partits Polítics
En aquesta columna política
de la qual disposem trimestralment els partits amb representació municipal seria molt fàcil
parlar de qualsevol dels temes que
afecten directa o indirectament a cadascun dels nostres partits. Per això,
tot i la “marejada” política a nivell
nacional, el “sense govern” a l’Estat
Espanyol i Catalunya immersa en el
procés de desconnexió, el grup al govern municipal, després de 15 mesos,
emprenem el tram central de la legislatura (anys 2017 i 2018) il·lusionats i
amb la mirada fixada en aconseguir
executar els objectius proposats a
l’inici de la legislatura i les fites que
també van sortint del dia a dia, per tal
de tenir un poble millor.
Això sí, d’aquesta situació política
nacional, en sortim col·lateralment
afectats i cada cop els ajuntaments
hem de ser més auto-financers i amb
solucions més imaginatives, perquè
amb les administracions superiors,
cada cop és més difícil confiar-hi i esperar-ne una resposta profitosa per al
nostre poble.
D’altra banda, cal destacar que el nostre sempre ha estat un ajuntament
amb una molt bona salut econòmica,
però tot i això estem al punt de mira
i ens limiten les nostres accions per
una sèrie de normes i manaments
com si fóssim els majors causants
de la crisi econòmica del nostre país.
Això no és just!
Des d’aquesta columna, i com a grup
polític al govern, volem reivindicar la
llibertat d’acció en funció de la gestió
feta. No poden aplicar els mateixos
criteris restrictius per als que hem fet
les coses bé, com per a aquells que ho
han fet fatal. Segurament, aquest escrit no tindrà cap efecte per a la millora del problema, però sí que volem
deixar constància del desgavell administratiu i econòmic que patim.
Esperem poder arribar aviat a una hisenda catalana pròpia i que els nostres fons es puguin gestionar des de
més a prop i amb una major eficiència
i eficàcia.
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Ja estem a la tardor i en aquesta època de l’any és on hi ha més
activitat dins de l’ajuntament; per
una banda s’ha de fer balanç de
l’estiu, per altra banda comença l’activitat
després de l’aturada i finalment és el moment
que es prepara el següent any amb les ordenances municipals i els pressupostos.
A més als catalans se’ns afegeix d’importància, cada cop més gran, de la celebració de la
diada nacional de Catalunya.
En el balanç de l’estiu s’han de tenir en compte, sobretot, les festes majors i la campanya
de les piscines, Esquerra Planera volia fer un
anàlisi en aquest número de la revista i va
demanar les dades de la liquidació de totes
dues coses, encara no les hem rebut per això
no farem una valoració fiins que tinguéssem
dades fidedignes.
Si que comencem a fer balanç del l’inici d’activitat a partir del setembre, Esquerra Planera
ha expressat la seva decepció davant la manca d’informació; algunes de les actuaions o
canvis que s’han fet ens hem assabentat per
la premsa abans de ser informats al nostre
grup i considerem que no és just ja que, tot
i estar en l’oposició, creiem que caldria informar sobre les novetats als
representants d’un important nombre de gent
del poble...
Posarem uns quants exemples; ens hem assabentat per la premsa que l’ajuntament tenia
previst
contractar una persona de neteja, o també
ens han informat que pla ocupacional i crear una borsa de treball; una cosa encara més
greu és que en aprovar ordenances municipals, és a dir, les taxes que farà pagar el proper any l’ajuntament en tots els aspectes (IBI,
brossa, IVTM Etc...) a l’oposició se’ns ha presentat amb 3 dies d’antelació abans del ple,
sense cap capacitat de poder reaccionar.
Els regidors de govern cobren uns sous, per
estar cada dia unes hores a l’ajuntament, i ho
trobem molt bé, a més disposen de tota l’estructura administrativa per poder treballar;
però els regidors de l’oposicio no tenim hores,
ni cobrem per realitzar les tasques cada dia,
al contrari, només cobrem per assistència als
plens, i les tasques d’oposició les hem de fer
fora d’hores de les nostres feines,
per això sempre insistim tant a l’alcalde com
als regidors, que qualsevol novetat, canvis o
decisions que siguen interessants, ens les comuniquen, no podem anar darrere als 7 regidors de l’equip de govern...
Natros volem aportar idees, humilment, amb
el pes de les votacions que hem tingut, però
no tenim capacitat, ni estem contractats, per
anar darrera la gent que cobra un sou pagat
per tots i totes els ciutadans del nostre poble.
Una cosa tant senzilla com demanar més comunicació i poder aportar les idees a temps,
no quant tot està tancat.
Molt aviat tindrem una nova oportunitat, els
pressupostos, esperem que ens convoquen
per poder aportar idees i no per a presentar-los i aprovar-los...

Ja hem passat les Festes
Majors i les vacances d’estiu,
els nens i nenes han tornat a l’escola
i tots a la monotonia del dia a dia,
ja estem a la tardor però, aquest any
la política no és monòtona com tots
voldríem potser, més bé al contrari,
ja que ens delecten amb moltes
sorpreses, a l’Estat Espanyol un any
de govern en funcions i de moment
sembla que no es veu cap llum ni
possibilitat de què es posin d’acord
per a formar-ne un i això ens portara
a unes terceres eleccions que a
tots els ciutadans no ens surten
gens barates, més bé al contrari.
Per una altra banda el Govern de la
Generalitat només està per la labor
del referèndum de la independència
per a proclamar la República
Catalana, aquí tenim govern però no
pressupostos i el país paralitzat, és
qüestió de prioritats i mentrestant
els catalans/espanyols o espanyols/
catalans estem intentant aguantar
com podem, fent l’impossible per
a poder sobreviure. Per una altra
banda sembla que els polítics més
propers a nosaltres, els del poble,
per fi s’han donat compte, tot i que
nosaltres el Partit Popular de Santa
Bàrbara ja fa anys que ho diem i
portem als programes electorals, de
facilitar el pagament dels impostos
als ciutadans, ara es fa sols a l’IBI
però hem demanat al Sr. alcalde
en vàries ocasions que també
apliqui un fraccionament a tots els
impostos que són anuals per a poder
minimitzar la pressió fiscal a tots els
planers, desitgem que ens escolti.
Per una altra part estem amb el tema
del lloc d’esbarjo per a la joventut
del nostre poble, esperem que en un
temps no molt llunyà sigui possible.
També hem fet gestions amb la
finalitat d’intentar aconseguir que
s’instal·li alguna empresa al nostre
polígon industrial, que no ens aniria
gens malament a tots.
Ens agradaria que l’honradesa, la
comprensió i el seny no els faci falta.
Salut

