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Editorial

B

Laia Pla Coto
Regidora d’Ensenyament,
Salut i Turisme

envolgudes planeres i benvolguts planers,
És la primera vegada que tinc l’honor d’escriure, com a regidora, quatre lletres al Magazín editat per l’Ajuntament de Santa
Bàrbara. Sóc infermera instrumentista de quiròfan de l’Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa. Els meus pares Manolo i Teresa també van ser
regidors i curiosament de les mateixes àrees de responsabilitat: Ensenyament, Salut i Turisme.
Una de les tasques més importants com a regidora d’Ensenyament
és participar en els dos Consells Escolars del poble: El de l’escola de
primària “Jaume Balmes”, el de secundària “Institut les Planes” i la
llar d’infants “Les Beceroles”. El Consell Escolar format per docents,
pares, alumnes, personal d’administració i el regidor/a d’ensenyament
pren decisions importants en la trajectòria educativa dels dos centres
d’ensenyament. La importància de la cultura i educació és clau en la
formació integral dels nostres alumnes i futurs ciutadans que dirigiran i prendran decisions en la nostra societat. Mai no se’n té prou en
la difícil tasca d’educar i formar en continguts conceptuals i en valors
ètics. Tota la comunitat educativa hem d’estar compromesos en l’educació dels nostres alumnes per a un futur molt competitiu i ple de
dificultats, on els valors morals i democràtics, de vegades, es posposen
prioritzant altres més consumistes i materialistes. Els hem de preparar per a una societat on, dissortadament, es valoren les persones més
pel que tenen que pel que valen. Es tracta que els nostres joves surtin
ben preparats de les nostres escoles en el camp intel·lectual i en el
camp dels valors ètics i morals.
Respecte a la salut, gaudim d’uns bons equipament sanitaris: metges,
pediatres, infermeres, llevadora, ambulàncies… durant les 12 hores.
Ara solament ens fa falta tenir o canviar els nostres hàbits sanitaris,
fomentant l’educació sanitària i si podem augmentar els nostres serveis vers al ciutadans; que ens permetin allargar la nostra vida gaudint d’una vellesa digna i feliç.
Finalment, em resta felicitar a tota la gent del poble de Santa Bàrbara
per aquesta participació i evolució positiva en la vida turística, educativa i sanitària, de la qual jo, com humil regidora, em sento integrada
i al vostre servei.
Salut a tots i visca Santa Bàrbara!
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Finalitza la cinquena edició de Cultutardor

T

al com estava previst, amb
l’inici de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç,
finalitzava aquesta cinquena edició
de Cultutardor, un projecte que naixia des de la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
l’any 2012, amb la finalitat de dinamitzar culturalment els dissabtes
anteriors a la fira.
Durant dos dissabtes de tardor,
l’Smartcentre de la població s’omplia de diverses i variades manifestacions culturals. El primer, a més
de la presentació d’aquestes Jornades Culturals de tardor, a càrrec de
l’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, els assistents podien gaudir
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.
Abans però, es feia l’entrega de la
beca Institut les Planes a Júlia Cuadrat Royo per haver aconseguit
els millors resultats al finalitzar
el seu cicle de Batxillerat, el curs
2015/2016.
Ja el segon dissabte, gaudíem de
l’actuació “Albert Caire Trio” amb
un 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.
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor
de Cultura, Alfred Blanch, estava
molt content per la resposta, sobretot en quant a l’assistència de públic, que la Cultutardor havia tingut
aquest any, no només d’assistents
del municipi sinó també de fora i
comentava que havia estat una programació amb grups de qualitat gairebé tant o més que l’any passat i
que continuaria apostant per a portar a Santa Bàrbara la qualitat que
es mereix.
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XXVI Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara

A

quest any 2017, se celebra
el XXVI Concurs Literari
Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara. Els premis que es convoquen són:
PREMI DE POESIA, dotat amb
300€ i donat per l’AJUNTAMENT,
a un recull d’entre 10 i 25 composicions, de tema lliure; i un
accèssit de caràcter local de 60€,
donat per l’AJUNTAMENT.
PREMI D’ASSAIG, dotat amb
300€, a un estudi d’un mínim de
30 pàgines sobre un tema relacionat amb qualsevol aspecte del
poble de Santa Bàrbara (tradicions, història, biografies de personatges famosos o populars, costums, oficis, llegendes i contalles,
cuina, cançoners, festes, pagesia,
danses, vestuari, dialecte, flora,
fauna...) i un accèssit de caràcter
local de 60€, donats ambdós per
l’AJUNTAMENT.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 17 de
març de 2017, a les 13 hores.
El veredicte del jurat es farà públic el dia 7 d’abril de 2017. El
mateix dia es donarà a conèixer
la data del lliurament dels premis.
Les bases específiques d’aquest
concurs es poden consultar a la
web municipal www.santabarbara.cat. També es pot realitzar
qualsevol consulta a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, al
tel. 977 717 000.
També es convoca el XXVI CONCURS LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràcter local, destinat
als alumnes de l’Escola Jaume
Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un
dels cicles d’Educació Primària i
d’Educació Infantil se li atorgarà un premi consistent en un lot
de llibres, donat per l’AJUNTAMENT. A més a més, tots els par-

ticipants rebran un record commemoratiu.
L’especificació de les bases serà
establerta per la mateixa escola.
L’alcalde i regidor de Cultura,
Alfred Blanch, creu que aquest

concurs que s’organitza des de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
dóna prestigi a la cultura planera, però sobretot dóna a conèixer
el nostre poble a l’exterior, ja que
hi ha molts participants d’arreu
de Catalunya.
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Acabades les obres de consolidació de l’edifici de
l’Ajuntament

S

i en l’anterior número d’aquesta
publicació els anunciàvem la posada en marxa de les obres de rehabilitació de l’ajuntament, en la seva
primera fase, ara els volem mostrar
tot un seguit d’imatges que il·lustren
el procés dut a terme en aquesta obra.
Una obra que ha aconseguit consolidar
l’edifici antic, deixant-lo externament
igual, però amb una fonamentació i
estructura totalment nova. Aquesta
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obra ha estat executada per l’empresa
GICSA i ha tingut una durada de 4 mesos, i finançada al 100% amb fons propis, tal com estava previst inicialment.
Ara, cal seguir avançant en les fases
posteriors per poder tenir l’edifici enllestit el més aviat possible, tot i que el
risc estructural ja no existeix. Per això,
al 2017 ja s’ha dotat d’una nova partida pressupostària per tal de tornar a
actuar novament.

Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, se’n sent molt satisfet d’haver pogut aconseguir executar aquesta fase
refent tot “l’esquelet” de l’edifici consistorial. Properament, s’anunciarà,
perquè tothom pugui fer-se’n la idea
d’allò que s’ha fet, una jornada de portes obertes on els tècnics i responsables donaran explicacions de com ha
anat el desenvolupament de l’obra “in
situ”.

Alcaldia, Urbanisme i Cultura
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6a Festa de la Cultura de les Terres de l’Ebre

E

l 23 d’octubre, a la masada de
l’Alto, va tenir lloc la sisena edició de la Festa de la Cultura de
les Terres de l’Ebre, amb motiu de
l’aniversari del digital de cultura de
proximitat Surtdecasa.cat. Un matí
d’activitats per a tota la família, amb
fira de productes originals, artesans i
gastronòmics, i música en directe, entre altres activitats.
La festa va comptar amb una fira de
productes artesans i originals com
Cervesa artesana Nel, il·lustracions
Hernán en H, Joies Maria Lanau, Moda
Eva Humo, Doblespai arquitectura tècnic i interiorisme, Forn de pa Lo Pato
i Carns Albesa. També van ser presentes els contes de Núria Ibáñez amb les
lectures que van realitzar Tere Giné i
Víctor Monforte. I, finalment, el concert de Fabio Vega (A Quiet Man), presentant el seu darrer disc ‘Hipnotized’.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, es mostrava satisfet per tal

com s’havia desenvolupat la festa i
donava les gràcies a Surtdecasa.cat
per haver escollit Santa Bàrbara per a

celebrar la Festa de la Cultura de les
Terres de l’Ebre.

Finalitza la reforma del carrer Mare de Déu de
Montserrat

T

al i com ja anunciàvem al magazín del mes de juliol, i dins del
procés de millora de la xarxa viària del nostre poble, una de les primeres accions ha estat la reforma integral
del carrer Mare de Déu de Montserrat,
un carrer molt cèntric i transversal,
que comunica el carrer Major amb el
passeig de les Escoles.
Aquesta reforma ha consistit en la
canalització de les aigües pluvials, la
renovació del clavegueram, el canvi de
la xarxa de subministrament d’aigua
potable, el canvi de l’enllumenat per
tecnologia LED, la pavimentació i la senyalització per donar-li sentit únic a la
circulació de trànsit rodat.
Aquesta obra, que ha estat dirigida
pel despatx d’arquitectura local +arquitectura, i adjudicada i executada
per l’empresa Regimovi, ha tingut una
durada aproximada de 4 mesos i un
import final de 169.400 €, finançat amb
fons propis de l’Ajuntament.
Un cop acabades, tant l’alcalde, responsable de la Regidoria d’Urbanisme, com
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el mateix veïnat, se’n senten satisfets
perquè veuen com el temps d’espera
per tenir un carrer nou ha valgut molt
la pena. L’alcalde, d’altra banda, també
demana civisme i respecte per la nova
senyalització unidireccional del carrer
i deia que també paral·lelament s’havien senyalitzat el carrer Sant Jordi i Sant
Gregori en sentit contrari.

La idea de l’actual equip de govern és
seguir invertint en la millora i ordenació dels carrers del poble, en la mesura
que sigui possible. Ja en aquesta línia,
està pressupostat per al 2017 el darrer
tram del carrer Victòria i el carrer Aragó, a més d’anar preparant projectes
per a futures actuacions.

Festes i Fires

Vintena edició de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics
i del Comerç; vint anys d’èxits

H

an passat ja vint anys des de
què l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, les cooperatives oleícoles locals i un grup de comerços i
empreses locals van decidir apostar
per una fira que promocionés els principals trets distintius del nostre poble
amb l’oli novell com a eix vertebrador.
Vint anys després, la fira està més que
confirmada i s’ha convertit en un referent al nostre territori.
Aquesta vintena edició fou inaugurada el divendres 18 de novembre per
la Hble. Neus Munté, Consellera de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, la qual va destacar, en el discurs
d’inauguració, el gran esforç diari de la
pagesia per tirar endavant tot i les adversitats i que, d’altra banda, no deixen
de ser una part fonamental de l’engranatge del nostre país. Al mateix temps,
l’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanch, va destacar la importància d’haver
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arribat a vint anys celebrant la fira, tot
i haver passat anys de força penúries,
un fet que d’altra banda demostra el
caràcter incansable dels planers i les
planeres de no defallir mai.
Enguany, la fira va presentar algunes
novetats importants, destacant l’exposició de “fofutxes” a càrrec de l’artista
planera Eli Lleixà a l’espai temàtic de
la fira, la caravana dels tresors de l’oli
a càrrec del forn de pa “Lo Pato” o el
festival FutbolNet de la Fundació FC
Barcelona.
A banda d’aquestes principals novetats, la fira va estar plena d’activitats,
com cada any, destacant els tallers
(infantils, de memòria, d’artesania...),
les activitats lúdiques vinculades a
l’olivera i al cítric (concurs d’allioli,
exprimir mandarines, preparació del
terreny, plega d’olives tradicional...),
les activitats etnogràfiques (passejada
en carros tradicionals, visites museo-

gràfiques, rutes etnogràfiques, cantada
i ballada tradicionals de jotes del territori...) o, com no, les activitats gastronòmiques (la tapa de la fira, degustacions, jornades gastronòmiques...). Tot
un seguit d’activitats sense parar que
fan de la fira una de les més atractives
del nostre territori.
Judit Lleixà, regidora de Fires i Festes,
destacava per damunt de tot la bona
acollida, un any més, de la fira, tant
per a visitants com per a expositors i
que, tot i que malauradament no sempre es pot arribar a complir amb tot el
que es preveu, sí que creu que s’ha assolit una gran part dels objectius plantejats. A banda, va destacar el fet que,
cada cop més, es denota un cert optimisme tant per a expositors/es com
per a visitants, fet que li dóna sensació
que, potser, el pitjor ja ha passat. I ja
pensant en l’edició de 2017.

Festes i Fires
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Millora dels camins municipals

L

a primera setmana de novembre,
coincidint amb la finalització dels
treballs d’asfaltat de la carretera
T-350 entre Santa Bàrbara i Masdenverge, s’ha aprofitat la presència a la zona de
la maquinària pesada, per a pavimentar
un tram de camí de terra. Concretament
es tracta del camí que neix a la part dreta de la carreta T-1025 en el km 5,3 en direcció al Mas de Barberans (uns metres
abans de la fita que marca el límit del
terme) i enllaça amb el camí de Mitamplana, amb una distancia total de 365 m.

Prèviament al tractament amb reg asfàltic i àrids, es va procedir a podar els
garrofers del marge i al refinament i
anivellament del camí mitjançant una
motoanivelladora.
Malgrat tenir un terme municipal relativament petit, Santa Bàrbara disposa
d’una extensa xarxa de camins rurals,
la majoria asfaltats, que cal mantenir en
bones condicions per tal de facilitar la
circulació de tots els convilatans i, especialment, dels pagesos que es desplacen
a diari per conrear les seves terres.

Ple d’activitats al museu durant el novembre

A

l mes de novembre, aprofitant el
marc de la Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç, el Museu de la vida a la Plana realitzava diferents activitats i estrenava nous equipaments per a un millor funcionament
intern del centre.
En aquest sentit, el dijous 17 es va celebrar la jornada tècnica “Avantatges fiscals de ser pagès”, organitzada per JARC
(Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), en el marc de diferents jornades i
xerrades que, anualment, s’organitzen
des de diferents àmbits a nivell informatiu per al sector primari. I el dia 18, di-

vendres, coincidint amb l’inici de la fira,
s’inaugurava l’exposició fotogràfica “Paisatges de llarga expressió”, a càrrec de
Kiu Fotografia. Aquesta exposició, paral·
lelament, va lligada a una jornada-taller
que se celebrarà el mes de gener de
2017, amb la qual es pretén aproximar
a tot el públic les principals tècniques
d’aquest tipus d’expressió fotogràfica.
Durant el mes de novembre, a més a
més, el museu va rebre la visita de diferents grups d’alumnes de l’Escola Jaume
Balmes.
Finalment, el Museu de la Vida a la Plana estrenava al mes de novembre la

nova pantalla i sistema interactiu que
s’ha instal·lat a la sala del centre d’interpretació i que permet visualitzar vídeos i
altres materials audiovisuals.

Segona fase de la formació en estratègia social media

L

’any passat, Santa Bàrbara va realitzar un curs d’estratègia social
media, o el que és el mateix, una
formació per a empreses, comerços i
entitats amb l’objectiu de conèixer les
oportunitats de les xarxes socials en
matèria de màrqueting i aprendre les
principals aplicacions i eines per treure’n el màxim rendiment a nivell publicitari i de promoció.
En aquesta segona edició, s’ha continuat amb aquesta via, ampliant els
coneixements adquirits a la primera
edició i incidint en més profunditat en:
- Conèixer les oportunitats de les
xarxes socials en matèria de màrqueting.
- Aprendre com funciona facebook i
12

saber com i què publicar-hi.
- Aprendre a analitzar les estadístiques socials a facebook.
- Aprendre a crear campanyes publicitàries amb facebook.
El curs el va realitzar el formador Jaume Boldú, expert en màrqueting digital i membre de l’empresa consultora
Tarannà MKT Consulting. Boldú destacava el fet que s’hagi ampliat aquesta
formació i la importància de treballar, com és el cas de Santa Bàrbara,
en grups petits, ja que permet ampliar millor els coneixements i treballar
amb més profunditat.
Per altra banda, el regidor de Promoció Econòmica, Antonio Ollés, destacava la feina de la Regidoria en donar

el màxim d’oportunitats de formació
i promoció al comerç local però, per
contra, lamentava que no hi hagi més
interès per part d’un nombre major de
persones i entitats que formen part del
teixit empresarial, comercial i associatiu local, tot i que s’ha fet promoció i
difusió arreu i s’ha adaptat l’horari per
tal que, comerços i empreses, tinguin
millor disposició d’assistència.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Instal·lació de noves papereres

D

urant la segona quinzena
d’octubre, el personal de la
brigada municipal va instal·
lar unes 30 noves papereres als carrers i places del municipi. Fins aleshores hi havia un total de 140 papereres repartides per carrers, places
i equipaments municipals, però la
seva distribució al llarg del poble no
era del tot equilibrada, ja que quedaven algunes zones poc dotades.
Amb aquest increment del 20% en la
dotació de papereres el que es pretén és reforçar les zones amb major
pas de vianants del nostre municipi
com són el passeig de les Escoles, el
passeig de la Generalitat o el carrer
Major. També se n’instal·laran de noves en llocs on fins ara no hi havien,
com el Camí del Cementiri, la plaça
de l’Estació o el passeig del Camp de
Futbol i en alguns altres punts estratègiques.
El propòsit de l’Ajuntament és ampliar la cobertura de papereres per
tal de millorar la neteja viària. Cal
recordar que el fet d’instal·lar noves papereres no farà que el poble
estigui més net per si mateix, i que
el que realment importa és que els

planers i planeres les facin servir
amb normalitat. L’excusa de “Llanço
la llauna al terra perquè no hi ha cap
paperera a prop” ara serà més difícil
d’utilitzar. També és important re-

marcar que les papereres no s’han
d’utilitzar per dipositar les bosses de
la brossa domèstica o altres objectes
voluminosos, ja que per això tenim
les illes de contenidors soterrats.

L’ACA aprova un ajut econòmic pel tractament de
plaguicides al pou vell

L

’Agència Catalana de l’Aigua, en
el marc d’ajuts per a la realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions d’abastament en alta va
aprovar una subvenció de 53.652,79
€ per a la realització d’actuacions de
tractament de plaguicides al pou vell
de Santa Bàrbara.

què és necessari disposar d’almenys
dues captacions en bones condicions
per tal de poder abastir a la població
en cas que s’hagin de realitzar tasques
de manteniment en alguna d’elles. Per
tant, a més de la bona qualitat d’aigua
que es subministra ja del pou nou, cal
millorar-ne les prestacions del vell.

El pou vell presenta unes concentracions de plaguicides per damunt de la
mitjana mínima per a l’aigua d’abast
a la població. Els serveis tècnics van
considerar molt convenient reduir el
nivell de plaguicides del pou vell ja
que és possible que, quan la demanda
augmenti en èpoques de major consum, no sigui possible arribar a subministrar el volum demandat complint el
nivells sanitaris establerts, a banda de

Aquest projecte té un pressupost total de 217.110,93 € i, a més de l’ajut
atorgat per l’ACA, es preveuen noves
ajudes d’altres organismes per a l’any
2017, any que d’altra banda es preveu
que s’iniciï l’obra.

no deixa de tenir una importància cabdal per a la societat planera.

El regidor de Medi Ambient, Joan Abella, valorava molt positivament la necessitat de disposar de finançament
d’altres organismes per tal de poder
realitzar una obra de tal magnitud que
13
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Aprovat el pressupost municipal per a l’any 2017

E

n el ple ordinari celebrat el dia
24 de novembre, entre d’altres
punts, es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2017.
Els comptes municipals, que van tenir el suport de CIU i PP i el vot d’abstenció del grup Esquerra Planera,
segueixen prioritzant les inversions,
el manteniment dels serveis bàsics,
així com també partides d’atenció
a les persones, per tal de donar un
millor benestar a tots els planers i
planeres.
La confecció d’aquest pressupost ha
estat en la línia encetada l’any anterior on es prioritzen les inversions en
xarxa viària i en rehabilitar l’ajuntament, així com els manteniments de
serveis municipals i la millora en senyalitzacions i mobiliari urbà.
Durant la mateixa sessió plenària
l’alcalde, Alfred Blanch, va explicar
que en l’apartat d’ingressos es preveia un total de 3.176.370 € i en l’apartat de despeses un total de 3.11.715
€, la qual cosa fa que el pressupost
2017 segueixi, un any més, complint
la regla de la despesa, l’objectiu de

HOTEL RESTAURANT

deute i l’estabilitat pressupostària;
paràmetres marcats per llei i que cal
complir estrictament.
En el pressupost del 2017 s’obre
també una nova partida de manteniment per a l’antiga estació de tren,
que en breu s’ha de signar conveni
per traspassar-la al municipi, i així
poder dinamitzar aquella instal·lació
històrica i emblemàtica del poble.
En clau inversió, el pressupost s’estructura amb dues partides, que es
destinaran 150.000 € per seguir fent
diversos treballs a l’edifici de l’antic
ajuntament, ara ja consolidat es-

tructuralment, i inversions en carrers, que enguany en aquest pressupost inicial ja inclou l’acabament
del carrer Victòria fins al carrer
Aragó (amb un import de 326.612 €)
i finançat per l’aportació del PAM de
Diputació de Tarragona, i l’execució
de la remodelació del carrer Aragó
amb un import de 160.000 €, finançat amb fons propis, seguint amb la
línia d’arranjar artèries principals
transversals.
Es pot consultar el detall dels pressupostos a la pagina web municipal i
a les oficines de l’ajuntament.

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

Cursos formatius a l’Smartcentre

A

l mes d’octubre, l’Smartcentre va engegar tots els
cursos d’informàtica. Un
dels objectius principals del nostre punt TIC és oferir un espai a la
ciutadania on poder fer ús de les
noves tecnologies i on poder iniciar-se en el món de les TIC, és per
això que al llarg de l’any organitzem cursos de formació i cursos
d’iniciació per a tots els col·lectius
i per a totes les edats.
Els cursos que es van iniciar van
ser:
Curs d’iniciació: dirigit a totes
aquelles persones que volen iniciar-se en l’ús de les noves tecnologies, no cal tenir cap tipus de coneixement previ en l’ús de l’ordinador,
només calen ganes d’aprendre.
Curs d’ofimàtica: dirigit a persones
que volen aprofundir en l’ús de les
principals eines d’ofimàtica per a
tenir més destresa en les mateixes.
També seguim en les activitats for-

matives que venim fent des de fa
anys, la formació continua per a
dones, on ja treballem eines avançades d’edició d’imatge i vídeo, les
activitats extraescolars, en col·
laboració amb l’AMPA de l’Escola
Jaume Balmes així com els cursos
de diferents associacions del poble.
El regidor de Noves Tecnologies,
Adrián Batiste, es mostra molt sa-

tisfet de la bona acollida i de la
bona integració de planeres i planers amb l’ús de les TIC. L’Ajuntament de Santa Bàrbara sempre
s’ha caracteritzat per apostar fort
per les noves tecnologies i per oferir als ciutadans instal·lacions actualitzades per dur a terme les activitats formatives programades.

Entra en funcionament l’e-TAULER de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara posa en funcionament l’eTAULER, una eina més dels
serveis de l’administració electrònica que s’està implementant a
les administracions publiques per
facilitar l’accés a la informació i
als serveis que ofereixen a la ciutadania.
L’e-TAULER és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics
mitjançant Internet. És una eina
de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió
de la publicació dels edictes. L’eTAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés
de publicació per tal de garantir els

temps d’exposició i la integritat de
la informació.
Emparant-se en l’article 58.3 de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de
Catalunya i de conformitat amb
la regulació continguda en l’Ordenança d’administració electrònica
o reglament que aprovi cada Administració, l’e-TAULER pot servir
per substituir o complementar la
publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal
o reglamentària s’han de publicar
en el tauler d’anuncis o per mitjà
d’edictes, per la seva publicació a
la seu electrònica corresponent.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara

està invertint tots els recursos humans i tècnics necessaris per posar en funcionament tots els serveis que la nova llei sobre administració electrònica estableix.
Podeu accedir a l’e-Tauler a través
del portal de transparència de la
pàgina web del nostre ens www.
santabarbara.cat o al següent enllaç:
https://tauler.seu.cat/inici.
do?idens=4313840003
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Andrea i Diego Alfaro Jiménez

Inma Ballestín Albiol

Joana Bel Ripollés

Escola Jaume Balmes

Jaume i Joan Bosch Solà i
Andreu Nieto Solà
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Mostra
de
pessebres
2016

Laura i Jessica Lange Pla

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies
Llar d’Infants les Beceroles

Mireia Campanera Asensio
Mar i Carla Accensi Arasa

Leire i Gislen Llasat Espuny

Mar i Benet Piñol Blanch

Isabel Accensi López

Lourdes Pla Arnal

Marcel i Betlem
Espuny Cuadrat

Josep Maria Lido Martínez
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Salut, Ensenyament i Turisme

Entregada la beca Institut les Planes 2016

E

l dissabte 5 de novembre, a
l’Smartcentre de Santa Bàrbara es va fer l’acte d’entrega
de la Beca les Planes de l’any 2016
dins de les Jornades culturals de
tardor, CULTUTARDOR.
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.
L’import total de la Beca és de 600
€ i l’acte de lliurament es fa itinerant entre els diferents pobles:
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Masdenverge, Mas de Barberans,
Freginals, La Galera, Godall i Santa
Bàrbara.

pel premi aconseguit, i il·lusionada
per emprendre una nova etapa en
la seva vida d’estudiant.

A l’acte, organitzat enguany per
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, hi
assisteixen els alcaldes o regidors
delegats de cada localitat, a més
del màxim representant del centre
educatiu, el seu director.

Els diferents representants dels
municipis, així com el director del
centre, van voler destacar la tasca feta per Júlia, així com donar-li
tota la motivació necessària per a
poder començar aquest nou camí,
que segur que no serà fàcil, però
que com tot en la vida, cal lluitar
amb constància i amb esforç per a
aconseguir-ho.

En aquesta edició la beca se li va
atorgar a l’alumna planera, Júlia
Cuadrat Royo, qui va aconseguir la
qualificació més alta per part del
centre.
La noia, que estava acompanyada
dels seus familiars i coneguts, es
mostrava del tot satisfeta i agraïda

També van voler fer extensiva una
felicitació als pares perquè sempre
són una peça clau en el desenvolupament educatiu dels seus fills.

P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
4/10/16

3/11/16

13/12/16

LLOC

Xarxa: c/Ausias Marc

Dipòsit capçalera

Dipòsit capçalera

CONCEPTE

LÍMIT
RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

0

0

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0

0

0

100

1

1

1

0

0

0

0

0,5

0,05

0,05

0,05

Clor lliure In-situ

1

0,43

0,53

0,7

Clor combinat in-situ

2

0,1

0,1

0,1

Color

15

5

5

5

2500

513

488

512

3

1

1

1

9,5

7,7

7,7

7,7

Sabor (a 25ºC)

3

1

1

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

0,2

0,2

0,2

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

DATA

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

D

esprés de l’estiu i entrant al
mes d’octubre, l’Ajuntament
ofereix cursos de català per a
persones adultes, adreçats a tothom
que vulgui aprendre i/o millorar en la
llengua vehicular al nostre territori, el
català.

La durada dels curs és del mes d’octubre fins al mes de maig, es realitzen
unes 50 hores cada curs. Les classes
es duen a terme a l’aula de formació
d’adults del Centre Municipal de Serveis Socials.
Aquest any les persones inscrites
s’han organitzat en 5 grups diferents,
en horaris de matí, migdia i tarda. La
manera de fer els grups és tenint en

compte el coneixement de la llengua i
les necessitats de l’alumnat.
Cal recordar que també continua en
marxa el voluntariat lingüístic amb
el Programa de Parelles Lingüístiques,
sempre que hi hagi voluntaris per la
llengua, per fer 10 sessions amb els
aprenents.
Les dos regidores responsables del servei, Montse Rodríguez i Laia Pla, destaquen la importància que té l’aprenentatge del català per a les persones
nouvingudes; com la millora, per a les
persones catalanoparlants. I es mostren satisfetes de l’èxit que van tenint
les classes any rere any.

FutbolNet en marxa

L

’equip de monitors que implementaran el programa de FutbolNet a la localitat de Santa Bàrbara van participar de la formació organitzada per la Fundació del FC Barcelona a Torredembarra, es van reunir tots
els coordinadors i monitors de la província de Tarragona, que executaran el
programa durant aquest curs. Les lo-

calitats que en podran gaudir a la província, a més de Santa Bàrbara, seran
Roquetes, l’Arboç i Torredembarra.
FutbolNet és un projecte basat en la
metodologia Futbol3, futbol a tres
temps, és un mètode innovador, la reeducació mitjançant l’esport, la clau és
el diàleg. Sigue quina sigue la tipolo-

gia de la sessió, totes tenen tres punts
en comú: Trencament de gel, són jocs
d’escalfament per a iniciar la sessió de
FutbolNet, el partit a tres temps; al 1r
temps es pacten les normes. Els dos
equips arriben a un acord sobre quines
seran les normes del joc durant el partit; al 2n temps es juga el partit de futbol i al 3r temps els participants avaluen el compliment dels acords pactats,
i per finalitzar la sessió la tornada a la
calma, són jocs de baixa intensitat, per
tal d’ajudar al cos i la ment a tornar a
un estat estable.
Els participants, a més de les dos sessions que realitzaran cada setmana,
també gaudiran d’una presentació del
programa en el marc de la Fira de l’Oli,
d’una sortida a les instal·lacions del FC
Barcelona, etc. tot això acompanyat de
material i equipament per als menors
atorgat per la Fundació.
La regidora de Serveis Socials de
l’Ajuntament planer vol agrair a tot
l’equip de la Fundació del FC Barcelona l’oportunitat que està donant a la
nostra localitat i als seus menors, de
poder participar d’un programa amb
una innovadora metodologia pedagògica, utilitzant el futbol com l’eina per
a fomentar els valors entre els joves.
I encoratja tant els monitors com els
participants a gaudir del programa al
màxim.
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Santa Bàrbara contracta cinc joves en el marc del
programa de la garantia juvenil

D

es de l’any 2014, el programa de la Garantia Juvenil
ha posat èmfasi en la necessitat de dotar d’eines bàsiques
a joves entre 16 i 30 anys per a
la millora formativa i laboral. En
aquests dos anys, des del Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació
de Catalunya, s’han iniciat projectes per tal que aquest sector de la
població, un dels més castigats,
tingui garanties formatives i laborals.
Des de l’any passat, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara ha realitzat diferents accions informatives i d’assessorament a la població jove,
informant-los en tot moment dels
requisits a complir i la forma d’entrar al sistema nacional de la Garantia Juvenil. A dia d’avui, els primers resultats d’aquelles primeres
reunions informatives ja han sortit
a la llum. Concretament, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, es va
acollir a la convocatòria oberta
des del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, pel
finançament per a la contractació
de joves que formessin part del
programa de la Garantia Juvenil
per millorar la seva ocupabilitat
amb l’adquisició de les actituds i
les competències derivades de la
pràctica laboral, de manera que
fos possible la seva incorporació al
mercat laboral de forma estable i
amb futur.
Els joves que es podien beneficiar
havien de complir una sèrie de requisits, aquests eren:
- Ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
- Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats al
SOC.
- Acreditar la posició d’un títol
universitari o de formació professional de grau mig o superior

o títols oficialment reconeguts
com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els
habilitin per a l’exercici professional.
- Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte
de treball en pràctiques.
La demanda que es va fer al SOC va
ser cinc perfils professionals ben
diferenciats: jardiner/a, mestre/a,
tècnic/a d’esports, tècnic/a comercial i màrqueting i enginyer/a,
que d’acord amb les necessitats
actuals complien els perfils adequats per cobrir llocs de treball al
nostre ajuntament. Des del Servei
d’Ocupació de Catalunya es va
traspassar aquests perfils per tal
de participar en un procés selectiu
per determinar-ne les característiques i optar al lloc de treball ofert,
a partir dels mèrits, currículum,
experiència i entrevista personal.
Els i les joves contractats/des rea-

litzaran les seves tasques mitjançant un contracte de pràctiques de
sis mesos, des del 15 de novembre
de 2016 fins al 15 de maig de 2017.
Tant la regidora de Personal com
l’equip de govern en general es congratulen que finalment, després
dels processos selectius oportuns,
aquestes 5 persones hagin pogut
ser joves que viuen al municipi,
amb estudis mitjans o superiors,
en alguns casos sense possibilitat
prèvia d’obtenir experiència laboral i sobretot amb moltes ganes de
treballar i poder posar en pràctica
els seus coneixements teòrics. La
tasca que se’ls ha encomanat és
la realització d’estudis, prospeccions, recull de dades, dinamització,
elaboració de projectes totalment
relacionats amb la seva formació i
que seran d’aplicació practica real
a curt o mitjà termini.
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Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones

E

l 25 de novembre, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, es va
sumar un any més a la commemoració del Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, que té com a finalitat la sensibilització i prevenció de la violència masclista a la
societat.
La violència contra les dones continua sent constant i és un indicador del nivell de desigualtat entre
les dones i homes. Al llarg dels últims anys s’ha fet una important
tasca de sensibilització. S’han ampliat les mesures judicials i de protecció a la víctima i s’han articulat
recursos que han facilitat a moltes
dones trencar amb aquesta situació.
La nova llei 5/2008 de 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, utilitza l’expressió violència masclista perquè
el masclisme és el concepte, que
de forma general, defineix les conductes de domini, control i abús de
poder dels homes sobre les dones.
Des de l’àrea de la dona, de l’Ajuntament, es va voler manifestar el
nostre rebuig a la violència masclista, a través de diferents activitats que es van dur a terme al municipi.
Es va realitzar un taller de coeducació a l’Escola Jaume Balmes,
concretament als alumnes de 4t
de primària, a través del projecte
de coeducació “Junts per la Igualtat”. Aquest és fa entre el SIAD i
SIE, i amb el suport dels Serveis
Socials Bàsics i en col·laboració del
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i els diferents ajuntaments de la comarca.
El projecte consisteix en la realització de dos tallers, amb l’objectiu
de treballar els estereotips de gènere, tant pel que fa a les relacions
24

en l’àmbit familiar com en l’orientació acadèmica i laboral. A través
del joc, es consciencia sobre la necessitat de trencar aquests estereotips.
També els xiquets i xiquetes del
Centre Obert l’Oliveta, es van sumar als actes, a través de la confecció d’un cartell, que es va penjar
al mateix centre, on hi havia diferents missatges per a la conscienciació de la no violència masclista.
A més a més, per a tota la població,
es va realitzar una taula rodona a
l’emissora municipal per explicar
amb detall que és la violència masclista amb les diferents professionals que dia a dia hi treballen. Les
professionals que van participar
de la tertúlia van ser: Gisela Carbassa, educadora social de Serveis
Socials de Santa Bàrbara, Àngels
Castellà i Maria José Ruiz del Ser-

vei d’Informació i Atenció a les Dones del Montsià, Maria Teresa Lletí
directora del Servei d’Intervenció
Especialitzada i Dolors Casadó
com a tècnica de l’àrea de la dona
del municipi.
I finalment, a les 12 h del migdia,
es va llegir el manifest institucional a través de l’emissora municipal i també a l’Smartcentre, on
gent del municipi hi va participar
presentment a la lectura del manifest.
La regidora de Serveis Socials,
Montse Rodríguez, afirmava que la
sensibilització és el primer pas, per
tal que tota la població entengui i
sàpiga que és la violència masclista i també que des de Santa Bàrbara ens sumem als actes que es fan
arreu del territori en motiu del dia
internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Festival FutbolNet en el marc de la Fira de l’Oli

E

l diumenge 20 de novembre,
en el marc de la Fira de l’Oli
Novell es va dur a terme el
Festival FutbolNet de la Fundació
del FCBarcelona, on es va ensenyar
a jugar amb la metodologia de tres
temps a tots aquells infants i joves,
nens i nenes que van passar per allí i
volien jugar-hi.
Noèlia Ontañon i Xavier Queral,
que formen l’equip educatiu del
programa al municipi, juntament
amb els participants del programa
van ser els encarregats d’ensenyar
la metodologia que s’està duent al
municipi durant tot el curs escolar
2016-2017, de la mà de la Fundació
FCBarcelona.
Els elements claus del programa
són la diversió, l’activitat física,
l’aprenentatge en valors i el
compromís amb l’entorn.
Durant el matí, hi va haver la
visita del patró de la Fundació
FCBarcelona, el Sr. Mohamed Chaib,
que va encoratjar als participants a
seguir endavant amb el programa
que utilitza el futbol com a eina
d’educació i reflexió al voltant dels

valors. També hi van ser presents
a l’acte Alfred Blanch, alcalde
del municipi, Montse Rodríguez
regidoria de Serveis Socials i Ramon
Garriga, coordinador tècnic de
FutbolNet Catalunya.
Actualment, hi ha vint-i-cinc
participants del programa a Santa
Bàrbara, tot i que encara hi queden
algunes places lliures.

La Regidoria de Serveis Socials
encoratja a tots aquells joves i
adolescents que vulguin formar
part del programa al municipi que
s’acostin els dilluns i dimecres al
Poliesportiu Municipal, que tant
l’equip educatiu com els propis
participants els ajudaran a entendre
el programa.

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
4t TRIMESTRE 2016
• A les llibretes està abonat el 95 % de la PAC 2016.
• També s’ha fet un avançament de la collita 2016/2017 d’olives entrades fins al 20/11/2016.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats aquest any 2014, 2015 i 2016, ja que és imprescindible per poder cobrar la subvenció de l’oli.
Recordar que la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les inspeccions de
les finques i els quaderns.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

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

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…

Isabel Monllau Esteller
Bon dia planers i planeres, sóc Maribel la filla de “lo moreno el ferre”. Mon pare es deia Joaquín i ma
mare Leonor. Tinc una germana,
Conchita, sis anys més jove que jo.
Jo vaig néixer el 1944 o sigui, que
tinc 72 anys. Fa 50 anys que visc a
Tortosa després de casar-me amb
Alejandro Anguera i tenir 5 fills:
Maribel, Àlex, Sofia, David i Cinta.

Quan recordo quan era menuda,
no puc deixar de pensar quantes
vegades he corregut pels carrers
del meu poble on mos acaçàvem
a conillets amagar, jugàvem al
“piso” i altres jocs que tots els de
la meva edat deveu recordar. La
meva joventut va estar molt arrelada a la parròquia, on a més a
més de fer catequesi als xiquets
fèiem excursions i ballàvem sardanes els diumenges a la tarda,
dirigits per Gerard Barberà que les
va portar de Barcelona.
També a la parròquia fèiem teatre,
érem un bon grupet, que em sembla que ens ho passàvem millor
assajant que fent la funció. Ho re28

cordo amb molta estima! Tots i totes les que formàvem aquell grup
d’artistes, on el que més imperava
era la nostra joventut, amb ganes
de fer coses que mos ensenyessin,
alguna cosa més per anar per la
vida i, sobretot, passar-nos-ho bé.
No puc deixar de tenir un record
per a persones de més edat i de
més veterania que formaven part
del grup de teatre, tant estimats i
recordats.
Els meus estudis, després de passar per les escoles, foren els de “Teneduría de libros” i Mecanografia
a l’Acadèmia de Don Ramon Cugat, un professor que tenia molt
d’interès perquè aprenguéssim
tot el que calia per ser uns bons
professionals.
Érem una colleta de nois i noies
que teníem un interès d’aprendre
coses per poder anar a treballar i
portar un sou a casa (almenys jo),
que moltes temporades feia falta.
A casa meua no hi havia un sou
fix i anàvem justos en l’economia

quan no mos pagaven els pagesos,
però, és clar, a ells els hi anava la
collita segons el temps, i el temps
no sempre acompanyava.
No us he dit que a mi el que m’hagués agradat era ser mestra, però
aquest desig no el vaig poder complir, a pesar que Doña Josefina Jornet va anar a parlar a mons pares
a dir-los que em deixessin estudiar, que ho faria bé. Jo sé que a
mons pares els hi va saber molt
greu trencar-me aquesta il·lusió,
però no va poder ser.
Mons pares sempre van fer per mi
i ma germana tot el que calia perquè no mos faltes de res, però hi
havien coses en aquells moments
que no estaven dintre les seves
possibilitats. Tot i així, anys després, les coses van anar millor i
l’economia va canviar.
La meua vida al poble va anar
transcorrent com era “normal” en
les noies de la meva edat, anàvem
a bordar-nos la roba, sortíem d’excursió i participàvem en les festes

L’entrevista
del poble. Jo, als disset anys, vaig
conèixer al meu nuvi, després el
meu home, i va començar una
altra etapa, l’epistolar, que era la
d’escriure’ns cartes i més cartes
per omplir el buit de l’absència de
la persona estimada.
Jo no me’n recordo quan es van
instaurar les festes amb pubilles a
Santa Bàrbara, però encara que jo
no hi vaig participar sí que ho van
fer dos filles meues, Sofia pubilla
gran i Cinta, que ho va ser de petita, i de gran va ser pubilla major.
Tot un honor per a natros, que ho
vam viure amb molta alegria.
Els meus fills s’han anat defensant
per la vida i tots, més o menys estan treballant, prou bé.
La meua vida a Tortosa va transcorre criant els fills, participant
molt activament en l’ONG Mans
Unides, fent de catequista a la
parròquia Mare de Déu dels Dolors.
També vaig tenir l’ocasió de participar en el món del treball i durant 22 anys vaig estar treballant
a la consergeria d’Ensenyament.
D’alguna manera vaig estar en
contacte amb els mestres, vocació
que tenia des de joveneta.
He fet molts bons amics a Tortosa, ens estimem molt i fem moltes
xerrades, és una amistat que els
anys va fent més forta.
Sempre hem vingut a Santa Bàrbara, quan eren petits mons fills
veníem contínuament. Però val a
dir que des de la mort de la meua
mare, el dia de la patrona, van
haver uns anys que no va ser el
mateix. Però bé, després ens vam
fer a la idea que ella ja no estava
i ens vam incorporar una altra vegada al poble, als estius... La meva
germana i jo vam sentir molt la
mort de la mare que era jove, ja
que només tenia 58 anys, però ens

vam recolzar una amb l’altra. Es
van quedar enrere aquells anys
en què jo comptava amb ma mare
per criar a mons fills i en ma germana, ella ja tenia una família
que atendre. Tot i així va quedar
ma padrina Cinteta la “Carrascalenca” i el seu home, el tio Joaquín,
que em van ajudar amb la meua
prole.
Quan recordo a mons pares, eren
la feina ben feta, ella amb el rentar i el cosir, ell en la feina de la
ferreria, en les portes que feia de
ferro forjat... Dos persones, bones
persones, que només miraven per
la família.
Tenim 7 néts que són l’alegria de
la casa i me’ls estimo, com vos diria jo, com una iaia!
No he perdut mai el contacte amb
les meves amigues de sempre, les
de quan era menuda. Ens veiem
regularment i sempre trobem un
dia per fer un dinaret.
Actualment, estic jubilada després d’estar uns anys lluitant en

alguna que altra cosa de salut,
gaudint d’algun viatget, anada al
balneari, labors... en fi que em fa
falta temps. Ah! i també sóc iaia
contacontes, una activitat que tenint 7 néts, tot i que només una a
Tortosa, em fa molt de goig.
Us he de felicitar, a tots els que esteu al cap del municipi a la vila de
Santa Bàrbara, perquè no li manca ni cultura, ni activitats, sou joves i teniu un potencial que feu
servir amb eficàcia FELICITATS!!!
I ara va la despedidaaaa, com diuen a la jota tortosina...
M’ha fet molt de goig que, com
una planera absent més, hagi pogut explicar a grans trets allò que
ha estat una part de la meua vida.
Una abraçada molt forta per als
que em coneixeu i per als que no,
us portaré sempre al cor, perquè
sou part de la meva història.
Així que tots a una diem: VISCA
SANTA BÀRBARA!!!

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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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
NOTES 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)

SOREA
El servei municipal d’aigües de Sorea, aquest primer trimestre de l’any 2017, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines
de l’Ajuntament, els dies:
4 de gener - 18 de gener - 1 de febrer - 15 de febrer - 1 de març - 15 de març - 29 de març

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest any 2017 seran:
13 de gener - 10 de febrer - 10 de març - 13 d’abril - 12 de maig – 9 de juny
14 de juliol - 11 d’agost - 8 de setembre – 13 d’octubre - 10 de novembre - 7 de desembre
Els interessats en rebre aquest servei han d’adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament, per indicar el material i el lloc de
recollida, com a molt tard dos dies abans.

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2017
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona (BASE-Gestió d’Ingressos) la gestió de cobrament dintre del termini
de pagament en voluntària següent:
CONCEPTE
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBÀ - (1r període pagament fraccionat)
501 - IBI RÚSTICA
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
500 - IBI URBÀ - (2n període pagament fraccionat)

PERÍODE INICI
31/03/2017
28/04/2017
28/04/2017
30/06/2017
30/06/2017
28/07/2017
29/09/2017

PERIODE FINAL
31/05/2017
30/06/2017
30/06/2017
31/08/2017
31/08/2017
29/09/2017
30/11/2017

Que vençuts els terminis assenyalats s’iniciarà el període executiu per a la recaptació de rebuts pendents de pagament, la
qual es realitzarà així mateix per l’Excma. Diputació de Tarragona.
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE
IMAN AARAB MAHAL...........................................9/10/2016
Mohammed Aarab
Yousra Mahal Errais
ZJuan Francisco López Rodríguez
Vanesa Martorell Roca
AYA ZDEG.............................................................10/11/2016
Khalid Zdeg
Ahlam Bouchaqor
EIDHEN PORRES GARCIA...................................12/11/2016
Julio Porres González
Iris Garcia Bonavila
AMIR SOUIRI........................................................13/11/2016
Jamal Souiri
Naouar El Oualy

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE
BASILIO MUÑOZ SÁNCHEZ
NATIVIDAD PONCE GALEA................................30/09/2016
LUÍS CABALLÉ AGUT
MARIA MERCEDES PUIG ROSELLÓ....................22/10/2016
JAIME MONTERO BADIA
CRISTINA FERRÉ MARTORELL...........................12/11/2016
CALLUM LUKE DAWSON
ANAÏS LÓPEZ FERNÁNDEZ..................................7/12/2016

NEIZAN REMESAL MARTÍNEZ...........................22/11/2016
Israel Remesal Rojas
Claudia Martínez Sanabdon

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE

POL BRAUNWARTH CID.....................................21/12/2016
Philipp Raimund Braunwart
Marta Cid Mulet

MARIA JOSEFINA PUIG CASES...........................11/11/2016

RAYAN ERRAIS EL BALI.......................................23/12/2016
Abdelhakim Errais Salmi
Fadoua El Bali
LUÍS CORTÉS CID................................................24/12/2016
Luís Cortés Escobedo
Ana Cid Roca

JOSÉ ROIGET BUENO...........................................17/10/2016

CONCEPCIÓN AIXERCH PANISELLO..................13/11/2016
JOSÉ VALLÉS TULIESA.........................................10/12/2016
SALVADOR LOSADA TIRADO.............................11/12/2016
FRANCISCO JOSÉ RUIZ VALLÉS..........................16/12/2016
NÚRIA TORTOSA PÉREZ.....................................21/12/2016

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
Un cop finalitzat el primer
trimestre del curs 2016-2017 és
quan ens adonem que ha estat
un trimestre molt intens i ple
d’activitats.
S’ha iniciat la reutilització del Banc
de Llibres amb la incorporació de
diccionaris d’anglès a les aules
de 6è, subvencionats en part per
l’Obra Social la Caixa i l’AMPA.
Hem gaudit de la Festa de la
Castanyada amb els nostres
xiquets, on des de l’AMPA vam
col·laborar torrant castanyes per
a tots els alumnes i professors,
i del Concert de Nadal on vam
organitzar els accessos amb
les entrades, per tal que tots
poguéssim assistir a les diferents
representacions, així com també
amb la decoració del recinte. Volem
agrair el vostre comportament
cívic i comprensiu en els accessos i
sortides, així com el comportament
de tots vosaltres alhora de veure
les diferents actuacions.
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Durant la XX Fira de l’Oli també
ens vau trobar muntant diferents
activitats durant tot el cap de
setmana, des de manualitats,
fins al ja tradicional concurs
d’esprémer mandarines, on van
participar tant grans com petits.
Tal com es va informar a
l’assemblea,
aquest
any
intentarem recaptar fons per
a la compra de dues pissarres
digitals per a l’escola, per això
hem realitzat venda de castanyes,
sorteig de sopars durant la Fira
de l’Oli i el sorteig d’una panera
al Concert de Nadal. Informar-vos
que fins a la data hem recaptat un
total de 971 €.
Hem organitzat dues festes al
menjador, el 28 d’octubre la
festa de la Castanyada i el 22 de
desembre la festa de Nadal, on
hem realitzat diferents tallers
i gaudit de la música del Duo
Calibra. L’assistència ha estat molt
gran i estem molt satisfets, ja que
els nostres petits han gaudit de
valent.
No volem oblidar-nos de la
col·laboració que vam realitzar
amb el projecte del gran recapte
d’aliments, realitzat pels alumnes
del 4t de l’escola, gràcies a ells i
a la solidaritat de tots vosaltres es
va recollir la totalitat de 1.172,70

kg d’aliments, destinats a l’entitat
Càritas de la nostra població. I de
la col·laboració amb les activitats
de La Marató organitzades a
Santa Bàrbara, amb un circuit i
xocolatada final.
Tot això sense oblidar-nos de les
diferents activitats extraescolars
que estem portant a terme amb
les nostres monitores i l’empresa
EIXAM.
Per finalitzar, informar-vos que
com a resultat de les eleccions al
consell escolar del 28 de novembre,
hi ha tres nous representants dels
pares i mares, Núria Gaya, Pere
Martorell i Zaida Lopera.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
La reobertura del curs aquest 4t trimestre de l’associació ha estat bastant
animada. A banda de les activitats habituals, s’han fet dos viatges.
El primer es va fer entre els dies 3 i 8
d’octubre a la Costa del Sol. Tot i que
algunes de les persones que viatjàvem
ja coneixien alguns del llocs que vam
visitar, el conjunt del viatge va resultar molt interessant i sense incidències remarcables. Es va visitar Màlaga i
les ciutats més importants de la província. Teníem l’hotel a Torremolinos i
vam fer excursions a Marbella, Ronda,
Antequera, Mijas, .... i Gibraltar.
El segon viatge va fer-se entre el 7 i l’11
de novembre per terres de la Cerdanya
francesa i catalana amb origen i destí
sempre a l’allotjament de La Molina.
Es van fer visites a Mont Louis, Font
Romeu i Odeilo (França) i amb el tren
turístic d’alta muntanya dit “Tren
Groc”, vam arribar fins a Villefranche
de Conflent, on vam tastar la gastronomia de la regió i passejar per la població Patrimoni de la Humanitat.
L’últim dia ens vam desplaçar fins a
Andorra, destinació sempre atractiva,
on vam aprofitar per fer una mica de
turisme i compres.
Tots dos viatges van estar presidits,
com sempre, per la germanor i bon
ambient dels participants. A destacar
també el bon tracte dels hotels on vam
estar, i la reciprocitat per part nostra.
Donem les gràcies una vegada més a
tots els que van fer possible aquests viatges i esperem poder comptar amb la
seva confiança per properes sortides.
HOMENATGE ALS SOCIS DE 90 ANYS.
El dia 13 de novembre, l’associació va
fer una festa als socis que l’any 2016
havien complert 90 i 91 anys (és una
festa bianual). L’acte vol ser un reconeixement als molts anys de mantenir-se socis, el qual és una prova de
fidelitat, de més valor encara, quan
ja són socis que gaudeixen poc de les
coses que l’associació pot oferir-los-hi.
La festa s’hauria d’haver fet a 11 socis, però només van poder ser-hi 4: Joaquín Zaera, Rosa Arasa, Joaquín Bel i
M. Cinta Gas. Se’ls va nomenar Socis
d’Honor i ho vam celebrar amb pastís
i cava. Se’ls hi oferí un petit obsequi i
un espectacle a càrrec d’artistes locals.
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I per acabar la festa, va haver-hi pastes
per tothom.
PRENADAL. El diumenge anterior a
Nadal, també l’associació va fer un di-

nar, com ja és costum, per celebrar la
proximitat de les festes de Nadal. Vam
comptar amb la presència d’autoritats
i ens vam desitjar, com volem fer-ho a
tothom, un Bon Nadal i Any Nou.

Entitats Planeres
CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Presentació dels equips del Club de
Futbol Santa Bàrbara
El primer acte social que va realitzar
el Club de Futbol Santa Bàrbara va
ser el dia 12 d’octubre de 2016 quan
va realitzar la presentació de tots els
equips de futbol que componen el CF
Santa Bàrbara, començant per l’equip
Pre-benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil,

Sortida del Club de Futbol Santa
Bàrbara a la Supercopa de Catalunya
de futbol
El dia 25 d’octubre de 2016, membres
del CF Santa Bàrbara, entre ells

Femení i també el Primer equip del
Santa que actualment està competint
a Tercera Catalana.
Després de fer la foto oficial amb tots
els equips també van realitzar un
dinar popular en el qual van participar
tots els equips i els seus familiars.
En aquest dinar es van realitzar
diferents paelles, amb les quals la

junta directiva del club va realitzar
un concurs de paelles molt divertit.
Aquest concurs va estar realitzat per
fer pinya pares amb nens i jugadors
amb entrenadors, d’aquesta manera
la nova direcció del CF Santa Bàrbara
té l’esperança de poder crear un club
sòlid, unit amb els valors de l’esforç de
l’honestedat i la convivència.

jugadors/es, mares, pares i entrenadors
van assistir a la II Supercopa de
Catalunya que es va disputar al camp
del Nàstic de Tarragona, les entrades
van ser gentilesa de la FCF. Tots els
assistents van gaudir molt del partit.

Sortida del Club de Futbol Santa
Bàrbara al Camp Nou
La junta del CF Santa Bàrbara va
organitzar una jornada el dia 26 de
novembre de 2016 que consistia amb la
visita al Camp Nou i diverses activitats
més com realitzar el Tour Expirence
i després uns partits amistosos amb
l’Escola del Futbol Club Barcelona.
Tots els equips de les següents
categories Pre-Benjamí, Benjamí i
Aleví van poder gaudir d’uns partits
amistosos per categoria, els quals van
motivar molt als nostres jugadors de
futbol base.
Segur que serà una de les activitats
que recordaran per sempre, ja que
va ser molt emocionant tant per als
jugadors com per als acompanyants.
Volem agrair a totes les persones que
ho van fer possible.
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Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Després del descans estiuenc, al
mes d’octubre obrim les portes
del nostre local social i iniciem
l’activitat a la nostra entitat.
La primera gran celebració a la
qual assistim tots els anys un bon
grapat de sòcies, som l’entitat amb
més representació de la comarca,
i que va tenir lloc el 14 d’octubre
als Muntells, fou la XXV Trobada
de Dones del Montsià, l‘activitat
institucional més important per a
totes les associacions de dones.
Són moltes les activitats que hem
dut a terme durant aquest primer
trimestre de curs: Tallers de cuina,
xerrades d’estètica i de nutrició,
tallers de labors, ioga, gimnàstica,
sortides al bingo i a la Vall d’Aran,
entre d’altres, però en aquesta
ocasió volem fer esmena a les
activitats realitzades durant el
mes de desembre i dedicades al
Nadal:
- Primer cap de setmana: Sortida
i celebració del Prenadal a
la Costa Brava, aquest viatge
incloïa una visita cultural a
Girona, una visita al mercat
tradicional de Tordera i un dinar
al Castell Medieval Comte de
Valltordera amb menú nadalenc
i espectacle amb música, ball i
cavalls. I per arrodonir-ho van
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obsequiar a tots els viatgers
amb un lot de Nadal.
- Segon cap de setmana: Cuina
de Nadal, a càrrec de Manuel
Arasa propietari i cuiner
del restaurant Venta de la
Punta, que va presentar-nos
un complert i variat menú
nadalenc, amb productes de
qualitat i amb una elaboració
senzilla a l’abast de les nostres
possibilitats i coneixements
culinaris.
- Tercer cap de setmana: Festa
del Prenadal, gran festa on vam
gaudir d’un fantàstic espectacle
de màgia i gags còmics a càrrec
de Manel el Mag i Miracle,
d’un fabulós berenar servit
pel Restaurant la Llar i d’un

espectacular sorteig de regals i
obsequis patrocinats per sòcies,
locals comercials i la pròpia
entitat.
A l’acte vam assistir-hi 135 sòcies,
que van aportar donatius per
un import total de 826 €, que
juntament amb una aportació de
l’entitat es destinaran a la Marató
de TV3, dedicada en aquesta ocasió
a l’Ictus i les lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques.
Gràcies a totes per la vostra
participació i col·laboració i que
tingueu un feliç Any Nou.
La Junta

Entitats Planeres
UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Fent un merescut reconeixement a
tots els músics que formen part de la
Banda Unió Musical Jaume Balmes, i
que amb el seu esforç aconsegueixen,
any rere any, amenitzar la nostra
festa, farem un repàs de les activitats
més destacades on hi han estat
partícips.
Després d’una temporada plena
d’activitats
podem
trobar
la
participació en la 35a Trobada de
Bandes de Catalunya, que va tenir
lloc a la població de Deltebre, on hi
va haver més de 30 bandes, entre les
quals van participar més de 1.400
músics.
Caldria també fer menció al 25è
Memorial Mestre Monclús, on la
Banda Municipal de Música de
Tortosa va voler convidar la nostra
banda.
Acompanyament a les autoritats,
pubilles... a l’acte d’inauguració de
la Fira de l’Oli.
Com a novetat, aquesta temporada,
tenim la incorporació dels nous
integrants a la nostra banda que són

Júlia Barberà, Betlem Espuny, Pau
Ibáñez, Josep Marín i Albert Cid i que
van començar a formar-hi part el dia
de Santa Cecília. Aquest acte es va
celebrar amb una Missa Honorífica a
la seva patrona.
El 18 de desembre, la Unió Musical va
organitzar l’Audició, on van actuar
els alumnes de l’Escola de Música
Municipal.
I, per finalitzar aquest any, destacar
el Concert de Nadal, on també hi va
participar la Banda Jove de l’EMMU
Germans Arasa Els Flarets.
Fent balanç d’aquest passat 2016,
trobem un any ple de satisfaccions
per als que podem gaudir de la
música, aquesta que ens fa passar
unes estones agradables, amb
aquests músics, familiars, amics,
planers i planeres. Aquests músics,
nens, joves i no tan joves que ens
ofereixen, l’oportunitat d’escoltar
bona música.
Per tots vosaltres, músics, endavant
amb la nova temporada, amb salut,
força i il·lusió!
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Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
L’any ha finalitzat i en aquest espai on
ens trobem cada trimestre us explicarem algunes de les darreres activitats i
les properes que han d’arribar al nostre club.
Com cada any les atletes van participar acompanyant a les autoritats,
a les pubilles i a la Unió Musical, a la
inauguració de la Fira de l’Oli que va
anar a càrrec de la Honorable Consellera Neus Munté. En arribar a l’Estadi
Municipal vam fer una petita exhibició
abans de fer el tall habitual de cinta,
d’aquesta manera encetàvem les activitats d’hivern.
Com cada any, les atletes havien de
sortir el dia 26 de novembre acompanyant els músics de la banda en motiu
de la festivitat de Santa Cecília, però
malauradament la pluja va fer que no
es pogués portar a terme el passacarrers, així que només vam assistir a la
celebració de la Santa Missa en honor
dels nostres músics.
El dia 18 de desembre les entitats del
poble s’unien per participar a la Marató de TV3 destinada aquest any al
“Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques” i nosaltres des del club ens
encarreguem cada any de coordinar
la coreografia final amb la qual acaben les activitats de la Marató. El mal
temps que va fer el cap de setmana fou
un inconvenient i va restar assistència
a l’acte, de totes maneres el club va
tenir diferents representats que s’ho
van passar molt bé fent ballar els allí
combregats.
Durant el mes de desembre el club fa
una parada per les festes de Nadal, tot
i que el dia 2 de gener les atletes, tal
com ja van fer l’any passat, van realitzar una petita exhibició als iaios i
iaies del Centre Vima Santa Bàrbara,
alegrant així per un dia els més grans
del nostre poble.
Com es presenta l’any per al club?
Amb molta feina, perquè després dels
torrons, encetem el calendari de competicions. A finals de febrer tenim la
Copa Catalana, a la qual està prevista la nostra participació, per escalfar
motors a la resta de competicions que
ens esperen i que finalitzaran al nostre
municipi.
Aquest any, al mes de juny, Santa Bàrbara acollirà el Campionat de Catalu38

nya, un esdeveniment pel que
necessitarem
la col·laboració
dels pares i
mares de les
atletes, per poder rebre a la
resta de clubs
i acollir-los durant un cap de
setmana a la
població. Sense dubte un
e sd eve n im en t
important
on
podrem gaudir
d’una competició de primer
nivell i, per això,
volem agrair per
davant el suport de l’Ajuntament i de
la Diputació de Tarragona, organismes
que ens donen el seu suport perquè
aquests actes siguin una realitat.

Us adjuntem el calendari de les dates
i llocs on es realitzaran les properes
competicions i us desitgem que aquest
any que hem encetat sigui ple d’encerts, de salut i molt d’esport.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA
CELEBRACIÓ DEL DIA DEL PILAR
El

passat

12

d’octubre

vàrem

celebrar el dia de la Mare de Déu del

Pilar amb un dinar de germanor a la
sala d’actes de l’Smartcentre on ens
vam reunir un centenar de persones
entre socis i simpatitzants. Després

del dinar els assistents vàrem poder
gaudir de l’actuació del grup de jota
“Arte Baturro” de Jérica, que actuava
per primera vegada a Santa Bàrbara.

Entitats Planeres
PENYA TAURINA PLANERS PELS BOUS
Entrega de premis gala taurina Santa Bàrbara 2016
El 19 de novembre es va celebrar a Santa
Bàrbara la VIII Gala Taurina del VIII Concurs
de Ramaderies Vila de Santa Bàrbara, durant
el cap de setmana de la Fira de l’Oli. Aquest
any la penya taurina Planers pels Bous va
organitzar una exposició de fotografia taurina de bous al camp a càrrec de Don Alberto
Barrios que va tenir un gran èxit.
La Gala taurina va estar separada amb una

primera part amb una conferència per part
del Sr. Barrios i després amb l’entrega de
premis. El concurs va quedar de la següent
manera:
MILLOR VACA: MANIATICA 123 DE JOSÉ
VTE. MACHANCOSES
MILLOR BOU: CHICHARRO 82 DE FERNANDO MACHANCOSES
MILLOR DETALL: MANIATICA 123 DE JOSÉ
VTE MACHANCOSES
MILLOR BOU EMBOLAT: GRACIOSO 12 DE

La Penya taurina Planers pels Bous visita
diferents ramaderies de Sevilla
El passat 8 i 9 de desembre alguns components de la penya taurina Planers pels Bous
de Santa Bàrbara van viatjar a Sevilla per visitar diferents ramaderies i adquirir 2 bous
cerrils per a les properes Festes Majors del
mes de juliol.
Finalment, i després de visitar moltes explotacions, els planers han decidit adquirir els
següents bous:
Bou de Nuñez del Cuvillo de Vejer de la Frontera núm. 70 guarisme 2.

Bou de Manuel Caro Andrade de Villanueva
del Río y Minas núm. 21 guarisme 2.
La penya taurina vol donar les gràcies a tots
els seus socis i patrocinadors.
Sí als bous!
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HILARIO PRINCEP
MILLOR RAMADERIA: VICENTE BENAVENT
Posteriorment, es van donar unes plaques
d’agraïment a tota aquella gent que ens ajuda durant l’any. En aquest cas els reconeixements van ser per a: Àlvar Aixendri, Materials Santi Ribas i Josep Roig.
També es va lliurar una placa a Ximo Martí
per tot el seu treball durant aquests anys.
Sort i al bou!

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. 36

Sudoku
Qui i què?
Imatge 1: Campaments 1954.
Imatge 2: Alfredo, Eleuterio, Jesús,
Fernando, Miguel, Juan Antonio,
Enriquet, Paco, Joaquín, Calduch,
Rogelio i Llasat.
Imatge 3: Guillermo, Fuensanta,
Amador, Maria Luisa, Maribel i
Fernando.
Imatge 4: Paquita, Mercedes
Casadó i Lolita.
Imatge 5: José Blanch Llasat.
Imatge 6: Sara Cid, Pepito Cid,
Ernesto Cid i Lucrecia Rodríguez.
Imatge 7: Celestino, Cinteta,
Mariano, Mari Mar i Frasquet.
Imatge 8: Cèlia, Pilar i Rosita.
Imatge 9: Javier Casadó, José
Enrique i Pepe Pastor.

Entreteniment infantil
Les 7 diferències

Endevinalla
Porto cinc celdetes,
per cinc llogaters;
i els cinc conservo
ben calentonets.
Solució núm. 36: La lluna

Dites i refranys:

De Nadal a Carnaval,
set setmanes per igual.
Webs recomanades:
www.angles365.com
conteni2.educarex.es

Codi xifrat

Planers en adopció

Planer en adopció…

Francisco Roldán Calvo

Planers i planeres, aquí em presento.
Sóc Francisco Roldán Calvo, més
conegut com Paco o, per a molts i
moltes de vatros, l’home de Montse “la
Facunda”. Vaig néixer a Masdenverge
ara fa cinquanta-nou anys però ja
en fa trenta-vuit que visc a Santa
Bàrbara. Amb més de mitja vida aquí
no puc negar que sóc més planer que
masdenvergenc tot i que, evidentment,
les arrels d’un no es poden treure així
com així. Però sí, puc dir amb orgull
que em sento un planer més, després
de quasi quaranta anys vivint a Santa
Bàrbara.

Tot i ser del poble veí, la meva família
és originària d’Albendín, una pedania
cordovesa de Baena molt coneguda
per la seva gran cultura oleícola, com
Santa Bàrbara. Els meus pares, Pepe i
Prudencia, van arribar a Masdenverge
a meitat dels anys cinquanta en busca
d’un futur millor, quan a Catalunya
arribaven milers de persones vingudes
d’Andalusia i altres parts de l’estat
espanyol. Per cert: quan penso amb els
meus pares, sempre em ve al cap com
enseguida es van integrar a Catalunya,
sense problemes, sense polèmiques.
Sempre deien que ells havien de fer
l’esforç d’adaptar-se a la terra que els
havia acollit i, sincerament, fins al seu
darrer dia sempre van fer gala d’una
integració envejable, sense necessitat
de perdre els seus orígens. Tot un
exemple.
Sóc el tercer de quatre germans. El més
gran, Pepe, que malauradament ens va
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deixar aquest any va ser també planer
en adopció, ja que va viure molts anys
a Santa Bàrbara, casat amb Fina “la
Paraigüera”. Les meves altres dues
germanes, Antoñita i Pili, continuen
vivint a Masdenverge.
Quan els meus pares van arribar
d’Andalusia juntament amb el meu
germà Pepe, qui va néixer a Baena, es
van posar a viure a una masada prop
del Mas de Sant Pau, un dels edificis
emblemàtics de Masdenverge. Allí
vam néixer i créixer les meves dues
germanes i jo i, la veritat, guardo
molts bons records d’aquella etapa,
tot i que no abundaven els diners i de
ben petits ja ens vam posar a treballar.
Però, d’una forma o altra, érem feliços.
Quan vam poder, ja ens vam traslladar
al nucli urbà de Masdenverge, a la
casa del carrer Major on vaig viure fins
quan em vaig casar i que va ser la casa
dels meus pares al poble.
Com he dit, ja de ben petit i com tants
i tants altres nens i nenes del nostre
territori, anàvem a plegar olives tots
els hiverns. També, com tantes altres
famílies, marxàvem a França tots
els anys a l’època de la verema. Però
també tenia temps, encara que menys
que avui dia, d’anar a escola. Allí vaig
tenir un mestre del qual guardo un
gran record, Don Rogelio, un planer
il·lustre. Als catorze anys vaig marxar
a treballar a Amposta, a un taller
mecànic i, posteriorment, al taller de
Mariano a Masdenverge, fins que vaig
marxar a fer el servei militar, “la mili”,
a la Línea de la Concepción (Cadis).

Quan em vaig casar, l’any 1980, ja vaig
venir a treballar al poble, concretament
a Kanase Espanya. Van ser més de vint
anys, quasi bé des del principi de la
fàbrica, quan la indústria del botó a
Santa Bàrbara n’era un dels principals
motors econòmics. Vaig compartir
grans moments amb els meus primers
companys de feina, Andrés Sol, Otilia
o Juan José “Farinetes” entre tants i
tants altres que hi van treballar i que,
d’alguna manera, em van ajudar a
integrar-me més al poble i a sentir-me
una mica més planer cada dia.

El meu primer contacte amb Santa
Bàrbara però va ser uns anys enrere,
quan era més jove i pujàvem amb els
amics al ball de “Baldet”, a treure a
ballar a les planeres, les quals tenien
la fama de ser molt guapes. I allí va
ser on vaig conèixer a Montse, la meva
dona, la mare dels meus fills i amb la
qual ja portem quasi quaranta anys
junts. Al principi però em va costar. Jo
tenia llavors 17 anys i ella, Montse, en
tenia ja 20 i clar, no deixava de ser un
“crio” per a ella. Fins i tot la seva gran
amiga Anna “la Varista” em deia que
marxés quan la volia treure a ballar;
però jo vaig seguir insistint i fins ara
ens hem mantingut junts i hem vist
veure néixer i créixer els nostres fills,

Planers en adopció
Eduardo i Laura, i ara les dues nostres
nétes, Leire i Clàudia, que són la meva
alegria diària.

Tot i viure a Santa Bàrbara, sempre
he mantingut el contacte amb
Masdenverge i, d’alguna manera es pot
dir que mai he marxat definitivament.
El fet de tenir les meves germanes,
cunyats, nebots, amics i amigues de
la infància, records i, ara també la
meva filla Laura que ha marxat a
viure a Masdenverge, ha fet que mai
desconnecti del tot amb els meus
orígens. Sempre és bo recordar d’on
vens i mai perdre el contacte, tot i el
pas del temps. Tot i que també és bo
trobar-te per Santa Bàrbara alguna
vella amistat que ara també n’és un
planer en adopció, com el meu bon
amic de la infància Vicent Tomás.

Josep Antoni Valls, una eminència amb
qui tantes hores vaig estar al seu costat,
aprenent els secrets d’aquest món que
ell tant bé coneixia i tant estimava.
Amb ell vaig passar moltes hores,
entre cigarreta i cigarreta, envoltats de
pedres mentre començava a prendre
forma la Col·lecció d’Història Natural
de Santa Bàrbara, la qual em sento
d’alguna forma també partícip de la
seva creació. A Valls, com jo el cridava,
li guardo per igual un gran record,
així com la meva més sincera estima
i admiració.
Recordo molt bé quan vaig arribar
a Santa Bàrbara, com vaig tenir
sensacions contradictòries, d’estar
en un poble gran, amb força activitat
però amb una visió antiquada, que
no acabava d’arrancar. Per exemple,
recordo que era un poble amb un
sector industrial molt desenvolupat
que donava feina a tota la zona però,
en canvi, amb els carrers per asfaltar
o, fins i tot, en algunes cases on encara
no havia arribat l’aigua corrent, quan
en canvi a Masdenverge, molt més
petit, ja hi comptaven.
Clar, però ara veus l’evolució de Santa
Bàrbara, després de quaranta anys
i te n’adones del gran creixement
a tots els nivells que ha tingut. Si

en aquell moment que vaig arribar
m’haguessin dit com seria avui dia el
poble, no m’ho hauria cregut. Tots els
serveis, infraestructures, el fet de ser
un referent a la comarca... sembla que
sigui un altre poble! Sincerament, es
viu molt bé a Santa Bàrbara, et permet
gaudir de tants serveis sense haver de
desplaçar-te fora, del tarannà de la
gent planera, oberta, dinàmica i activa,
sempre disposada a ajudar... com no
m’he de sentir a gust a Santa Bàrbara!
No es pot dir mai d’aquesta aigua no
en beuré, però tinc clar que la meva
vida seguirà lligada a Santa Bàrbara.
Aquí he passat gran part de la meva
vida i tinc a quasi tota la meva família.
Suposo que, de tant en tant, hauré
de baixar a Masdenverge a veure a
Laura i a la resta de la meva família
que encara hi tinc allí, però no compto
amb que em mogui del poble. Hi estic
molt a gust. I, com diu la dita, un no és
d’on neix o d’on viu, sinó d’on se sent.
I jo em sento un planer més. Així que,
estimats planers i planeres, suposo
que ens anirem veient pel poble, al
ball de festes, passejant pels nostres
carrers, o, perquè no, si algun dia aneu
a fer rovellons o a buscar fòssils, de
ben segur que m’hi trobareu.

Tot i que sóc una persona tímida, crec
que m’he integrat molt bé a Santa
Bàrbara. No em considero una persona
molt dinàmica en aquest sentit, però
sempre he intentat col·laborar amb
allò que m’agrada. I crec que si per
alguna cosa se’m coneix és per les
meves dues passions: el rovelló i el
fòssil. Del primer suposo que més d’un i
una heu menjat algun que altre rovelló
que portava l’home de “la Facunda”,
principalment de Sòria, on més
n’anava a fer; o també hem compartit
alguna que altra sortida pels boscos
del nostre territori. I la meva altra gran
afició, la paleontologia, la qual em va
transmetre un altre planer il·lustre,

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Centre Obert l’Oliveta
En aquest número del magazín
us farem un repàs de les diferents
activitats que els xiquets i xiquetes
del Centre Obert l’Oliveta han
realitzat aquest trimestre.
Al mes d’octubre, vam realitzar els
tradicionals panellets, en motiu de
la castanyada, juntament amb la
decoració de la tardor. Destacar el
taller de primers auxilis, on vam
realitzar una sortida en grups per
visitar l’ambulància i els tècnics
sanitaris ens van explicar el
funcionament i el que fan, aquesta
sortida els hi va agradar molt.
Com ja va sent habitual, al mes de
novembre, es destaca l’activitat de la
visita a la fira de l’oli, on visitem els
diferents estands i també realitzem
diferents jocs per tal que ells
coneguin els productes que hi són
presents.
Ja entrant al mes de desembre, es

destina gran part de la programació
a les activitats nadalenques, amb
la decoració de Nadal, les postals,
el calendari del nou any i també
vam acudir a una representació de
teatre relacionada amb el Nadal a
l’Smartcentre. També cal destacar
la cantada de nadales juntament
amb els avis i àvies del Centre Vima,
que va ser retransmès per l’emissora
municipal en el programa de Tu a Tu,
el 15 de desembre.
El Centre Obert va participar un
cop més de la Marató de TV3, amb
la confecció d’una manualitat, una
caseta amb cartolina, i també amb la
confecció de les grulles prèviament.
El 21 de desembre, es va realitzar la
festa final de trimestre, on vam fer
un berenar per a tots els xiquets/es
que dia a dia acudeixen al centre,
vam fer cagar el tió, que va deixar un
regalet per a tots/es, i després vam

acabar la tarda amb una mica de
ball i festa, per tal d’acomiadar-nos
fins al nou any.
El Centre Obert iniciarà el 2n
trimestre el proper 9 de gener, amb
diferents programes i tallers, aquests
seran: taller d’hàbits, taller de cuina,
taller de comprensió lectora, taller de
llenguatge de signes, reforç escolar,
taller de dinàmiques, taller de
ciutadania 1 i 2, taller d’informàtica
i taller de celebracions especials.

FUTBOLNET A SANTA BÀRBARA
És un projecte de la fundació del
FCBarcelona, els quals van confiar amb
2 joves de Santa Bàrbara per treballar
com a coordinadora-monitora Noèlia
Ontañon i com a monitor Xavier Queral.
A part d’ells dos, també hi ha dos
mediadores Elizabeth Vidal i Jennifer
Garcia, que tenen l’objectiu d’ajudar
als dos monitors per tal d’aprendre el
màxim possible.
Actualment hi ha 32 participants d’un
màxim de 40 places.
Aquest
projecte
consisteix
en
transmetre uns valors als nens com són
el compromís, el respecte, l’esforç, la
humilitat, el treball en equip i l’ambició.
Es treballa cada valor per separat, cada
valor l’acomodem a unes activitats per
dur-los a terme i que els nens puguin
veure la importància de cadascun d’ells.
Dintre de cada sessió està el partit a

tres temps que el podem desenvolupar
en tres parts. A la primera part es fan
dos equips i cadascun es posa un nom i
creen, com a mínim, dos normes on tots
els participants han d’estar d’acord. A la
segona part es porta a terme el partit,
tants minuts com s’acorda al principi.
I, per últim, la tercera part consisteix en
avaluar-se entre els dos equips per veure
quin dels dos ha estat més respectuós

amb les normes que s’han creat al
primer temps. Guanya l’equip que més
punts s’ha endut a l’hora d’avaluarse, deixant de costat els gols que s’han
pogut marcar durant el partit.
Tot això és possible gràcies a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i al
Centre Obert de l’Oliveta i, per últim, i
més important gràcies a la Fundació del
FCBarcelona.
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Grup Joventut
CURS DE PREMONITORS DEL
GRUP JOVENTUT
El passat mes d’octubre el Grup
Joventut va realitzar el ja tradicional curs de premonitors. Des de
sempre el grup de joves ha volgut
mantenir un seguiment estret des
dels primers anys.
El curs de premonitors es realitza
per a joves que durant l’any compleixen 16 anys. Consta de 4 sessions com són: Manualitats, primers
auxilis, fer de monitor, reflexions
juvenils, com preparar una activitat, dinàmiques, alimentació saludable, danses, cançons i contes.
Els monitors del Grup Joventut que
ja han realitzat el curs de monitor
de lleure que expedeix la Generalitat són els encarregats d’impartir
les classes.

VINTÈ PARC DE NADAL A SANTA
BÀRBARA
Per concloure l’any i dins del marc
de les activitats organitzades pel
Grup Joventut, s’organitza també
el Parc de Nadal. Després de 20
edicions ja és una activitat consolidada i arrelada al municipi.
Aquesta activitat es porta a terme
gràcies a la col·laboració desinteressada d’uns 40 col·laboradors. El
parc ha estat obert del 27 al 31 de
desembre de les 11 a les 13.30 ho-

50

Aquest any 11 joves nascuts l’any
2000 han estat els encarregats de
fer-lo. També realitzaran les pràctiques al Parc de Nadal i així comen-

çar a formar part de totes i cadascuna de les activitats que organitza el Grup Joventut.

res i de les 16 a les 20 hores, amb
diferents tallers i activitats com
ara: carta als reis, maquillatge,
guarda-roba, racó infantil, taller
variat, manualitats per a grans,
manualitats per a petits, jocs de
taula i jocs d’equip, internet i consoles, tenis taula i inflables. També, com no podia faltar, el túnel del
terror que es va porta a terme de
18 a 20 hores els dies 28, 29 i 30 al
Magatzem Municipal.
El dia 29 vam realitzar un mannequin challenge a les 13.30 hores

i un cop tancat el Par de Nadal. I
durant la tarda del 30 vam rebre
la visita del Marshall de la Patrulla
Canina.
El regidor de Joventut, Adrian Batiste, es mostra molt agraït per
l’acceptació que té aquesta activitat al poble i valora positivament
l’esforç que realitzen els diferents
monitors perquè tots els xiquets
i xiquetes del municipi gaudeixin
d’aquests dies.

Punt d’Informació Juvenil Planer
Parlem de …
Novetats en els requisits d’inscripció
a la Garantia Juvenil
A partir d’ara, les persones més grans
de 16 anys i més joves de 30 poden
inscriure’s a la Garantia Juvenil
l’endemà de trobar-se en situació
d’atur i quan faci també un dia que no
estudien, per tant es redueix el període
d’inscripció a Garantia Juvenil per a les
persones que treballaven o estudiaven
de 30 dies a 1 dia.
Totes les persones joves inscrites com
a demandants d’ocupació en el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i que compleixin amb els requisits
de la Garantia Juvenil en podran ser
beneficiàries.
Els nous requisits d’inscripció són:

La Direcció General de Joventut posa
en marxa una enquesta per avaluar
les polítiques locals de Joventut

-Tenir nacionalitat espanyola o ser
ciutadà de la Unió o dels Estats que
formen part de l’Acord sobre l’espai
Econòmic Europeu o Suïssa que es
trobin a Espanya en exercici de la
lliure circulació i residència. També
podran inscriure-s’hi els estrangers
titulars d’una autorització per a residir
en territori espanyol que habiliti per a
treballar.
-Estar
empadronat
a
municipi de Catalunya.

qualsevol

-Tenir més de 16 anys i menys de
30 anys en el moment de sol·licitar
la inscripció en el Fitxer del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
-No haver treballat en el dia natural
anterior a la data de presentació de la
sol·licitud.

Les
àrees
de
Joventut
dels
ajuntaments i consells comarcals de
Catalunya estan participant en una
enquesta electrònica d’avaluació
de les polítiques locals de Joventut
que impulsa la Direcció General de
Joventut a través de l’Observatori
Català de la Joventut.

polítiques locals de joventut. Sis anys
després de l’aprovació del segons
PNJCat (2010-2020) i ara que està
desplegat a tots els nivells, la Direcció
General de Joventut convida als ens
locals a respondre el qüestionari, que
inclou preguntes relacionades amb
l’organització dels ens locals i amb
el desenvolupament de les polítiques
locals de joventut. El qüestionari es
pot respondre, indistintament, per
personal tècnic o càrrecs electes.

L’enquesta, en format on-line i
amb una durada aproximada de 30
minuts, permetrà recollir informació
que disposen els ens locals per tal
d’avaluar les necessitats i els models
de desplegament territorial de les

L’estudi s’emmarca en un procés més
ampli de treball amb el món local.
D’aquesta manera, durant el 2017, es
posarà en marxa un seguit d’espais
de treball per compartir i avançar
plegats en la definició de les eines i

-No haver rebut accions educatives
en el dia natural anterior a la data de
presentació de la sol·licitud.
-No haver rebut accions formatives
en el dia natural anterior a la data de
presentació de la sol·licitud.
-Presentar una declaració expressa de
tenir interès en participar en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil, adquirint
un compromís de participació activa
en les actuacions que es desenvolupin
en el marc de la Garantia Juvenil.

instruments que han de contribuir al
desenvolupament del model català de
polítiques de joventut.
Les àrees de Joventut dels ens locals
hem rebut per correu electrònic
l’enllaç al qüestionari, així com tota la
informació necessària per respondre’l.
Santa Bàrbara també ha estat un dels
municipis que ha rebut l’enquesta per
tal de fer l’avaluació de les polítiques
de joventut locals i de la qual ha
participat.
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La festa de Nadal de la Plana Ràdio arriba a la seva
majoria d’edat
El programa especial de Nadal
“De tu a tu” compleix enguany
la seva 18a edició i, en aquesta ocasió, ho fa sota l’eslògan
“Apassionadament”.
(J.Roig).- La Plana Ràdio ofereix
cada any als seus oients, i com a
regal nadalenc, el programa especial “De tu a tu”, que ompli de
continguts diferents dels habituals l’emissió de la ràdio municipal de Santa Bàrbara, el dijous 15
de desembre i des de les nou del
matí fins a les set de la tarda.
Tots els anys la ràdio planera aixopluga aquests continguts sota
un enunciat que determina els
seus objectius i el missatge que
es vol fer arribar a l’audiència
en unes dates tan singulars. Enguany, i coincidint amb el 18è
aniversari de l’especial, l’eslògan
escollit era ”Apassionadament”
en referència a l’emotivitat dels
continguts que s’oferien al decurs de la jornada i a les ganes
que hi posen els treballadors i
col·laboradors de l’emissora a
l’hora de fer ràdio.
L’especial s’encetava amb la tradicional tertúlia que enguany debatia sobre la passió que moltes
persones hi posen a l’hora de dur
a terme les seves professions, aficions, treballs o tasques diverses.
L’especial va comptar amb la intervenció de la Unió Musical que
ens parlava de la passió per la
música, i la de la terapeuta Carme Sabaté que ho feia sobre l’espiritualitat. La fitoteràpia amb
Salvador Cordero i la seva passió
per les plantes va omplir uns minuts més de l’especial, com ho
van fer el president del Patronat
de la Passió d’Ulldecona i tres ac52

tors i actrius de l’obra “Els Pastorets”.
Ells ens van explicar les novetats
d’aquesta obra que porten representant des de fa 35 anys i que
enguany exporten també per primer cop fora del seu poble, per
representar-la a Tortosa.
També vam viure la passió que
han posat diferents grups amateurs de Sant Carles de la Ràpita
per publicar un disc comunitari
que pretén donar a conèixer les
seues propostes musicals.
Fernanda Aixendri també va passar pels nostres estudis i ens va
transmetre, a través de la seva
emotivitat, un missatge d’esperança davant de malalties com
el càncer, ja que ella, després
de passar per aquest dur tràngol, ara es dedica a fer xerrades
a dones a les quals també els
han detectat la malaltia. Els profunds missatges del jove “vídeo
comunicador” de Deltebre, Xavi
Benign, van omplir de passió uns
minuts més amb l’enriquidora
conversa que vam poder portar amb aquest madur noi de 18
anys de qui us recomanem no us
perdeu els vídeos que publica al
seu perfil del FB.
Van posar final a la primera part
de l’especial amb la nostra bruixeta Montse Valldepérez, apassionada pels missatges i pronòstics
que cada setmana ens comunica
i que es troben escrits als astres,
segons el nostre signe zodiacal.
Ja a la tarda i després de l’habitual dinar de Nadal amb els col·
laboradors, el “De tu a tu” seguia
amb la tertúlia que traslladàvem
des de la taula del restaurant
fins a la de l’estudi, per seguir

parlant, apassionadament, dels
més diversos temes i òbviament
de molts que fan referència a la
ràdio.
Vam continuar parlant amb els
membres de l’orquestra Cimarrón, que ens van transmetre la
seva passió per l’espectacle i la
seva alegria pel premi ARC que
recentment havien rebut. També
vam poder viure la passió pels
jocs familiars, amb Marc Vericat
que acabava de posar a la venda
el Joc de les Terres de l’Ebre en
què també van poder participar
alguns infants del Centre Obert.
A la recta final del programa vam
rebre el duet ampostí de rumba
ebrenca En i Ton, que van aprofitar per fer la presentació oficial del seu projecte musical, van
fer-nos una actuació en directe
als nostres estudis i ens van saber transmetre la seva passional
afició per l’escenari.
L’espectacle radiofònic el tancà
el tradicional missatge nadalenc
que l’alcalde de Santa Bàrbara,
Alfred Blanch, va dirigir a l’audiència a l’hora que aprofitava per
fer el repàs anual als temes més
destacats que ha gestionat al
capdavant de l’executiu planer.
Tots aquests “apassionants” continguts van anar intercalats enguany amb un bon grapat de
missatges nadalencs que prèviament havien gravat alguns oients
i també tots els treballadors de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara que responien a la crida que
l’emissora va fer per tal que, en
aquests dies tan especials, es poguessin dirigir als ciutadans als
quals serveixen.

La Plana Ràdio
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Llar d’Infants Les Beceroles
XOCOLATADA
Com tots els anys per voltes dels nadals, els pares i mares ens preparen
la festa de Nadal, en la qual preparen
uns tallers per als nens/es i després
ens fan una xocolata molt bona que
tots/es vam poder degustar. Els tallers
eren: fer la carta als reis, el photocall
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nadalenc i estampació de dibuixos
amb taps de suro.
Aquest any, els petits/es de la nostra
llar ens van escenificar algunes de les
coses típiques que feien els pastorets
fa anys. Teníem les pastoretes que rentaven la roba, els pastorets pasturant
els seus ramats, pastorets menjant i
bevent amb un porro, les pastoretes

a casa cuidant dels seus nens/es, els
pastorets tallant llenya, els que feien
foc...
També ens va venir a veure el Pare
Noel i van portar un regalet a tots els
nens/es que hi havien.
Gràcies a tots/es per la vostra participació!

Centre de Dia de Santa Bàrbara
Des del passat mes de novembre el
Centre de Dia VIMA de Santa Bàrbara ofereix un nou servei a la població. Així doncs, el nostre centre
ofereix per a tota la població major
de 65 anys que desitgi conèixer els
nostres serveis la possibilitat d’assistir durant 3 dies de forma gratuïta al nostre centre, per tal de poder
gaudir de totes les activitats i serveis
que oferim al nostre centre.
Si ens visiten podran descobrir que,
a banda de l’atenció diària i el suport
en les activitats de la vida diària que
ofereix el nostre personal auxiliar i
d’infermeria, s’ofereix un ampli ventall d’activitats destinades a millorar
la qualitat de vida dels nostres usuaris i satisfer algunes de les necessitats més bàsiques de la nostra gent
gran. Al Centre de Dia podreu trobar
activitats destinades a millorar la
capacitat cognitiva dels usuaris amb
tallers de memòria, estimulació cognitiva, etc. realitzats per la nostra
educadora social, a més a més procurarem satisfer una de les necessitats més oblidades en el col·lectiu de
la gent gran, parlem de la necessitat
de diversió, d’oci i d’entreteniment,
realitzant per part de les nostres animadores socioculturals activitats de
manualitats, festes, celebracions, tallers de conversa, etc. activitats que
són recollides de bon grat pels nostres ja usuaris. A més a més, totes
aquelles persones que acudeixin al
nostre centre podran realitzar activitats de fisioteràpia i rehabilitació
amb tallers de gimnàstica i exercicis
de psicomotricitat que realitza la fisioterapeuta del nostre centre.
A banda, si es desplacen al nostre
centre, la nostra treballadora social
els informarà de la tipologia de places de què disposem i dels recursos
als quals poden accedir els nostres
usuaris. Així doncs, tots aquells
usuaris majors de 65 anys amb reconeixement oficial de grau i nivell de
dependència tindran dret a accedir a
una de les nostres 30 places acreditades. Una plaça acreditada és una
plaça privada per la qual l’usuari té
dret a rebre una prestació econòmica que li donarà suport en la despesa econòmica que comporta l’estada

al centre. Així doncs, totes aquelles
persones que tinguin reconegut un
grau 1, 2 o 3 de dependència, podran
gestionar un cop ingressats al nostre Centre de Dia la tramitació d’una
Prestació Econòmica Vinculada al
Servei, la quantia de la qual dependrà sempre del grau de dependència de la persona, del seu nivell de
renda i propietats, amb possibilitats
d’aplicar alguna bonificació. Un cop
gestionat aquest tràmit, els usuaris
del Centre de Dia podran rebre la
quantitat econòmica mensual que
els correspongui de manera que el
cost econòmic del servei es veurà
reduït considerablement. Ens posem

a la disposició de la població perquè
s’adrecin al nostre centre i ens sol·
licitin sense cap compromís la informació necessària sobre aquest tema
i qualsevol altre.
L’equip del Centre de Dia VIMA de
Santa Bàrbara aprofitem l’avinentesa per desitjar-los a tots els lectors
unes excel·lents Festes de Nadal i
un 2017 ple de felicitat, en el qual
continuarem treballant en la mateixa il·lusió per atendre i cuidar de les
nostres persones grans.
Myriam Rosales Grimaldos (Treballadora Social)
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CAP Santa Bàrbara

Nou calendari de vacunacions sistemàtiques
El passat estiu el Departament de
Salut de la Generalitat va implementar diverses modificacions en
el calendari vacunal dels nostres
xiquets.
Els calendaris vacunals, en general, es configuren amb criteris
d’eficàcia i eficiència: és a dir, indiquen utilitzar vacunes que previnguin malalties amb prou incidència entre la gent, malalties amb
conseqüències sanitàries significatives en quant a nombre d’afectats
i/o efectes patològics importants;
han de ser vacunes que compleixin l’objectiu que es pretén assolir,
segures, amb pocs efectes secundaris i, per últim i no és el menys
important, que el Sistema Públic
disposi dels recursos suficients per
finançar-les.
És amb aquests criteris que els calendaris van canviant, tot incorporant-hi, també, les noves vacunes
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procedents de les investigacions
biomèdiques en curs.
En el cas del calendari català s’han
produït, sobretot, dues novetats
molt destacades:
La primera és la incorporació de la
vacuna conjugada 13-valent contra la malaltia invasiva per pneumococ (Prevenar). Les despeses
d’aquesta vacuna, fins ara, havien
de ser assumides pels pares o altres familiars. Els xiquets nascuts a
partir de l’1 d’agost de 2016 tenen
finançades les 3 dosis prescrites de
Prevenar, als 2, 4 i 11 mesos d’edat,
quedant immunitzats davant de
tant perillós germen patogen.
La segona és l’avançament en
l’administració de la vacuna de la
varicel·la (Varivax) als 15 mesos
d’edat. Fins ara, es posava en el
marc de la Salut Escolar als nens
i nenes de12 anys d’edat i exclusivament als que no havien passat

la malaltia, que eren molt pocs
atès que la varicel·la és malaltia
amb epidèmies recurrents, vàries
cada any, i molt contagiosa, de manera que pocs xiquets no vacunats
se n’escapaven de patir-la.
Altres canvis, també significatius, són l’avançament en
l’administració de la vacuna contra la hepatitis A (Havrix 720) i la
reducció en el nombre de punxades de la vacuna hexa/pentavalent (Infanrix hexa, Pentavac), passant de 4 a 3, ja que s’ha vist que
endarrerint la 3a dosi als 11 m se
n’assoleix també una immunoprotecció segura.
Apassionant món el de les vacunes. Si hi ha nous canvis, en seguirem informant.
Jaume Miquel Salsas
Pediatre – CAP Santa Bàrbara

Museu de la vida a la Plana
Els “Paisatges de llarga expressió” de
Jordi Canalda, al CI Vida a la Plana
En aquesta ocasió, l’exposició es
complementarà en un curs de
fotografia de llarga exposició que
es farà al mes de gener de forma
gratuïta.
Des del 18 de novembre –en el marc de
la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del
Comerç– i fins el 29 de gener el Centre
d’Interpretació de la Vida a la Plana
acull l’exposició Paisatges de llarga
expressió, Jordi Canalda.
Aquesta mostra –que va ser la
primera de les quatre exposicions
seleccionades de la convocatòria del
Museu de les Terres de l’Ebre per a la
realització d’exposicions fotogràfiques
de l’any 2015–, està composta per vint
fotografies en les quals es poden veure
paisatges (tan diürns com nocturns)
del delta de l’Ebre i la Terra Alta des
d’una perspectiva diferent, subtil i, fins
i tot, surrealista.
Paisatges d’icones i racons de bellesa
singular amb una gran varietat de
colors i textures que revelen un caràcter
i una natura única i plena de vida. Un
diàleg amb el moviment, la llum, els
estels i l’aigua que amaga els secrets
del pas del temps en un embolcall
de caire fantàstic. Expressions d’una
essència que envolta les Terres de
l’Ebre i que busquen mostrar la relació
íntima amb el territori, els sentiments i
les sensacions de l’autor en el moment
de la captura fotogràfica, a través
d’una tècnica que invita a endinsar-te
en un univers paral·lel per escapar de
la bogeria de la vida moderna i gaudir
d’un entorn apassionant i màgic.
Abans que finalitzi l’exposició, Jordi
Canalda oferirà un curs gratuït de
fotografia de llarga exposició que
constarà d’una part teòrica i una de
pràctica, en la qual els assistents
podran aplicar els coneixements
adquirits durant la primera part de la
sessió.
Una
mostra
que
sorgeix
de
la
convocatòria
d’exposicions
fotogràfiques del Museu de les Terres
de l’Ebre de l’any 2015
El Consorci del Museu de les Terres
de l’Ebre convoca de forma anual
una convocatòria per a la realització
d’exposicions fotogràfiques i una
altra de cursos i tallers. Amb aquesta
iniciativa, que es va engegar l’any
2015, permet que diferents persones o

col·lectius puguin compartir i divulgar
els seus treballs i coneixements, cedint
espais i equipaments i amb l’aportació
dels seus serveis, a la vegada que
amplia el ventall d’activitats que ve
realitzant.
Una iniciativa que ha tingut molt bona
resposta, tant pel que fa al nombre
de propostes presentades com a la
participació de cadascuna de les
activitats.
Santa Bàrbara en la memòria, nou
espai del CI de la Vida a la Plana
Al mes de novembre es va inaugurar

al Centre d’Interpretació de la Vida
a la Plana, un nou espai, sota el títol
Santa Bàrbara en la memòria, en la
qual podem veure una retrofotografia
editada pel Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre, que combina
una fotografia antiga i una d’actual
del carrer Major de Santa Bàrbara. A
més, aquest nou espai compta amb
diversos audiovisuals sobre les festes
i tradicions de la societat planera, els
testimonis de la guerra civil i l’evolució
del poble, extrets del recull documental
Santa Bàrbara en la memòria (2011).
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Serveis Socials Bàsics
DEPENDÈNCIA, EL CENTRE DE DIA:
UN COMPLEMENT PER L’ATENCIÓ A
LA GENT GRAN
Actualment la nostra societat està
patint un procés d’envelliment que
posa de manifest la necessitat de
poder adequar les estructures socials
a les noves necessitats que ja ens
trobem i que en el futur aniran a l’alça.
Aquest procés junt amb el descens de
la natalitat i els avenços mèdics fan
augmentar les demandes als serveis
socials de recursos que permetin
cobrir aquestes necessitats.
En data 1 de gener de 2007 entra en
vigor la llei 39/2006, de 14 de desembre,
de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de
dependència. Amb aquesta legislació
es garanteix de manera universal
el dret d’atenció i cura que tenen
totes les persones que necessiten
suport per desenvolupar la vida
diària, amb l’objectiu d’obtenir una
major autonomia personal i poder
exercir plenament els seus drets de
ciutadania.
Tradicionalment l’atenció de les
persones grans es feia dins l’àmbit
familiar i era generalment la dona qui
n’assumia la responsabilitat. En els
últims anys i coincidint amb el procés
d’incorporació de la dona al món
laboral i altres canvis en la sociologia
de les unitats familiars, el Govern
de la Generalitat de Catalunya ha
desplegat tot un conjunt d’actuacions,
orientades a donar atenció a les
persones grans dependents. Entre
aquestes cal destacar el suport a
les famílies, els serveis domiciliaris,
els serveis d’acolliment diürn, els
habitatges tutelats i les residències
assistides.
La majoria de persones grans amb
dependència manifesten la seva
preferència per continuar vivint en el
seu entorn social i afectiu habitual.
De la mateixa manera moltes famílies
prefereixen aquesta opció si tenen
el suport necessari que els possibiliti
conciliar la seva vida familiar i laboral
amb la responsabilitat que suposa
tenir una persona gran dependent en
el nucli familiar.
Tota aquesta organització social
ha portat a la creació de llocs on es
garanteix el dret d’atenció i cura de
persones grans si aquests no poden
romandre al domicili familiar, si no
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es pot garantir el seu benestar, o bé
perquè la persona com a subjecte
decideix fer ús d’algun d’aquests
serveis.
Els serveis als que es fa referència
són els centres de dia o els centres
residencials. Els centres de dia són
serveis d’acolliment diürn i els centres
residencials son serveis d’acolliment
residencial permanent o temporal.
Generalment els espais físics de
centre de dia i centre residencial són
compartits, però els serveis prestats
són substancialment diferents.
CENTRES D’ACOLLIMENT DIÜRN O
CENTRES DE DIA
El centre de dia és un servei d’acolliment
diürn que complementa l’atenció
pròpia de l’entorn familiar, amb els
objectius d’afavorir la recuperació
i el manteniment de l’autonomia
personal i social, mantenir la persona
en el seu entorn personal i familiar en
les millors condicions i proporcionar
suport a les famílies en l’atenció a les
persones grans dependents.
Que sigui un servei d’acolliment diürn
vol dir que en cap cas els usuaris
pernocten al centre (en aquest cas
estaríem fent referencia als centres
d’acollida residencial).
Qui se’n pot beneficiar? Totes aquelles
persones de 65 anys o més que estiguin
en situació de dependència o risc
social.
Les funcions que tenen els centres
de dia són: Acolliment i convivència.
Manutenció. Atenció personal en les
activitats de la vida diària. Higiene
personal.
Readaptació
funcional
y social. Recuperació dels hàbits
d’autonomia. Suport personal, social
i familiar. Seguiment i prevenció de
les alteracions de la salut. Les altres
funcions establertes per l’ordenament
jurídic vigent.
Els centres de dia poden funcionar
com a servei públic o bé com a servei
privat.
L’assignació d’un centre de dia com a
servei públic es porta a terme a través
del Programa individual d’atenció
(PIA), que realitzen els serveis socials
públics i que determina les modalitats
d’intervenció més adients a les
necessitats de les persones en situació
de dependència pel que fa als serveis i
les prestacions econòmiques previstes
a la resolució segons el seu grau de

dependència.
El centre dia, entès com a servei públic,
no significa que l’ús en sigui gratuït,
sinó que està concebut com un servei
de copagament, el qual l’usuari paga
segons les seves pròpies possibilitats
tenint present la capacitat econòmica
personal.
Els centres de dia també poden
funcionar com a servei privat. Com
a tal, l’usuari fa efectiva la quota
mensual establerta amb el propi
centre i en fa ús segons els acords
presos entre les parts.
Des de l’administració es vol garantir
l’atenció i la cobertura de serveis de
totes les persones i territoris. Cal dir
que en l’entorn que estem es troben
unes desigualtats considerables per
accedir als serveis entre ciutadans
d’unes poblacions i les altres, i
això provoca que hi hagi persones
que tinguin accés a uns serveis i/o
prestacions amb més facilitat que
d’altres. S’ha de tenir present que els
recursos de la pròpia administració són
limitats i ara per ara no es pot fer front
a totes les demandes (necessàries)
que hi ha de serveis socials. Davant
aquesta situació i pel que fa als
centres de dia s’han establert el que
s’anomena prestacions vinculades a
centre de dia o a centre residencial. El
funcionament de totes dos prestacions
és igual, el que canvia són els imports
que s’atorguen tenint present la
situació econòmica personal.
La prestació vinculada a centre de
dia s’atorga en els casos que un usuari
amb ple dret, complint amb el requisits
per accedir a una plaça pública, no pot
fer-ne ús per causes alienes a la seva
voluntat. En aquest cas, l’administració
dota d’una prestació econòmica,
establerta segons la situació personal,
que ajuda a suportar la despesa que
suposa ocupar una plaça privada de
centre de dia. Aquesta assignació
ajuda a pagar l’ús del servei.
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Aquest semestre (setembre-gener) hi ha 22 planers estudiant a
la universitat sense moure’s de casa a través de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)
Un total de 848 persones residents a
les Terres de l’Ebre s’han matriculat
aquest primer semestre (setembregener) a la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). El Baix Ebre amb

393 i el Montsià amb 324 són les co-

Entre els estudiants del Montsià n’hi

marques amb més estudiants, men-

ha 22 que són planers.

tre que la Ribera d’Ebre en té 98 i la

Estudiants matriculats el primer se-

Terra Alta, 33.

mestre (setembre-gener):

Oferta formativa

Terres de l’Ebre

Montsià

Santa Bàrbara

Graus i Màsters universitaris

644

246

12

Màsters, Postgraus i Especialitzacions

47

17

2

Cursos d’idiomes

153

58

8

4

3

0

848

324

22

Assignatures per a cursar lliurement

La UOC és la primera universitat a
distància i per Internet que va néixer l’any 1995 per permetre a la ciutadania seguir amb els seus estudis
universitaris sense haver de desplaçar-se fora de la seva població i, amb
absència d’horaris de classes per facilitar així la compaginació dels estudis amb la vida familiar i laboral.
D’aquesta manera es pot cursar un
gran ventall de graus, màsters universitaris, cursos d’idiomes, postgraus, màsters i especialitzacions
amb un model pedagògic flexible
adaptat a les necessitats de cada estudiant i basat en l’avaluació contínua.
Una altra de les característiques de
la UOC és que la inscripció i matriculació és semestral, en general, tenen
lloc al juny-juliol i al gener-febrer,
podent així regular millor el temps
d’estudi, de fet en aquests moments
estan els terminis oberts per incor-

porar-se a uns nous estudis.
A més a més compta amb diverses
seus repartides per tot el territori espanyol que en el cas de les Terres de
l’Ebre està situada al barri de Ferreries de Tortosa (c/ Alfara de Carles,
18).
Des d’aquesta Seu s’ofereix informació i assessorament a les persones
interessades en estudiar-hi i suport
en els diferents tràmits acadèmics
que han de fer els estudiants. En les
seves instal·lacions també disposa
de diverses sales d’estudi i l’equipament informàtic per facilitar l’acompanyament als estudiants. A més a
més periòdicament s’organitzen diferents activats (tallers, seminaris,
conferències, etc.) en les quals pot
participar-hi qualsevol persona interessada sigui o no estudiant de la
UOC.
No obstant això, amb l’objectiu

d’apropar alguns serveis de la universitat als estudiants del Montsià,
les poblacions d’Amposta i Sant Bàrbara acullen dos punts d’informació
de la UOC.
A la nostra població, el punt UOC
forma part dels serveis que ofereix
l’Smartcentre i des d’on es facilita
informació inicial sobre la universitat, espai de connexió gratuïta a
Internet i, a més a més aquells estudiants que utilitzen el servei de préstec de la biblioteca de la UOC poden
fer el retorn dels llibres sense haver
de desplaçar-se a Tortosa.
D’altra banda, a partir del mes de
març, dos estudiants de la UOC començaran a impartir, els divendres
per la tarda, un taller de Scracth per
a xiquets i xiquetes d’entre 10 i 12
anys que vulguin aprendre programació d’ordinadors jugant (en breu
s’obrirà el termini per inscriure-s’hi).
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Smartcentre
L’ACTIVITAT A L’SMARTCENTRE
Un cop acabat l’estiu, l’Smartcentre va
començar les activitats amb més ganes
que mai, seguint amb les ja habituals
activitats d’inserció laboral, i reocupa’t
dos tasques molt importants, ja que en
aquest moment i al nostre poble estem
tenint moviment en aquest sentit,
tanmateix recalquem la importància
d’actualitzar els currículums.
També les activitats extraescolars
van començar en molta força, els
petits usuaris tenen moltes ganes
d’aprendre.
Per als més petits, vam seguir amb les
activitats de bebeteca on es va poder
gaudir dels “Colors de la Tardor”, una
sessió molt especial amb Maria Bel,
fisioterapeuta, i una altra “De tots
colors” on els més petits van fer un
tastet del Nadal, amb molts colors
i diferents textures. Per a una mica
més grans, el contacontes “Cargol
treu banya” per celebrar l’arribada de
la tardor i, després “El perquè de les
coses”, amb la companyia Engruna
Teatre i, per acabar l’any, “El Nadal
d’en Pere Perot” amb Eva González.
Per a una mica més grans, llegim i
xalem, amb lectures diverses i algunes
sorpreses per fomentar la lectura entre
el públic infantil, i com no l’habitual
bibliocursa amb algunes novetats però
sense perdre l’essència de fer llegir a
la nostra canalla, amb 66 participants.
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Per als més joves vam seguir amb les
activitats TIC, els jocs de taula i una
novetat, el taller de DJ, on els joves
poden venir a tocar i experimentar en
taules de so, ordinadors, fer barreges...
Els adults estan més actius que mai,
destacant les activitats de formació
continua, els curs de facebook per a
empreses i comerços, o el ja habitual
club de lectura amb Llegim ÒMNIUM
i el llibre TOT AIXÒ HO FAIG PERQUÈ
TINC POR, d’Empar Moliner, després
van poder gaudir d’una xerrada
col·loqui amb Care Santos autora
de MENTIDA i DESIG DE XOCOLATA
i, per acabar l’any, LA BICICLETA
ESTÀTICA de Sergi Pàmies. També
es van realitzar diferents activitats
en el marc de llegim i parlem, i una
altra novetat ha estat la secció de
col·leccions, hem pogut gaudir de
dues, la primera de camisetes de
futbol on vàrem gaudir de més de 200
camisetes d’arreu del món, i la segona
els fanàtics de la filatèlia van poder
parlar i canviar impressions i veure
més de cinc col·leccions diferents. Una
altra novetat era aprèn francès, tots
els dilluns, amb el professor Benn. I
com sempre les converses amb anglès.
I no ens oblidem dels més grans que
continuen amb la història planera a
càrrec d’Alfredo Blanch, el taller de
memòria a càrrec de Montse Rodríguez
i, com a novetat, lectura a domicili

a càrrec de Teresa Camí. Recordeu
que disposem del servei de préstec a
domicili per a gent que ho necessiti.
També destacar el dia SMART, hem
celebrat el Dia Mundial del Patrimoni
Audiovisual, el Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència contra
la Dona, i el Dia Mundial de la lluita
contra la Sida.
Destacar al mes de desembre diverses
activitats que s’han fet amb motiu
de les festes nadalenques, a part
del contacontes de Nadal els més
petits podien escriure la carta als reis
mags, donar menjar al tió de Nadal i
també, el dia 23, vam fer un taller de
postals. Aquest any i com a novetat
les biblioteques han col·laborat
amb la Marató de TV3, per això a
l’Smartcentre es va fer la xerrada
“La Marató de TV3: Ictus i lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques” a
càrrec de professionals de la medicina.
I com tots els mesos els nostres
aparadors a l’octubre “La tardor”, com
no, al novembre en homenatge a la
nostra fira i al nostre poble “Oli, olives,
oliveres” i al desembre als aparadors i
a tot l’edifici “Ja és Nadal” i destacant
sempre totes les novetats que ens
arriben. Comencem un nou any i us
esperem a tots i totes a les nostres
activitats.
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El racó de les recomanacions
Document
Títol: Respireu. Mindfulness per a
pares amb fills adolescents
Autor: Eline Snel
Els adolescents són divertits, fràgils,
imprevisibles i, de vegades, difícils.
Anhelen independència, però sovint
encara no poden afrontar-la, i això
requereix molta energia, tant dels
mateixos adolescents com dels adults
amb els quals tracten. Escrit amb la
mateixa senzillesa i intel·ligència que
tranquils i atents com una granota
(convertit ja en un èxit mundial de
vendes), Respireu està escrit tant per

als pares i els padrastres d’adolescents
com per a terapeutes i professors.
L’Eline Snel ens ensenya com no
reaccionar de seguida davant del teu
fill, sinó estar plenament presents en
la turbulència en la qual es troba. El
que fa falta és estar oberts, sense jutjar,
amb una atenció amable i conscient.
Així també pots connectar amb la teva
pròpia saviesa i vitalitat. Per fer-ho,
cal cultivar la valentia, la confiança i
la compassió. Respireu de ben segur
es convertirà en el llibre de referència
per a la pràctica del mindfulness per a
pares amb fills adolescents.

Web
http://htwins.net/scale2/lang.html
Per demostrar el gegant que és
l’univers, s’ha creat aquesta web
fabulosa que et permet fer zoom i
mirar des del més gran al més petit.
Una web molt curiosa que sorprèn a
grans i petits, és una web molt senzilla
d’utilitzar i ens apropa al gran misteri
de l’univers, la seva grandesa i el
relatives que poden ser les coses. La
trobem en molts idiomes diferents i
ens permet aprendre una mica sobre
cada objecte mostrat en l’aplicació
web si es fa clic sobre ell. Si visiteu
aquesta web, segur que no us farà
quedar indiferents.
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Opinió dels Partits Polítics
En aquest magazín del mes de
gener no volem deixar passar
l’oportunitat de felicitar el nou
any a tots els planers i planeres.
Que aquest any 2017 sigui un nou any ple
d’il·lusions, compromisos, salut, treball,
força i bons desitjos.
Durant el nostre primer any sencer de legislatura, el 2016, el grup municipal de CiU,
al govern municipal, ja hem començat a
posar fil a l’agulla executant tots els projectes que es van incloure en el pressupost
municipal. El nostre objectiu no és altre
que el treball diari per tal d’aconseguir els
objectius proposats pel nostre programa de
govern. I això hem fet.
Hem pogut executar amb èxit la fase I i II
de la Rehabilitació de l’Ajuntament, renovant totalment la fonamentació i l’estructura malmesa del vell edifici. Hem seguit,
i seguirem, amb la canalització del carrer
Victòria i també hem renovat totalment el
carrer Mare de Déu de Montserrat, implementant també part del Pla de Mobilitat de
la nostra xarxa viària. Accions més destacades per la seva important quantia econòmica, però pensant que totes i cadascuna
de les accions que s’emprenen, per petites
que siguin, no deixen de ser també importantíssimes per al dia a dia de tots els planers i planeres.
Aquest 2017, amb un pressupost ja aprovat de 3 milions d’euros aproximadament,
seguirem treballant en inversions ja iniciades els anys anteriors, i anirem arranjant
carrers diversos transversals, sense descuidar la resta d’apartats més socials, associatius… i partides importants, com les de
manteniments diversos i personal.
El nostre compromís és el de seguir treballant fortament per tal de millorar el nostre poble seguint la línia marcada, això sí,
oberts al diàleg i a escoltar noves propostes
per part de la ciutadania.
A nivell polític, el nostre grup municipal
de CiU, també estem vivim una situació
singular, ja que aquelles sigles que tothom
coneixia i reconeixia han desaparegut de
l’escena política nacional. Després de moltes reunions i diferents congressos la direcció nacional del partit, i escoltant la veu
dels militants en unes sessions públiques
de “torn obert”, va decidir crear una nova
formació política amb nous logotips i sigles,
les del PDECAT (Partit Demòcrata Europeu
Català).
De totes maneres, cal insistir que, a nivell
local, siguem CiU o siguem PDECAT, seguirem, com sempre, amb rumb fix cap a
l’assoliment dels nostres objectius a curt, a
mitjà o a llarg termini. Seguirem treballant
pel poble i per al poble.
Esperem que durant aquest any 2017 puguem complir la gran majoria dels nostres
bons desitjos.
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Els regidors i regidores d’Esquerra Planera us desitja un bon any
2017, que la sort, la salut i la
feina sigue millor per a aquest
any nou. En aquest article, de final d’any,
volem fer un repàs de la nostra activitat
dins de l’ajuntament, sempre hem dit i
defensat que la nostra oposició a d’estar
constructiva i ferma, constructiva en què
volem aportar, i hem aportat idees per intentar millorar la vida municipal i la vida
dels ciutadans del nostre poble, i ferma
ja que si una cosa considerem que no és
bona, o adequada, des de la nostra filosofia
de com voldríem gestionar un ajuntament,
hem denunciat, hem criticat i hem votat
en contra. Durant aquest any hem tingut
exemples, ens vàrem reunir amb la Regidoria de Festes per poder aportar idees; hem
aconseguit millorar els preus públics de les
piscines, hem aportat propostes de cara als
pressupostos, moltes d’aquestes propostes
han estat rebutjades, però natros continuarem demanant reunions, aportant idees i
criticant o votant en contra del que considerem que no s’adapta al programa en què
es va presentar Esquerra Planera en aquesta legislatura. En aquest darrer trimestre,
s’han aprovat els pressupostos municipals;
Esquerra Planera va votar en contra per diverses raons; primera, vàrem aportar unes
quantes propostes, com per exemple que
tots els alumnes de Santa Bàrbara que vagin a l’Institut les Planes, gaudeixen de les
llicències digitals per als seus llibres, això
costava aproximadament uns 10.000 €, o
que és el mateix un 0’5% del pressupost
del 2017, consideraven que cal enfocar els
pressupostos donant un caire més social,
ajudant a les persones amb petites contribucions; també sempre hem demanat uns
pressupostos participatius, és a dir que una
part del pressupost, sigue aplicat a partir
de la voluntat dels planers i planeres, aportant idees, propostes o suggeriments; com
que totes aquestes coses no van ser acceptades, el nostre vot va ser conseqüent i coherent amb el nostre pensament. El proper
any continuarem intentant aportar idees,
propostes i iniciatives, a més d’alguna altra sorpresa que tenim prevista. Tots, tant
l’equip de govern com l’oposició, volem un
poble millor, per això, i per respecte a tots
els planers i planeres que van confiar amb
natros, continuarem treballant pel nostre
poble. També volem aprofitar aquesta plataforma per fer una reivindicació política,
des del nostre grup polític, voldríem donar
suport a totes les persones encausades per
defensar la democràcia, la llibertat d’expressió i la voluntat de milions de persones
que van votar per una causa justa i democràtica.

Aquest és el Magazín que
tanca el 2016 i obri el 2017,
deixem enrere un any en el qual ens
hauran passat tota classe de coses
i de tots els colors a la nostra vida,
els uns perdre éssers molt estimats
i que els recordarem tota la vida,
altres malalties, operacions, angoixa
i sofriment que possiblement
només sabran aquestes persones
o famílies que ho hauran passat el
dur que pot arribar a ésser la vida.
Trobarem també a les persones que
l’any ha estat com molts altres, que
la monotonia els ha envoltat tot
i esperant que l’any que ve sigue
com a mínim com aquest o millor.
Un altre col·lectiu de convilatans
els regna l’optimisme, les ganes de
fer, d’emprendre coses perquè tot
sembla que al dia a dia, a la feina, a
les relacions amb les altres persones
els vagin bé, i és cert que després
de la crisi que hem passat, ens
mereixem mirar l’any 2017 amb una
mica més d’optimisme tot i esperant
que els problemes que avui per avui
estem patint els vagin solucionant
els polítics que els pertoca i tenen la
capacitat de fer-ho, a ells els desitjo
tota la sort possible per afrontar
aquest repte que ens implica a tots
i que sens dubte podria marcar un
abans i un després.
A Santa Bàrbara com a grup
polític us he de dir que el PPC crec
que estem en el camí que vàrem
marcar després de les passades
eleccions municipals, que les nostres
aportacions al municipi sempre han
estat i seran per al benefici de totes
les planeres i planers, i que seguirem
per aquest camí d’aportacions al
municipi perquè pensem que és el
correcte tot i esperant que la nostra
joventut aquest any 2017 ja pugui
gaudir del lloc d’esbarjo dedicat a
ells.
Vull acabar per on he començat,
recordant a tots els planers que
aquest 2016 els hagi estat un any dur,
normal o bo, a tots ells els desitjo el
millor per a l’any 2017.
Una abraçada de tot cor,
Partit Popular de Sanat Bàrbara

