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Editorial

Benvolguts planers i planeres,

D

es del Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
esperem que haguéssiu gaudit de les presents Festes Majors
2017 amb la companyia dels vostres amics i familiars. Un
cop superats aquests dies de festivitat planera cal seguir amb el
programa estival dels vostres fills o nets, abans de tornar a l’escola
el mes de setembre.

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

El Grup Joventut celebra aquest any el 20è aniversari, i ho fa
registrant una xifra rècord de 63 xiquets i xiquetes participants en
una de les activitats més esperades pels joves entre 7 i 13 anys; les
Colònies d’Estiu de Santa Bàrbara. Els sis dies intensos que viuran
els vostres descendents més pròxims, aquest any a la Pobla de
Cérvoles, els podreu seguir diàriament des de la distància. Menció a
banda, cal destacar novament el voluntariat de deu joves monitors
i monitores del nostre poble, que un any més permetran que això
sigui possible.
Als pares més nostàlgics i preocupats, només dir-los que intentarem
que els seus fills s’ho passin el millor possible per tornar l’any
vinent. Una de les opcions per seguir les activitats que realitzaran és
escoltar La Plana Ràdio, com a mitjà local i proper, que un any més
us permetrà escoltar les veus dels vostres xiquets i xiquetes més
estimats. A més a més, diàriament podreu veure les millors imatges
de les Colònies a la recentment estrenada pàgina d’admiradors de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara a Facebook, la qual us convido a
seguir. Menció a banda, que com a bona tradició no volem perdre,
són les originals postals que rebreu a casa, que a més d’un pare i
mare us fa caure la llagrimeta.
Aprofitant aquesta petita menció als canals d’informació de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, entre d’altres com l’eBando o el
Santa Bàrbara Magazín que teniu a les mans; animar-vos a ser
partícips d’ells per tal de conèixer totes aquelles activitats, actes
i millores que mensualment es realitzen al nostre municipi.
Per finalitzar i utilitzant aquest escrit, informar-vos que estem
treballant en la confecció i contingut del nou web de l’Ajuntament,
que properament estrenarem. Un portal actualitzat i destinat a
tots els planers i planeres.
Salutacions i bones vacances!
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Veredicte del jurat dels premis literaris 2017

E

l dia 28 de març va tenir lloc la
reunió del jurat del XXVI premi
literari Vila de Santa Bàrbara per
debatre i decidir sobre quines obres
eren les millors en la categoria de poesia i en la categoria d’assaig, ja que,
aquest any, des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
els premis que es van convocar van ser
el premi de poesia i el premi d’assaig.
En aquesta edició, el total d’obres
presentades de la modalitat de
poesia van ser d’11, i de la modalitat
d’assaig van ser de 2, quantitat una
mica inferior a la dels anys anteriors.
Recordem que des de l’any 2012 els
premis es convoquen bianualment,
un any narrativa i al següent poesia i
assaig i així successivament.
Els quatre membres del jurat expressaven la seua opinió respecte de les
11 obres participants, en la modalitat
de poesia, i 2 obres participants en la
modalitat d’assaig, al XXVI Concurs
Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
El premi de poesia, dotat amb 300 €, es
va concedir a l’obra Nines de drap, de
Raimond Aguiló Bartolomé, resident a
Reus.
S’atorgava un accèssit local dotat amb
60 € a l’obra Independència? de Maria
Rosa Pons Caire.
El premi d’assaig, dotat amb 300 €, es
va concedir a l’obra L’estació de tren de
Santa Bàrbara, de Josep Manel Obiol
Cabrera, resident a Santa Bàrbara.

S’atorgava un accèssit local dotat amb
60 € a l’obra La història d’un mestre que
ens va fer grans de Laia Sanz i Masclàns.
Els membres del jurat es mostraven
satisfets per la qualitat de les obres
presentades i per la seva col·laboració
en consolidar aquest concurs literari.
A més a més, comentaven que les
procedències dels participants havien
continuat estant molt variades i de
llocs diferents de la geografia catalana,
igualment que les temàtiques que
també van ser molt diverses, però es
lamentaven per la baixada d’autors,
especialment del municipi, que en

els últims anys s’havia incrementat
notòriament, cosa que els feia
coincidir en el fet que hi ha molt bons
autors del poble dignes de presentarse al concurs i que no ho acaben fent.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, també expressava el seu
agraïment als membres del jurat i
estava content per la participació que
aquest XXVI premi literari Vila de
Santa Bàrbara havia tingut.
L’entrega dels premis es va fer efectiva
durant les Jornades Culturals, el
dissabte 29 d’abril, a les 19 hores, a
l’Smartcentre.

Logotip dels 200 anys de l’inici del procés
d’independència del municipi

E

l dissabte 22 d’abril, l’alcalde de
Santa Bàrbara, Alfred Blanch, durant la inauguració de les XXVI
Jornades Culturals de Santa Bàrbara
presentava el logotip que ha realitzat
l’Ajuntament de Santa Bàrbara conjuntament amb el Centre d’Estudis Planers
amb motiu dels 200 anys de l’inici del
procés d’independència del municipi.
L’alcalde explicava que durant el 2017
s’aniran realitzant actes, homenatges
als impulsors de la segregació i
activitats en relació als 200 anys de
l’inici del procés de la independència
4

municipal i que aquest logotip servirà
per difondre no solament aquests
actes i activitats sinó que també es
posarà d’imatge corporativa a tota la
documentació, díptics, tríptics, cartells,
etc. que realitzi l’ajuntament. A més
a més, també va oferir la possibilitat
que totes les entitats i empreses del
municipi que vulguin utilitzar-lo
per fer-ne difusió estarà al seu abast
durant tot el 2017.
Per començar aquesta commemoració,
el dia 12 de maig, a les 19 hores i al
Museu de la Vida a la Plana, antiga

Masada de Martí, es va realitzar una
activitat a càrrec del Centre d’Estudis
Planers sobre els 200 anys de l’inici del
procés de la independència municipal
fent un acte d’homenatge als impulsors
de la segregació, amb explicacions
històriques pels espais on va tindre lloc
la reunió reivindicativa, contemplació
imatges i objectes al·lusius i, també,
una acció dramatitzada sobre un dels
episodis fundacionals del nostre poble.
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Jota Planera

E

l dissabte 22 d’abril s’inauguraven les XXVI Jornades Culturals
de Santa Bàrbara i durant el decurs de les mateixes es presentava la
Jota Planera, una jota amb lletra i ball
que s’havia creat en motiu dels 200
anys de l’inici del procés d’independència del municipi.
La Jota Planera està pensada com un
text unitari, amb una certa progressió
lògica de les diferents estrofes o
cobles que la componen. De tota
manera, també està pensada perquè
puga ser cantada amb una certa
flexibilitat: es pot cantar seguint el
mateix ordre de les estrofes o fentne un altre, interpretant-la completa
o seleccionant només algunes de les
seues cobles, fent tornada o sense
fer-ne, adaptant-la a les tonades
més conegudes dels cantadors i
cantadores de jota de les nostres
terres o fent una melodia més
creativa i innovadora...
Tot plegat l’autor ha volgut fer una
composició flexible i oberta, que la
gent planera la puga fer seua i la
mantinga viva incorporant-hi allò
que cadascú considere pertinent.
L’autor de la lletra ha estat Màrius
Pont, els músics Celico Díaz
(guitarra), Albert Cid (clarinet) i
Vicent Serrano (veu) i els balladors
Judit Lleixà i Guillem Gaya. Tots ells
van concloure la inauguració de les
Jornades Culturals d’aquest any, que
es realitzava al Museu de la Vida a
la Plana, antiga Masada de Martí on
van tenir lloc les primeres reunions
dels nostres avantpassats, que van
acabar amb la consecució de la
independència municipal del nostre
poble, ara fa 200 anys; amb la música
i el ball i les següents estrofes:

Santa Bàrbara és un poble
posat al mig de la plana,
una terra acolorida,
una vila molt galana.
Estava lo nostre terme
tot erm i deshabitat.
Mos van deixar llars los iaios
i tot lo camp conreat,
i mos van fer independents
a força de voluntat.
Fa molts anys lo nostre poble
estava ple de molins,
tants, que venien a moldre
de tots los pobles veïns.
Ara hi ha cooperatives
que fan los olis més fins.

Som terra d’aulives fargues,
morrudes i sevillenques.
Les aulives i les noies
no poden ser escardalenques;
han de créixer naturals,
aixerides i lluentes.
Lo nostre poble té coses
que no es poden olvidar
baldanes i pastissets
i un oli molt singular,
uns carrers com un Eixample
i un alt i esvelt campanar.
Que les xiques són ben guapes
s’ha dit tradicionalment,
i que els xics són molt templats
és cosa prou evident.
Lo important és que ells i elles
són d’allò més bona gent.

LECXIT a l’Smartcentre de Santa Bàrbara

L

ECXIT és un programa que té
per objectiu incrementar l’èxit
educatiu dels infants a través del
treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està
en treballar de forma lúdica i amena
gràcies al voluntariat i a la implica-

ció de l’entorn dels nens i nenes que
participen en el programa. LECXIT vol
millorar la comprensió lectora dels
infants involucrant escoles, famílies i
voluntariat.
Segons l’informe PISA del 2015, el
16% dels estudiants no assoleixen

les competències lectores bàsiques.
Aquesta situació afecta el seu
rendiment escolar en conjunt, ja
que la manca de comprensió lectora
porta a un baix rendiment en totes
les matèries.
5
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El mateix informe vincula directament lectura i èxit educatiu, i diu
que el 31% dels estudiants amb alt
rendiment llegeixen entre 1 i 2 hores
al dia. En aquest sentit, el paper de les
famílies és clau: segons les dades de
la OCDE, si els pares i mares llegeixen
freqüentment amb els fills durant la
primària, aquests obtenen millors
resultats.
LECXIT funciona gràcies a la
col·laboració
dels
voluntaris
i
voluntàries, que acompanyen els
infants en la lectura amb una tutoria
individual per setmana. També és
clau la participació de les escoles, amb
les quals es creen ponts pedagògics,
i de les famílies, que disposen
de material de suport per incentivar
la lectura a casa. El projecte estableix
vincles amb entitats de l’entorn
de l’escola, com entitats culturals
i socials, biblioteques o mitjans de

comunicació locals, per fer el teixit
local partícip d’aquest procés.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara
conjuntament amb l’Escola Jaume
Balmes i l’equip de Llengua,
Interculturalitat i Cohesió Social
del Departament d’Ensenyament
posaran en funcionament, el proper
curs escolar, el programa LECXIT a
l’Smartcentre de Santa Bàrbara. Per
això s’està realitzant una campanya
de recaptació de voluntaris que
vulguin col·laborar a millorar la
comprensió lectora dels infants, a
través de la participació en sessions
de lectura, d’una hora per setmana,
amb un nen o nena.
Totes les persones interessades a
fer-se voluntàries poden passar a
informar-se per l’Smartcentre.
Cal fer constar que no ensenyarem
a llegir, sinó que practicarem la

lectura per plaer; per tant no cal cap
formació específica, només ganes de
col·laborar amb els infants.
Abans de començar ens trobarem
per fer els aclariments que calguin
i respondre a tots els dubtes que es
puguin presentar: Inscriviu-vos-hi,
tots podem ser voluntaris i els nostres
xiquets ens necessiten però, a més,
gaudireu molt de l’experiència!

Alcaldia, Urbanisme i Cultura

XXVI Jornades Culturals

D

es de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
tots els anys, entre els mesos
d’abril i maig s’organitzen les Jornades Culturals. Normalment, aquestes
comencen el cap de setmana anterior
a Sant Jordi i acaben amb la festivitat
de Sant Gregori, però aquest any, donat
que era Setmana Santa, es van iniciar
el mateix cap de setmana de Sant Jordi
i van acabar el cap de setmana del 20
i 21 de maig amb la celebració del dia
internacional dels museus.
La inauguració de les XXVI Jornades
Culturals va tenir lloc el dissabte 22
d’abril on també es va fer la presentació dels actes commemoratius dels 200
anys de l’inici del procés d’independència municipal, del logotip creat per
a l’ocasió i l’estrena de la jota planera

amb cobles específiques dedicades al
poble de Santa Bàrbara. Tot i així, el divendres abans, ja es van realitzar diverses activitats en motiu de la celebració
de la diada de Sant Jordi, amb la venda
de roses i les lectures en veu alta, a més
d’altres actes de caire cultural per celebrar la diada.
Des del 21 d’abril i fins al 21 de maig es
van anar seguint tot un ampli ventall
d’activitats com la xerrades, presentacions de llibres, exposicions, sortides,
etc. i una nova edició del viatge al passat planer, un espectacle amb representacions, música i ball que fa uns anys
que es realitza al municipi i que aquest
any se li ha donat un caire més singular
degut a que se celebren els 200 anys de
l’inici del procés d’independència municipal.

També hi van haver actes rellevants
com l’entrega de premis del XXVI Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara que va comptar amb presentació del llibre de l’Associació de Poetes “Poemes al Vent 2016”, amb recital
poètic, i la festivitat de Sant Gregori, el
dia 9 de maig amb els actes més institucionals i els dies 12, 13 i 14 de maig
amb els actes de caire més tradicional
als quals ja ens té acostumat el nostre
patró.
En definitiva, uns mesos d’intensa activitat cultural que, com molt bé comentava l’alcalde i regidor de Cultura,
Alfred Blanch, l’èxit que cada any tenen
les Jornades Culturals i la participació
de les entitats municipals i de la gent en
general, encoratgen a seguir treballant
per la cultura i la identitat planera.
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XXVI Jornades Culturals

Francisco Casadó Pla, Mèrit Planer 2017

E

l dia 19 d’abril es va realitzar la
reunió d’entitats de membres
del jurat del reconeixement al
mèrit planer de Santa Bàrbara 2017.
La sessió va començar amb la presentació pública de propostes per fer
la posterior elecció del candidat/a
per al nomenament de guanyador
al Reconeixement al Mèrit Planer en
la seva desena edició, que feia l’alcalde, Alfred Blanch, agraint a tots
els representants de les entitats presents a l’acte la seva assistència i col·
laboració.

Posteriorment, Blanch feia un breu
repàs de les bases i donava lectura
de les propostes presentades per les
entitats locals, que en aquesta edició
eren cinc: Glòria Espuny Roé, M. Jesús
Pla Farnós, Paco Casadó Pla, Paco Romeu Cid i Marisín Subirats Rodrigo.
Tot seguit, cada representant de cadascuna de les entitats que havia presentat candidatura expressava els arguments de la seva proposta i acabades les explicacions es donava pas a
la votació, on cada membre del jurat,

en dret a vot, havia de donar obligatòriament el seu vot al candidat/a que
considerava mereixedor del guardó.
Després d’aquesta primera votació,
tal i com diuen les bases, donat que
cap candidat va rebre majoria absoluta, s’havia de procedir a una segona
votació entre les dues candidatures
que havien obtingut més vots.
Vist el resultat d’aquesta última votació, Alfred Blanch, com a president del
jurat, diu que es proposarà al Ple de la
Corporació atorgar el premi del Reco9
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neixement al Mèrit Planer 2017 al Sr.
Paco Casadó Pla.
El dilluns 8 de maig es va celebrar el
sopar de gala i l’acte de Reconeixement al Mèrit Planer 2017 que, aquest
cop, va recaure en la figura de Francisco Casadó Pla. El guardonat rebia el
pin d’or amb el relleu de l’escut oficial
del poble i una escultura amb l’escut
de la vila, obra de l’artista i presidenta
de l’Associació d’Artistes Planers.
Francisco Casadó Pla va néixer el 15
de juliol del 1947 al sí d’una família
treballadora i humil del nostre poble.
Només amb 5 anys es va quedar sense pare, la qual cosa va fer que la seva
vida canviés, ja que ben aviat va haver de deixar l’escola (als 11 anys), per
ajudar a la seva mare, Casilda, a tirar
endavant.
Està casat amb Lupe, dona de tarannà
tranquil, de casa, endreçada, treballadora i en definitiva, la dona de la seva
vida.
Els seus dos fills, Sergio i Dolors, són
les ninetes dels seus ulls, però si una
passió actual té és la seva neteta
Aida; quan està en ella es transporta
60 anys enrere i juga, riu, parla, canta… i sempre donant-li bons consells
i ensenyant-li de valent.
10

El seu treball sempre ha estat relacionat amb el món de la pagesia, bé com
a pagès o gestionant finques, i també
al voltant dels productes fitosanitaris
exercint la tasca de comerciant dels
mateixos.
Un treball en el qual sempre s’ha involucrat molt i que ha estat una altra
de les seves passions, ja que va ser
delegat dels treballadors de la zona
primerament i, més tard, delegat nacional de Cítrics de Catalunya, dintre
d’Unió de Pagesos, ja que és una persona amb fortes conviccions.
Va estar 21 anys formant part del comitè de la Fruita Dolça de Catalunya,
representant les comarques meridionals de Tarragona.
A nivell local, sempre ha estat vinculat i implicat en el món associatiu i
d’entitats d’arreu. Va començar sent
membre de la junta de l’APA de l’Escola Jaume Balmes i va ser un dels
primers representants al Consell Escolar, a l’època de la construcció de
les noves escoles.
Però la seva inquietud col·laborativa
no va acabar aquí, tot al contrari,
només havia començat. L’any 1986
va entrar com a membre vocal de la
Banda de Cornetes i Tabals Xiquets

Grup Balmes. Un any després, l’any
1987 va ser president conjuntament
de la Banda de Cornetes i Tabals i del
Grup de Majorets, tasca que va desenvolupar fins al 2006 implicant-se en el
canvi que van haver de fer les Majorets per convertir-se en el Club Twirling Santa Bàrbara.
En aquesta època va formar part també de la Federació Espanyola de Twir-
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ling, per tal de defensar l’esport i treballar pel club del municipi.
Entre els anys 2003 i 2007, com una
forma més de col·laborar i participar
en l’activitat del poble, va formar part
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
com a regidor d’Urbanisme i Agricultura. Anys en què l’Urbanisme local
també va arribar als seus màxims
històrics.
Actualment, la seva tasca se centra
en la Unió Musical Jaume Balmes,
sent el president des de l’any 1989;
una tasca que li ha permès formar
part de la Federació de Bandes de
Catalunya. També ha treballat per
tenir una Escola de Musical amb el

reconeixement del Departament
d’Ensenyament, una tasca costosa i
llarga, però que al final va arribar a
bon port, i ara els alumnes de l’EMM
de Santa Bàrbara poden gaudir d’uns
ensenyaments reglats musicals al
nostre poble.
Han estat 30 anys dedicats en cos i
ànima a una altra de les seves passions: la música. 30 anys implicat en
aquesta entitat, la Unió Musical Jaume Balmes, com a president i com
a músic, compartint estones bones
i d’altres no tan bones, però sempre
amb molta positivitat i treballant per
tal de portar endavant l’entitat i la
gent que en forma part.

L’alcalde, Alfred Blanch, destacava els
motius que van portar al Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a concedir el
màxim guardó que s’atorga al municipi, el reconeixement al mèrit planer,
a Francisco Casadó Pla, en un acte entranyable al mateix temps que emotiu, emmarcat dins de la programació
de les 26es Jornades Culturals i, com
comentava, ho feia amb una il·lusió
especial ja que era el primer reconeixement com a alcalde. Finalment, l’alcalde destacava que el protagonista és
un home apassionat, que tot el que fa
ho fa i ho viu amb passió i que fer-ho
de manera altruista durant tants anys,
només es pot fer estimant i creient en
allò que s’està fent dia a dia.

I Jornades Culturals Infantils

D

es de la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per primera vegada es
van organitzar unes Jornades Culturals Infantils, aquestes es van portar
a terme entre el 5 i el 10 de juny, i on
hi va haver activitats relacionades
amb la cuina, tallers, teatre, exposicions, música, titelles, entre d’altres.

En concret les activitats que es van
realitzar van ser:
El dilluns, 5 de juny i a les 17 hores
vam tenir la primera activitat “Masterchef” a l’Escola Jaume Balmes, a
càrrec de l’AMPA de l’Escola, amb
la cuinera invitada Marta Fort Rodríguez i amb un jurat molt divertit
que va provar tots els plats que van

realitzar els més petits. També Marta
va fer per a tots els assistents creps
de xocolata, creps de pernil dolç amb
formatge i batut de fruita. Els participants, a part de menjar-se el que
ells havien preparat, van berenar; i la
resta de productes del “súper” van ser
portats al Centre Obert l’Oliveta.
11
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El dimarts, 6 de juny a les 18 hores
hi va haver una sessió de ioga en família, va ser una sessió diferent, un
moment per compartir amb la família a partir d’un joc de ioga que va fer
aprendre diferents postures i maneres de respirar.
El dimecres, 7 de juny a les 18 hores
es va realitzar un taller de capgrossos al Parc de l’Smartcentre, a partir
de materials reciclables tots es van
poder fer el seu capgròs. Tot seguit,
van venir de visita els capgrossos del
poble i tots junts van gaudir d’una
estona de ball. També el dimecres, a
les 19 hores es va portar a terme la
inauguració de l’exposició “Mira amb
bons ulls!”, dibuixos, il·lustracions,
quadres... dels artistes de l’Institut
les Planes. L’exposició es va poder visitar durant tot el cap de setmana.
El dijous, 8 de juny a les 18 hores es
va fer un taller de teatre i, a continuació, la representació teatral. Es va
representar “La rateta que escombrava l’escaleta”. Aquesta activitat es va
fer a la Masada de l’Alto, cosa que va
significar que en un marc immillorable hi havia l’escaleta, uns actors
i actrius més que implicats, una rateta molt presumida i un gat vegetarià. Finalment, pares, mares, avis,
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àvies i públic en general van gaudir
de l’obra.
El divendres, 9 de juny i a les 12 hores
els alumnes de l’escola van gaudir
d’un concert de la Banda de l’Escola
Municipal de Música Germans Arasa
Els Flarets. Els més petits i a les 16 hores la festa de la primavera de la Llar
d’Infants les Beceroles, organitzada
pel mateix centre. I a les 18 hores i al
Parc Municipal l’espectacle de titelles
a càrrec de la Companyia Matito, un
espectacle familiar on grans i petits
van passar una estona molt divertida
amb les titelles i la música d’aquest
espectacle. També el divendres a les
19.30 hores es van dur a terme dues
obres de teatre que representaven els
alumnes de l’Institut les Planes:
MALEÏDA POMA! d’Anna Ballester, obra de teatre interpretada pels
alumnes de 1r d’ESO.
I LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES de
Jules Verne, adaptació de Juli Disla interpretada pels alumnes de 2n d’ ESO.
El dissabte, 10 de juny i a les 11 hores
i com a cloenda d’aquesta primera
setmana cultural infantil, es va preparar una gimcana cultural amb jocs
d’aigua i jocs tradicionals a la Plaça
dels Segadors, organitzat pel Centre
Obert l’Oliveta.

Alfred Blanch, alcalde i regidor de
Cultura, es mostrava molt satisfet
per la setmana plena d’activitats per
als infants del nostre poble i veure
amb la intensitat que s’havia viscut
i la participació que hi havia hagut
l’encoratja a seguir amb aquesta línia
i realitzar l’any vinent unes segones
Jornades Culturals Infantils.
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Sant Gregori a Santa Bàrbara

J

a ho diu la gent gran, a Sant Gregori
sempre plou i enguany la pluja ens
va tornar a sorprendre, tot i que no
va ser com l’any passat, el mateix dia
9 de maig, festivitat de Sant Gregori,
que enguany si que es va poder fer
la processó de benedicció de l’aigua.
Però la festa amb tots els actes multitudinaris sempre se celebra el cap
de setmana posterior al 9 de maig. Per
tant, els dies 12, 13 i 14 de maig Santa
Bàrbara es va poder gaudir d’aquesta
festa tot i l’aparició de la pluja que
sortosament solament va interrompre
l’últim acte del dissabte.
La festa començava la nit del
divendres 12 de maig amb la festa
revival Planers pels Bous que
s’acabava amb la sortida del bou
capllaçat, el dissabte 13 de maig al
matí. Mig dia per descansar i ja a la
tarda es feia una cantada i ballada
de cobles per les cases de les pubilles
2017, acompanyats pels cantadors
del poble, l’Agrupació Musical
Xino-xano amb la cantadora Sílvia
Ampolla i del grup de balladors i
balladores de Santa Bàrbara. En
acabar el recorregut i un cop tots a
la plaça Cid i Cid, la recent reaparició
de la Colla de Geganters de Santa
Bàrbara havia de fer la ballada dels
gegants Bàrbara i Gregori i durant el
sopar de germanor que es realitzava
a la plaça Cid i Cid amenitzar la

vetllada amb un taller de capgrossos.
Malauradament, aquest final de festa
del dissabte no es va poder realitzar
degut a la pluja que també volia
formar part de la festa com gairebé
tots els anys.
El diumenge començava amb la
mateixa intensitat que el dissabte.
Ens llevàvem amb la plaça Cid i Cid
guarnida a la manera tradicional i
amb una decoració molt espectacular
que havien realitzat les noies del
Centre Obert l’Oliveta.
Durant tot el dia, els comerços locals
van instal·lar les seues botigues al
carrer per fer més lluïda la festa.
També durant el matí se celebrava
la IV Trobada de Puntaires de les
Terres de l’Ebre a Santa Bàrbara on
els participants ens van mostrar les
seves arts i treballs.
Finalment, a la tarda, les comitives
i els convilatans, vestits segons el
costum tradicional, recorrien el poble
per anar a les cases de les pubilles
2017 i fer-ne la petició als pares. Un
cop tots concentrats al Parc Municipal
es va fer una desfilada, fins a la plaça
Cid i Cid, per fer la proclamació
oficial de les pubilles de l’any 2017
a la manera tradicional. Primer, la
presentació individual de cadascuna
de les pubilles i el seu acompanyant,
que, en arribar a l’escenari, les 31

que eren enguany, 15 infantils i 16
de grans, van posar la seva fotografia
en una urna per posteriorment fer
el sorteig oficial. D’aquest sorteig
en van sortir afortunades Nur
Arasa Villalba i Gemma Cardona
Reverter, com a pubilles infantil i
major respectivament de la festa
major del 2017. Seguidament, elles
dues van dirigir una paraules a tots
els planers i les planeres, tot i que
anteriorment, l’alcalde es va adreçar
als assistents amb l’habitual poema
sobre la població, cosa que aquest
any també va fer la presentadora
de l’acte a l’hora nomenar a les
pubilles i els seus acompanyants.
Per arrodonir la festa, es van fer els
balls tradicionals, el cap de ball, el
punxonet, la polca, la jota, el ball
de plaça i enguany per primera
vegada es va ballar la jota de Paüls,
ballats pels alumnes de segon d’ESO
de l’Institut les Planes i el grup de
balladors i balladores del municipi.
La regidora de festes, Judit Lleixà, es
mostrava molt satisfeta perquè la
participació de la gent, un any més,
havia estat present en tot moment
en aquesta festa de caire tradicional
que referma la nostra identitat
planera, fent que la festa de Sant
Gregori a Santa Bàrbara tingués un
reconeixement oficial i una esplendor
que es reflectia en la gent planera.
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Santa Bàrbara implanta la finestreta Única empresarial
(FUE) i el Portal Electrònic Únic per a les empreses

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha implantat recentment la Finestreta Única Empresarial (FUE)
i el Portal Electrònic Únic per a les empreses. Un pas endavant en l’administració electrònica que vol fomentar
l’activitat econòmica i facilitar a emprenedors i empresaris la seva relació
amb el consistori.
D’aquesta manera es dona compliment a allò que disposa la llei 16/2015
i es mostra el compromís en l’impuls
econòmic dels emprenedors i empresaris de Santa Bàrbara i, a la vegada,
es fa possible la col·laboració entre
administracions -Generalitat i Ajuntaments-, ja que amb independència de
l’administració responsable s’incorporen tots els tràmits i serveis que s’hagin de realitzar per exercir l’activitat
empresarial, al llarg de tot el cicle de
vida d’una empresa.
Ja fa més d’un any que el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 16/2015,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Una norma que té com a objectiu

final fomentar l’activitat econòmica, i
contempla aspectes com la reducció
dels tràmits administratius que han
de fer les empreses, l’increment de
la transparència i la simplicitat dels
procediments, l’eliminació del temps
per iniciar una activitat i el foment i
increment dels mecanismes de col·
laboració entre les administracions
públiques catalanes.
D’aquesta manera, s’ha volgut donar
resposta a la demanda de la ciutadania, del món local i del món empresarial, de simplificar i agilitar els procediments per poder iniciar una activitat
empresarial i dotar-los de més transparència.
La FUE ja està implantada en el 96%
dels municipis de Catalunya (905), donant cobertura al 76% de la població.
Així mateix, a través del portal Canal
Empresa, la FUE permet gestionar 524
tràmits relacionats amb l’activitat econòmica, un 40% dels quals es poden
fer íntegrament pel canal electrònic. A
més a més, cal destacar que la implantació de la FUE ha contribuït a invertir
les preferències de les empreses pel
que fa a tramitació electrònica. Men-

tre el 2014 es gestionava un 37% dels
expedients per via electrònica i un 63%
presencialment, el 2016 s’ha invertit la
tendència i la gestió electrònica dels
expedients representa el 72% del total.

Obertes les convocatòries per a la realització
d’exposicions fotogràfiques i cursos tallers

P

er tercer any consecutiu, el Consorci del Museu de les Terres de
l’Ebre, del qual hi forma part
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, ha
obert les convocatòries per a la realització de tres exposicions fotogràfiques
i quatre cursos i tallers amb l’objectiu
de dotar la ciutadania i col·lectius del
territori de recursos i mitjans tècnics
perquè puguin compartir els seus treballs i coneixements, cedint espais i
equipaments i amb l’aportació dels
seus serveis.
De les tres exposicions que es volen seleccionar, una serà de temàtica lliure i
hi podrà participar tothom; la segona,
també oberta, haurà de ser sobre qualsevol temàtica relacionada amb les fes18

tes, la cultura i les tradicions de Santa
Bàrbara, i la tercera tindrà com a temàtica les col·leccions d’arqueologia del
Museu de les Terres de l’Ebre i s’adreça
exclusivament a les escoles d’art del
territori.
Pel que fa a la convocatòria de cursos i
tallers, se seleccionaran quatre propostes de tipus cultural, naturalístic, artístic, artesanal o educatiu. Aquesta convocatòria va destinada a professors, naturalistes, artistes, artesans i persones
coneixedores de qualsevol d’aquestes
disciplines que estiguin interessades a
impartir un curs o taller, bé a nivell particular o com a col·lectiu. El preu de la
matrícula i el seu cobrament va íntegre
als professionals que organitzen cadas-
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cun dels cursos. El Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre els hi cedeix les
seves dependències i espais.
A més de dotar els projectes d’espais i
equips que tinguin al seu abast i d’assessorar els projectes, tant en les exposicions com en els cursos i tallers,
el museu es compromet a fer-se càrrec de la difusió a través dels mitjans
de comunicació i les xarxes socials, de
confeccionar targes d’invitació i flyers,
del muntatge de marcs i paspartús (en

el cas de les exposicions) i a fer el seguiment de la preinscripció i la difusió
corresponent a diferents col·lectius en
el cas dels cursos i tallers.
El termini de presentació de propostes
finalitza el proper 26 de juliol. Els interessats hauran de presentar una sol·
licitud que trobaran a la pàgina web del
museu (www.museuterresebre.cat), el
seu currículum personal, un dossier del
projecte i una proposta de difusió. Les
propostes seran sotmeses a considera-

ció d’un jurat format per representants
del Consorci del Museu de les Terres de
l’Ebre, l’Ajuntament d’Amposta i d’una
escola d’art del territori. El termini de
resolució serà d’un mes a partir de la
data de finalització de la convocatòria.
Les sol·licituds s’han d’enviar al correu
comunicacio@museuterresebre.cat. Per
a més informació, truqueu al 977 70 29
54 o al correu del museu, museulaplana@santabarbara.cat.

Reparació de camins

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha completat la reparació i renovació de l’asfaltat dels camins de
Solsó i de Sant Francesc.
Amb un pressupost d’adjudicació de
37.355,12 € (amb IVA inclòs), les obres
han consistit en retirar l’asfalt existent, anivellar el terreny i netejar les
voreres, i aplicar una nova capa de
reg asfàltic. El Consell Comarcal del
Montsià subvencionarà el 25% de la
despesa d’aquesta intervenció.
El camí de Solsó té una llargada de
570 metres, des del passeig de les
Quatre Carreteres fins a la cruïlla amb
el camí de partició amb el terme de
Masdenverge i passant per sota de la
variant de la carretera T-331.
Respecte el camí de Sant Francesc,
que neix al km 2,1 de la carretera
T-1025 en direcció al Mas de Barberans i arriba fins el Barranc de Lledó, amb una longitud total de 2.200
metres, s’ha pogut conservar l’asfalt
existent en alguns trams (500 metres),
però s’ha renovat en els 1.700 metres
restants ja que estava bastant deteriorat amb la presència de nombrosos
clots. També s’ha incrementat l’amplada de 3 a 4 metres en gairebé tot
el recorregut.
Recentment, també es va fer una actuació en un tram del camí de Mitamplana, molt malmès per les abundants
pluges de l’hivern de 2015, i on s’ha
optat per formigonar uns 100 metres
del camí per evitar que l’aigua continuï erosionant el paviment. Aquesta
actuació compta amb una subvenció del 50% per part del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación.

El regidor d’Agricultura, Antonio
Ollés, es mostra satisfet amb aquestes actuacions que ajuden a facilitar
el treball diari de la pagesia, i també
beneficien els ciutadans que per diferents motius han de circular per
aquests camins. Ollés assegura que la
intenció de l’equip de govern es continuar fent aquests tipus de millores i
manteniments en els camins del terme al llarg dels propers exercicis.
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Setmana Europea de l’Energia Sostenible a l’Smartcentre

U

n any més, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara s’ha sumat a la
Setmana de l’Energia, que es
va celebrar la setmana del 19 al 25 de
juny, coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén
sensibilitzar la societat en relació a
l’estalvi i l’eficiència energètica.
Amb aquesta premissa, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i l’Smartcentre van
organitzar diferents activitats vinculades a accions de sensibilització.
Concretament per aquest any 2017 es
van realitzar dues activitats: el joc de
l’energia en un dia, per al públic més
jove, on mitjançant un joc d’interacció es podia aprendre jugant; i el taller “Com estalviar en la factura de la
llum”, que enguany va ser la tercera
edició que es va celebrar i que mostrava amb exemples pràctics accions i
consells per reduir el consum elèctric
a les nostres llars.
Cal indicar també que, en el marc de la
Setmana de l’Energia, els alumnes de
cinquè de l’Escola Jaume Balmes van

gaudir de “Els Guardians Energètics”,
una activitat pedagògica d’una hora
de durada amb l’objectiu d’aconseguir
un canvi d’hàbits energètics en l’àmbit
domèstic i convertir els nens i nenes en
els guardians energètics de casa seva i
protagonistes del guany econòmic que

fan els seus pares en estalviar diners.
Joan Abella, regidor de Medi Ambient,
valorava positivament aquest tipus
d’iniciatives i que el nostre ajuntament s’hi adhereixi, especialment entre la població més jove.

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

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Tallers a l’Institut les Planes sobre diversitat sexual

E

n el marc del projecte “Anomenaho, existeix!” des de la Coordinació Territorial de Joventut de les
Terres de l’Ebre i els Serveis Territorials
d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre,
ofereixen la possibilitat de realitzar
tallers sobre la diversitat sexual i de
gènere i per la prevenció de l’assetjament LGTBfòbic.
Els objectius del taller han estat bàsicament promoure la reflexió i el debat
al voltant de la diversitat sexual i de
gènere, sensibilitzar a l’alumnat sobre
la problemàtica de l’assetjament, fent
d’aquesta manera un apoderament
del grup per tal d’aconseguir situacions de respecte dins el propi grup i cap
a la diversitat en general.
Des del Punt d’Informació Juvenil Pla-

ner i l’Institut les Planes es va veure la
necessitat de poder realitzar aquesta
mena de tallers als alumnes de l’institut per tal de fomentar el respecte,
la tolerància i la igualtat entre el grup
classe.
El taller es va dur a terme el divendres
19 i el dimecres 24 de maig, amb una
durada d’una hora i mitja, destinat
als alumnes de 1r d’ESO de l’Institut
les Planes, amb un total de seixanta
joves aproximadament. Les professionals que el van dur a terme van ser:
la tècnica de salut de l’Oficina Jove del
Montsià i la tècnica comarcal de joventut del Consell Comarcal.
El regidor de Joventut, Adrián Batiste,
aposta per la continuïtat de la realització de diferents tallers de temàtiques

interessants per al desenvolupament
vital dels nostres joves, per tal de realitzar una bona prevenció en matèria
de salut dels adolescents i joves. Al
mateix temps, agraeix la bona acollida que des de l’institut han tingut
aquests tallers.

Finalitzen les activitats formatives a l’Smartcentre

D

es del mes de setembre i fins
al mes de juny, un total de 87
usuaris van participar en les
activitats formatives a l’Smartcentre
de Santa Bàrbara. 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.
S’han realitzat les activitats extraescolars que es venen fent des de fa anys
en col·laboració amb l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, el principal objectiu d’aquesta activitat extraescolar és
l’aprenentatge del bon ús de les noves
tecnologies.
També s’ha dut a terme la formació
continua per a dones, on s’han treballat eines d’edició d’imatge i d’edició
de vídeo. També s’han realitzat cursos
d’eines d’ofimàtica, internet, correu
electrònic, xarxes socials...
Com a cinquè any consecutiu i en conveni amb l’Institut les Planes, tots els
alumnes de batxillerat que ho van voler van participar en la formació per a
la preparació de l’obtenció del certificat ACTIC de la Generalitat de Catalunya i es van presentar, posteriorment,
a la prova per obtenir el certificat.El

regidor de Noves Tecnologies, Adrián
Batiste, es mostrava molt satisfet de la
bona acollida i de la bona integració de
planeres i planers amb l’ús de les TIC
i, especialment, per la seva participació en les activitats formatives. Un cop
més, l’Ajuntament de Santa Bàrbara

segueix apostant fort per les noves tecnologies i per la millora dels serveis de
la ciutadania.
Recordem a tots els usuaris que vulguin apuntar-se per al proper curs
2017-2018 que de l’1 al 15 de setembre
estarà obert el període d’inscripció.
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Finalitza el Codeclub a l’Smartcentre

D

ivendres 26 de maig va tenir
lloc l’última sessió formativa
del Codeclub que es va dur a
terme a l’aula de formació de l’Smartcentre. Van ser un total de dotze sessions en les quals van participar 9 alumnes d’entre 10 i 12 anys. Codeclub a les
biblioteques és una iniciativa del Servei de Biblioteques de la Generalitat,
que juntament amb Codeclubcat i les
universitats UOC, UPC i UDG vol iniciar als nens i nenes a la programació
d’ordinadors. Igual que la resta de Codeclubs, els tallers són gratuïts i gestionats per voluntaris, que en aquest
cas són estudiants de grau de les tres
universitats.
Els principals objectius d’aquesta activitat van ser:
Acostar els nens i nenes d’entre 10 i 12
anys a les biblioteques públiques, oferint-los la possibilitat d’iniciar-se a la
programació d’ordinadors en un dels
39 clubs que es van posar en marxa a
diferents biblioteques del territori català.
Oferir des de les biblioteques una oferta formativa atractiva per una franja
d’edat clau en la fidelització del ciutadà a la biblioteca. El projecte també
permet la intervenció de les famílies
en el procés d’aprenentatge.
Fomentar l’equitat: la iniciativa és gra-

tuïta i oberta a tots els nens i nenes
amb la intenció que la participació sigui paritària al 50%.
Treballar la creativitat, la planificació i
el pensament crític a través de la programació de jocs.
Incentivar les vocacions científico-tecnològiques entre els infants.
Fomentar la col·laboració de l’entorn
universitari a les biblioteques públiques.
Avaluar els resultats d’aquest projecte

pilot per tal d’estendre’l a tota la xarxa
de biblioteques a curt termini.
Alfred Blanch i Adrián Batiste, com a
responsable de l’Smartcentre i com a
regidor de Noves Tecnologies respectivament, valoren molt positivament
que l’Smartcentre participi i col·labori
en aquestes iniciatives formatives i
que els infants de la nostra població es
puguin beneficiar i participar d’aquestes activitats.

L’Ajuntament obre la seva pàgina al facebook

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
obrir un nou canal informatiu a
través de les xarxes socials per
arribar a tots els ciutadans. Un dels
objectius de la Regidoria de Noves Tecnologies és implementar l’ús de les TIC
a tots els nivells, per això s’està duent
a terme una important millora i actualització de les aplicacions i eines que
s’utilitzen en el dia a dia de les tasques
de la nostra administració local.
Des de l’Ajuntament es treballa per
oferir tota la informació local a la ciutadania per diferents mitjans de comunicació i canalitzar-la perquè arribi a
tota la ciutadania. Fins ara, alguns serveis de l’ajuntament comptaven amb
pàgines de facebook per informar de
les seves activitats, a partir d’ara, s’ha
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creat una única pàgina
que concentrarà totes
les informacions dels
diferents departaments
i serveis del nostre poble, essent més fàcil per
a tothom localitzar-les.
El principal objectiu
d’aquest canvi és millorar l’accessibilitat i
la transparència de la
informació i oferir un
espai a tots els planers i planeres on
s’apleguin les principals noticies i informacions que ens afecten i ens interessen.
Adrián Batiste, regidor de Noves Tecnologies, aposta per estar present a

les xarxes socials i facilitar l’accés a la
informació a tothom. Tanmateix, convida a la ciutadania a seguir la nova
pàgina de facebook i a participar-hi.

Salut, Ensenyament i Turisme

Els gegants tornen!

E

ls gegants de Santa Bàrbara han
tornat a dansar pels carrers i places de la nostra vila i ho van començar a fer en el marc de la Festivitat
de Sant Gregori, concretament el dia
13 de maig durant el sopar popular a
la plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
La nova Colla de Geganters té per objectius que els gegants, Bàrbara i Gregori, tinguin presència a les festes de
la vila i també puguin visitar altres pobles i ciutats de la rodalia.
Els gegants de Santa Bárbara van ser
batejats el dia 16 de juliol de l’any
1989. Els padrins van ser els gegants
de Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja. Aquella primera colla va
sortir amb els gegants fins a l’any 2006
i després de dos anys d’absència, l’any
2008, es va tornar a recuperar la tradi-

ció gegantera, tot i que va estar molt
poc activa degut a pocs mitjans tècnics i humans.
No ha estat fins a aquest any 2017,
que un grup de gent, amb el suport de
l’alcaldia i les Regidores de Cultura,
Festes i Turisme, han volgut tirar endavant la colla de geganters planers,
cosa que enorgulleix a l’Ajuntament
de Sant Bàrbara.
Des de la nova colla de geganters es
vol agrair a totes les persones que han
ajudat a mantenir vius els nostres gegants des del dia del seu bateig fins a
l’actualitat, esperant que tothom pugui gaudir dels gegants Bàrbara i Gregori, i així poder mantenir aquesta tradició tant arrelada al nostre territori.
També, la Colla Gegantera ha creat
una pàgina web i un perfil al facebook

i inviten a tothom a visitar-la:
www.collageganterasantabarbara.es.

Santa Bàrbara present a la Festa del Mercat d’Amposta

E

l cap de setmana del 20 i 21 de
maig, Amposta va celebrar la IX
Festa del Mercat, una festa-fira
de caràcter tradicional basada en els
mercats de principi de segle XX a la capital del Montsià. Des de fa uns anys,
l’organització de la festa convida a diferents municipis que realitzen festes
i esdeveniments amb una vinculació
semblant a la seva; en aquest cas, Santa Bàrbara fou convidada per la festivitat de Sant Gregori.
Durant el cap de setmana, la festa va
oferir un ampli ventall de possibilitats
entre parades al carrer, espectacles,
demostracions, tallers... i, en aquest
ampli ventall, es va incloure la teatralització del “Viatge al Passat Planer”,
que cada any es realitza durant la festivitat de Sant Gregori i que, enguany,
anava lligat a l’inici del procés d’independència de Santa Bàrbara.
Paral·lelament al teatre, el municipi de
Santa Bàrbara va estar present durant
el cap de setmana amb un estand de
promoció turística, juntament amb la
resta de municipis convidats que enguany van ser Móra d’Ebre, Sant Joan
de Vilatorrada (Bages) i Carcaixent (València).
Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàr-

bara i qui va fer un parlament durant
la inauguració, va agrair al municipi
d’Amposta i a l’organització de la fes-

ta la seva invitació i animava a seguir
enfortint els lligams socials, culturals i
històrics entre ambdós municipis.
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Nous plafons de promoció turística per a Santa Bàrbara

L

’any 2008, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara va realitzar una important inversió a nivell turístic amb
l’edició de la primera guia turística del
poble i la creació de plafons d’informació i promoció turística. Des d’aquell
any, si ve s’ha anat renovant la guia i
creant altres materials informatius, no
s’havien renovat els plafons, els quals
ja han quedat totalment obsolets.
En aquest sentit, s’ha creat cinc plafons turístics els quals mostren els
principals atractius turístics del nostre
poble, principalment vinculats a equipaments, festes, tradicions i gastronomia, tot sota el lema del poble “Santa
Bàrbara, un mar d’oliveres”.
Cal tenir present que aquests plafons
s’utilitzen constantment per a diferents actes vinculats a promoció i dinamització turística, com poden ser la
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Co-

merç, la mostra anual de la Taula del
Sénia, exposicions al Museu de la Vida
a la Plana, actes protocol·laris, etc.
Per a Laia Pla, regidora de Turisme, era
molt important renovar els panells, ja
que no s’adequaven a l’actualitat i, en

vista a les diferents activitats i actes
que es realitzen al cap de l’any en matèria de dinamització turística, calia
renovar-ho per mostrar a tothom les
potencialitats turístiques del nostre
poble.

Jornades d’Oficines de Turisme de Catalunya

E

ls dies 8 i 9 de juny, Ulldecona va
realitzar la trobada anual d’Oficines de Turisme de Catalunya,
organitzada per l’Associació de Professionals de Turisme de l’Administració
Local de Catalunya (APTALC) i que enguany ha comptat amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Es
tracta d’unes jornades de formació per
als professionals del sector, que suposen a la vegada un marc ideal per a la
descoberta de l’oferta turística del municipi i de la comarca.
Durant aquests dos dies, els professionals d’arreu de Catalunya van visitar
el Museu Natural de les Oliveres Mil·
lenàries de l’Arion i el conjunt d’art
rupestre i el Centre d’Interpretació de
l’Ermita de la Pietat. Així mateix, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, els professionals turístics van fer una visita al Museu de la
Vida de la Plana de la localitat. A més,
durant els dos dies, els participants a
les jornades van poder degustar productes del territori amb una variada
oferta gastronòmica, a càrrec de restaurants d’Ulldecona i del restaurant
Diego del nostre poble.
Les jornades, a més, van comptar amb
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un ampli ventall d’accions formatives
i importants professionals del sector
del turisme, que van venir d’arreu del
territori català. A més, durant la celebració de les jornades va entrar en
funcionament un concurs d’instagram
i, en l’acte de cloenda, es van entregar
també els premis APTALC 2016.
El regidor de Promoció Econòmica, Antonio Ollés, va valorar molt positivament que, més de 30 professionals del

sector haguessin visitat el nostre museu i gaudit de la nostra gastronomia,
una acció de promoció del nostre municipi que pot tenir un impacte molt
positiu per al turisme local. D’altra
banda, l’alcaldessa d’Ulldecona Núria
Ventura va agrair la col·laboració de
Santa Bàrbara i va destacar els lligams
d’ambdós municipis a l’hora de realitzar accions conjuntes de promoció i
difusió del nostre territori.
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Un altre curs de català finalitzat

U

n any més, es va fer entrega
dels certificats d’assistència a
l’alumnat dels cursos de català
per a adults del curs 2016-2017.
Continuant amb la metodologia d’anys
anteriors, a més de les classes dins a
l’aula, s’han fet sortides per l’entorn
de la localitat. També es va participar
de la revetlla de Sant Jordi, els i les
alumnes van compartir amb la resta
d’assistents a l’acte un seguit d’endevinalles, amb la intenció de fer l’activitat més dinàmica. S’ha treballat bastant la lectura, de manera individual i
en grup, fent ús del servei de préstec
interbibliotecari, i d’altres amb material de l’aula. Les classes s’imparteixen
al Centre Municipal de Serveis Socials
en grups i horaris diferenciats. Per a
l’organització dels grups es tenen en
compte les necessitats de les persones
inscrites i el seu grau de coneixement

de la llengua.
Les persones que s’encarreguen de
gestionar i impartir les classes de català encoratgen a l’alumnat a continuar millorant en l’aprenentatge de la

nostra llengua vehicular. I animen a la
població en general, que vulgui fer un
pas endavant amb el català, que participi dels cursos que estan oberts a tota
la població.
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A l’Oliveta celebrem el Sant Jordi

Q

uan arriba el mes d’abril una
de les activitats que es realitza
tots els anys és la Diada de Sant
Jordi, Patró de Catalunya.
Els xiquets i xiquetes del centre van
participar de l’activitat que va organitzar l’Smartcentre. Se’ls va donar un
escut de cartolina dividit amb quatre
parts, amb l’objectiu de realitzar diferents activitats que se’ls van marcar.
Les quatre activitats havien d’estar relacionades amb la diada. A mesura que
anaven fent la tasca pertinent se’ls donava un adhesiu per al seu escut; una
vegada completat, els xiquets van anar
a recollir un obsequi a l’Smartcentre.
També en motiu d’aquest acte, es va
realitzar un contacontes i cada participant va realitzar o bé un casc de cavaller o una corona de flors.
Aquest any, des del centre es van tor-

nar a confeccionar roses i fermalls,
per a la venda de roses de Sant Jordi,
per tal de poder recaptar diners per a
l’excursió de fi de curs del centre. Com
que el passat any van tenir molt bona
acollida per part de la població, aquest
any, han seguit amb la mateixa línia,
realitzant un total de 240 roses amb el
seu fermall venudes. Amb els diners
recollits, es va poder reduir el cost de
l’excursió per a tots els assistents, que
aquest any, es va fer una sortida de dos
dies a l’alberg l’Assut de Xerta.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, destacava la iniciativa de
les monitores del centre en la realització de les roses per ajudar a les famílies. També destacava la importància de mantenir i donar a conèixer als
menors, festivitats tan assenyalades

com és Sant Jordi, a casa nostra. Caldria afegir l’agraïment per part de les
monitores i els menors del centre per
la bona acceptació que un cop més
van tenir la venda de les roses i fermalls confeccionades pels xiquets/es
del centre.

El Centre Obert l’Oliveta finalitza el curs 2016-2017

E

l Centre Obert l’Oliveta acaba el
seu curs en el mateix moment
que ho fa l’escola. El centre es
porta a terme seguint el calendari escolar amb un horari de 17 a 19.30 hores.
En la programació del centre es treballen diversos tallers per tal d’ensenyar
als infants hàbits saludables, coeducació, cuina comprensió lectora, entre
altres. Tots aquests tallers estan enfocats per tal de poder complir els objectius que ens marquem per als infants
a l’inici del curs.
Aquest any, hem tingut un total de 49
infants inscrits al centre, cosa que valorem positivament i ens encoratja a
tirar endavant per tal d’ensenyar-los
bones pràctiques i actituds positives,
en el seu dia a dia.
Aquest any, ja es va fer el passat mes
de maig l’excursió de fi de curs, tot i
això, el passat 21 de juny es va fer una
festa final amb tots els assistents, on
vam fer jocs i cinema.
El dia 22 vam realitzar la que ja va sent
habitual, la XV Trobada de Centres
Oberts de les Terres de l’Ebre. Aquest
any, el municipi que va acollir la jornada va ser el Centre Obert de Sant
Carles de la Ràpita. Durant la jornada
es van fer diferents tallers i activitats,

com el pàdel surf, canoes, nusos mariners, castells de sorra, futbolnet, els
castellers, la jota, rem... Vam tenir una
estona de bany a la platja, on s’ho van
passar molt bé i, com a cloenda, es va
fer ball amb un DJ.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, i les educadores del centre

valorem positivament les diferents activitats i sortides que s’han realitzat
durant el curs, i també la bona feina
que s’està fent amb els infants del
municipi. Al mateix temps, els informa que els dies d’inscripció per al curs
escolar 2017/2018 seran el 13, 14 i 15
de setembre.
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Excursió de fi de curs del Centre Obert l’Oliveta

E

ls dies 7 i 8 de maig, els xiquets i
xiquetes del Centre Obert l’Oliveta, que van assistir durant el curs
2016-2017, van realitzar l’excursió de fi
de curs. Per primer cop, es va voler fer
una excursió diferent a la qual venien
realitzant els anys anteriors; d’aquesta
manera van organitzar una sortida de
dos dies, on s’havien de quedar a dormir, un fet que no havien proposat mai
als pares i mares dels assistents. Un cop
plantejada la sortida a les famílies, totes
van respondre positivament en la realització d’aquesta sortida de dos dies.
L’excursió es va realitzar a la població
de Xerta, concretament a l’alberg l’Assut. Allí els xiquets i xiquetes van poder
gaudir de diferents activitats organitzades per les pròpies monitores, com
la distribució de grups, taller de cuina,
búsqueda de la nit, coreografies i ball,
marc de fotos, entre altres.
El taller de cuina va tenir molt d’èxit i
vam poder fer moltes coses per al sopar de la nit, vam elaborar pizza, chips
de pasta de full, van pelar les patates
per a les truites, i també vam elaborar
les postres, que van ser dos cocs, amb
els quals vam poder fer la celebració de
dos aniversaris dels infants, on van poder bufar les espelmes juntament amb

els companys i companyes.
En aquesta excursió els xiquets i xiquetes van poder gaudir d’una activitat
que ens feien els propis monitors de
l’alberg, on van realitzar una gimcana
per la població de Xerta i una ruta amb
Catalino, “un burret” que hi ha a l’alberg. Aquesta activitat la vam poder realitzar gràcies a l’aportació econòmica
d’una persona anònima del municipi.
En total van ser un total de 28 xiquets
i xiquetes que van gaudir de l’excursió,
acompanyats de cinc educadores. Les
famílies només van haver de fer una
petita aportació econòmica de l’estada,

ja que amb l’aportació de la persona
anònima, amb la col·laboració de totes
les persones que van comprar la rosa
de Sant Jordi i l’aportació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara van poder reduir el cost de la sortida per a tots els
assistents.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, juntament amb les educadores i xiquets i xiquetes agraïen la col·
laboració de totes les persones que van
col·laborar d’una manera o altra amb
la seva aportació per tal de poder realitzar aquesta excursió de fi de curs amb
els infants del centre.

Els xiquets/es del Centre Obert
visiten el Museu de la Vida a la Plana
L’Ajuntament de Santa Bàrbara i el
Consorci del Museu de les Terres de
l’Ebre han engegat el projecte “Museu
inclusiu, un museu per a tots”, per
tal de promoure el coneixement de la
història local i estimular les activitats
d’integració social a partir del patrimoni cultural, entre altres.
Dintre aquest programa, aquest any,
ha estat el Centre Obert l’Oliveta, el
servei que ha part icipat del projecte,
realitzant una visita guiada i gratuïta a
l’exposició permanent del Museu de la
Vida a la Plana.
Un cop feta la visita, es va realitzar una
activitat dinàmica per als participants,
consistent en emplenar un qüestionari sobre allò que els hi havien explicat.
Per tant, havien d’estar molt atents a
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les explicacions per tal de poder realitzar el qüestionari correctament. Per
acabar, van poder degustar l’oli de la
nostra terra, amb una torradeta de pa
amb oli i sucre.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis

Socials, agraïa al Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre per invitar als
xiquets i xiquetes del centre a participar d’aquest projecte per tal de poder
conèixer la història del poble.
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Cloenda de les activitats infantils

E

l dissabte 10 de juny, coincidint
amb les Jornades Culturals Infantils, es va realitzar l’última activitat infantil de la temporada consistent
en un taller de jocs i jocs d’aigua.
El taller es va realitzar de les 11 fins
a les 12.30 hores, a la plaça dels Segadors. Els infants van poder jugar a jocs
tradicionals com el mocador, el pica
paret... i també a jocs d’aigua com el

cementiri, però amb globus d’aigua.
Després, per acabar, fent tots una pinya es va tirar aigua a l’aire. Finalment, van poder jugar una estona als
gronxadors de la mateixa plaça.
A les activitats que hem portat a terme
durant els mesos d’octubre, novembre,
gener, febrer, març, abril, maig i juny
els infants han pogut gaudir de realitzar jocs, manualitats, cuina... i també

a part de passar-ho bé s’ha pogut treballar el significat de la companyonia
i l’ajuda.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, agraeix d’una banda la tasca que realitzen els monitors i les monitores amb aquest tipus d’activitats
i, de l’altra, als pares i mares la confiança que mostren portant els xiquets i
xiquetes a les activitats.
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Banderes i banderins de tota mida · Articles publicitaris · Bosses, gorres · Clauers · Camisetes · Encenedors i molt més...
Adhesius diferents mides · Lones per a tanques publicitàries · Targes, impressions publicitàries, etc...
Productes per a empreses, clubs, escoles, penyes...
Pressupost sense compromís

Encarrega el teu material escolar al Juliol i recull al setembre, gaudiràs d’un bon descompte

M. 672 197 586 · Tel. 977 718 177 · carrer Balears, 27 - SANTA BÀRBARA (Tarragona) · jf_sportpublicitat@yahoo.es
www.jfsports.net

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2017
• S’han fet diversos avançaments de collita 2016/2017, MAIG 2017.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats aquests anys 2016, 2017, 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.
• Cobrat petit saldo pendent de la DUN 2016, També s’han cobrat Agroambientals Arròs.
• 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…

Pili Farnós Loscos
Hola estimats planers, sóc Pili Farnós, filla
de Rogelio i Carme o de D. Rogelio i D. Carme
i per als que tenim certa edat, del cafè
d’Evaristo.
Sóc la tercera de quatre germanes, M.
Carme, Montse, jo i Imma. Vaig néixer el
8 de gener de 1952. Durant molt de temps
em van fer creure que m’havia portat el Rei
Negre, tan és així que mai em va fer temor i
encara avui en dia és el meu preferit.
El meu primer record és a la cuina de casa,
quan estaven ultimant els detalls de la
marxa a Alforja, on mon pare va estar tres
anys de mestre.
Quan en tenia 6, vam tornar al poble. Al poc
temps d’estar al poble va néixer Imma, la
menuda de casa, i així va ser com vaig caure
de la banqueta, que la gent gran s’esforçava
en repetir-ho, cosa que a mi no m’agradava
gens i no entenia perquè ho deien, ja que jo
estava molt contenta de tenir una germana
menuda.
Eren temps difícils, sobretot per als grans
que feien més hores que un rellotge per
arribar a final de mes i perquè la seva
família tingués les necessitats bàsiques
cobertes.
Els menuts no ens n’adonàvem, tots els que
estaven al nostre voltant passaven més o
menys les mateixes dificultats i no podíem
trobar a faltar allò que mai havíem tingut.
És a dir, que érem feliços.
Vaig tindre la gran sort de néixer a una
família nombrosa, on rebíem carinyo i ens
maldaven o castigaven quan l’ocasió ho
requeria.
D’ells vaig aprendre els valors que
tinc, l’hàbit de treball, el sentit de la
responsabilitat i a valorar i cuidar les
relacions amb la família, els amics i la gent
en general.
Vaig començar a anar a l’escola, on poquet
a poquet em vaig integrar i on vaig conèixer
a moltes de les amigues que continuo
tenint a hores d’ara. Era una època en què
fèiem festa el dijous a la tarda i anàvem els
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dissabtes al matí.
On teníem uns pupitres més alts que
natros, escrivíem en plumín i tinta, en què
hi havia primera i segona secció i on fèiem
el “Cuaderno de Rotación”, en el que cada
dia, una de les alumnes feia allí la tasca del
dia perquè quedés constància del que es
treballava.
Per escalfar-nos a l’hivern, teníem uns
braserets artesans, fets en llaunes de
tonyina i un filferro per ansa, on ens
posaven la carbonilla i, abans d’anar a
l’escola, passàvem pel molí de Martí i els
dèiem: em podria posar una mica de sansa?
Ara de gran penso que tenien molta
paciència en natros i que avui en dia
posarien el crit al cel només de pensar que
crios de poquets anys anaven en això pel
carrer i a l’escola.
Recordo el pati gran, on jugàvem i xalàvem
molt. Els pins, en la processionària que
encara m’esgarrifa ara i que quan feia fred
entràvem en les mans baubes i no podíem
agafar el llapis.
Les mestres: D. Rosita, D. Esperanza, D. Pilar,
D. Carme...
Als 9 anys vaig deixar l’escola. Mon pare em
preparava per fer l’ingrés al batxillerat.
També em va preparar el primer de batxillerat,
llavors anava amb ell a Masdenverge, totes
les tardes, en la lambretta i m’estava allí,
des de les tres de la tarda, fins a les nou
de la nit que era quan ell acabava de fer
les classes de batxillerat, comptabilitat...
- Motius de la marxa del poble
Al començar segon de batxillerat, vaig anar
al col·legi de les Teresines a Tortosa, estava
interna i allí vaig estar fins acabar sisè de
batxillerat.
Els primers anys, no podíem anar a casa
més que un cop al mes, però mons pares
venien tots els diumenges per la tarda a
veure’ns a ma germana Montse i a mi que
érem les que estàvem en aquells moments.
I sortíem un ratet a passejar pel parc.
Encara sento l’oloreta dels entrepans que
ma mare ens portava, on podia haver llom
arrebossat, xoricets i, si et descuides, algun
tord i tot.
A mi sempre m’ha agradat viatjar, conèixer
llocs nous i per a mi anar al col·legi interna
era tota una aventura, fins i tot estava
contenta. Ja quan tenia 15 o 16 anys no em
feia tanta gràcia.
Magisteri el vaig fer a Tarragona. Llavors la
Normal estava al costat de l’amfiteatre i des
de les classes del segon pis es veia el mar.
La meua singladura professional va

començar al poble, substituint a Doña
Esperanza que es jubilava.
Era febrer de 1972. Vaig acabar aquell curs i
el curs 72/73.
Va ser bonic fer-ho a la meua escola tenint
de companyes a algunes de les meves
mestres: Doña Rosita i Doña Carme.
Després vaig treballar uns cursos a prop
de Tarragona: Vila-Seca i Barri del Pilar.
Tarragona era per a mi una ciutat petita,
molt acollidora, on vaig passar uns anys
molt bonics mentre era estudiant i tenia
ganes de tornar-hi.
El curs 77/78, vaig estar de mestra a
Poblenou. Marxava al matí amb el 127, en
la berena preparada o a mig preparar. A
la caseta de la mestra hi vaig portar una
taula, unes cadires, uns quants caxarros de
la cuina i el tocadisc, això no podia faltar.
Dinava allí i per la tarda tornava cap al
poble.
Al 78/79 em van traslladar a La Canonja,
allí vaig conèixer al que seria el meu home,
Pepe, i al juny ens vam casar. Vam tenir dos
fills: Daniel i Isabel
Com al meu home li agradava el poble, anar
a fer la partideta els dissabtes, el futbol, el
futbol sala, jugar a tenis, anar en bicicleta...
mentre vam viure a Tarragona, cada quinze
dies, veníem a passar el cap de setmana i les
vacances de Nadal, Pasqua i l’estiu al poble.
Això va fer que els meus fills des de menuts
se sentissin part de Santa Bàrbara i que el
consideren com a seu.
L’any 92, per motius personals i familiars,
ens en vam anar a Alcantarilla, Murcia. La
distancia era bastant més gran, però en
quan teníem un cap de setmana llarg, no
calia que fos pont o vacances, veníem cap
a aquí.

L’entrevista

Malauradament, al maig del 96, el meu
home va morir. Els meus fills i jo vam
continuar a Alcantarilla. Ens sentíem
arropats per la gent que havíem conegut.
Havíem trobat el nostre “hueco” que deia
una amiga meva.
- Visió que en té del poble
Tinc molts bons records de Santa Bàrbara, a
pesar d’haver viscut pocs anys aquí.
En aquella època, tot el poble era el nostre
pati de joc. Jugàvem a les moles, als fustos
d’Amadeo, al que fèiem patir un munt quan
ens veia enfilats pels fustos, al Barranquet,
als garrofers, a menjar fruita verda d’on fos,
al parc, al monolito... A l’estiu a banyar-nos
a qualsevol bassa, a la de Sol, al de Cugat i
entre llac, peixos i aigua que sortia del pou
apreníem a nedar i, de vegades, tornàvem
a casa més suades del que estàvem perquè
havíem anat caminant
Els diumenges anàvem al “Rebanyito” i per
les tardes, ens tenien recollits als baixos
de Maria Pastor, on ens posaven pel·lícules
mudes (que a mi no m’agradaven gens) i
unes quantes joves, Ana Llaveria, M. Luisa,
Rosa Mari... ens feien jocs i ens entretenien,
orientades per mossèn Sales. Vaja, un Esplai
que en diuen ara.

Més tard va venir el Saló Parroquial, on
anàvem a veure una de les dos pelis i
després, a la sala del costat on vèiem la
tele, jugàvem al futbolí, ballàvem sardanes,
també la Yenka, el Sirtaki... en fi, els nostres
grans es preocupaven que passéssim la
tarda del diumenge de forma divertida i ens
tenien controlats.
Al ser adolescents, buscàvem una altra
forma de divertir-nos, organitzant algun
que altre guateque a l’entrada d’alguna de
les cases. Sempre en algú gran per la casa,
però tampoc ens vigilaven molt.
Santa Bàrbara, ara, té molts de serveis
i ofereix moltes possibilitats: El CAP, la
Llar de Jubilats, l’Smartcentre, L’Oliveta,
l’Institut, el Museu, les Cooperatives que
treballen per millorar i donar a conèixer el
nostre producte estrella, piscina, camp de
futbol, pistes de tenis, pàdel, poliesportiu,
gimnàs... i moltes associacions com la de
les mestresses de casa. Tot coses que s’han
aconseguit gràcies a l’esforç de moltes
persones que treballen per millorar el
nostre poble.
Jo trobo a faltar a la gent quan arriba el cap de
setmana o les vacances. Abans tots estàvem al
poble, venien els que estudiaven o treballaven
fora i havia molta vida pels carrers i els bars.
Ara, entre la mobilitat que ens donen els
cotxes, els xalets, la tele i els aires condicionats
la gent surt menys pel poble.
Després de la setmana de festes, sembla
que el poble es buide de cop.
Clar que igual que a mi m’agrada vindre i
canviar de lloc, s’entén que els que estan
sempre aquí tinguen ganes d’anar a un
altre lloc.
- Contacte amb el poble
Ja he dit que jo quasi no em considero
absent, perquè no he deixat mai de vindre
al poble. He pogut trigar més o menys però

ha estat una continuïtat.
Encara que mons pares fa molts anys que
són morts, el lligam en les meues germanes,
cunyats, nebots, cosins, amics, veïns i
coneguts és molt gran.
Sempre he pensat i dit que els llocs els fan
les persones, així que mentre es pugue aniré
venint.
Allí on he estat, he sigut una mica
ambaixadora de Santa Bàrbara, la coneixen,
la situen al mapa, coneixen el seu oli, els
pastissets, algunes de les seves tradicions i
costums...
És molt curiós perquè Alcantarilla és com
Santa Bàrbara, però al bèstia que dic jo. Té
quasi 40.000 habitants. És un poble en un
carrer Major en més de dos quilòmetres.
Està situat entre una serra costera i una
a l’interior. Està a setanta metres sobre el
nivell del mar. Té moltes casetes d’una sola
planta i unifamiliars. Encara hi ha gent que
surt a prendre la fresca al carrer i són molt
de poble en sentit bo i ampli de la paraula.
Ara, això sí, fa una mica més de calor, està
més al Sud i plou poc.
Quan a l’estiu dic que me’n vinc cap a aquí
sempre em diuen: Que bien! Allí estarás
más fresquita!
I jo els contesto: No, allí también hace
mucho calor, pero es mi pueblo y tengo a mi
família y muchos amigos.
-Retorn al poble
Jo no sé si algun dia tornaré a vindre a viure
al poble, ara mateix no. No es pot dir en
seguretat, la vida dóna moltes voltes i no se
sap mai que ens pot deparar.
El meu fill viu a Alcantarilla i la meva filla,
actualment, treballa a Melilla. Són el meu
nucli familiar i és amb ells amb qui vull
estar.
Fins molt aviat que aniré a “fer poble” i
a compartir en vatros una bona part de
l’estiu.

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:
üü 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).

üü 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).
üü 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).
üü Padró d’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i
üü 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 trimestre de l’any 2017, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines de
l’Ajuntament, els dies:
5 de juliol - 13 de setembre - 27 de setembre

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

PERÍODE INICI
30/06/2017
30/06/2017
28/07/2017
29/09/2017

PERIODE FINAL
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 2n TRIMESTRE 2017
JAXSON NIGEL DAWSON LÓPEZ..................... 03/04/2017
Callum Luke Dawson
Anaïs López Fernández
EDER CASANOVA CASANOVA......................... 03/05/2017
Jordi Casanova Tomàs
Arianna Casanova Melero
ANNA MONFORTE RALLO............................... 05/05/2017
Víctor Monforte Moreso
Carolina Rallo Fabra
LEYRE SANZ TEJEDA........................................ 14/05/2017
Joel Sanz Ventaja
Núria Tejeda Rodríguez
MARINA MONTERO FERRÉ.............................. 27/05/2017
Jaime Montero Badia
Cristina Ferré Martorell

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE 2017
PATRICI LISBONA MURIA
JACKIE MANERO BEL........................................ 08/04/2017

PEDRO CRESPO LIÑAN
CAROLINA SENTÍS SORRIBES......................... 22/04/2017
EDUARD FERRÉ CABALLÉ
RAQUEL ANDREU ROIG................................... 17/06/2017
RUBEN JUAN MOLINER
INÉS SÁNCHEZ TENA...................................... 18/06/2017
RUBEN GARCIA LEÓN
MARIA TERESA ABRIL RUIZ............................ 23/06/2017

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2017
ESTEBAN BALLESTÍN ALBIOL........................ 02/04/2017
DANIEL BEL ARASA.......................................... 10/04/2017
MARIA CINTA SALVADÓ CUGAT.................... 17/04/2017
JOSÉ MONLLAU MAÑÉ..................................... 19/04/2017
TERESA ARASA CAÑADA................................ 04/05/2017
JOAQUÍN ARASA BEL........................................ 11/05/2017
JOSEFA BALAGUÉ MONLLAU........................... 18/05/2017
JOAQUÍN RODRÍGUEZ ESPUNY....................... 08/06/2017
JOSEFA SEGURA MONLLAU............................. 12/06/2017
JOSÉ CARO BARBERO....................................... 07/06/2017

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
Ja el tenim aquí! Arriba el final de curs 2016-2017
i les vacances d’estiu. Dies carregats d’emocions,
d’activitats i de programació per al nou curs.
Vam iniciar el trimestre amb el 1r Campus de Pasqua
de tres dies, on els xiquets i xiquetes van pintar jocs
al pati, van aprendre a fer mones de Pasqua amb el
nostre col·laborador Josep Lluís Accensi, i van anar
d’excursió fins a l’antiga estació de tren de Santa
Bàrbara.

I com ja vam fer el curs anterior, tota la comunitat
educativa va acomiadar els alumnes de 6è a la festa
de graduació, amb el posterior sopar de pa i porta
al pati de l’escola, on vam voler agrair a la nostra
presidenta, Bàrbara Rodrigo, que després de 16 anys
deixa la junta. Seguidament, es va fer entrega a la
direcció del centre del xec de les aportacions que
hem recollit durant tot el curs amb les diferents
activitats .

El dia 8 de maig, dins de la festivitat de Sant Gregori,
i per ajudar a conciliar la vida familiar i laboral,
vàrem organitzar una sortida i visita al Museu de
la Vida de la Plana. On van poder conèixer com
treballaven els nostres avantpassats, l’inici del
procés d’independència de la nostra població i els
balls tradicionals.

També hem col·laborat amb els alumnes de 6è dins
el projecte de donació de sang, gràcies a ells, a la
Regidoria de l’Ajuntament i a diverses entitats del
poble la jornada va ser tot un èxit!

Els capgrossos Pietat i Jaume, portats per alumnes
de 6è, també van voler acompanyar-nos en aquesta
jornada, i a partir d’ara aniran sortint a totes les
desfilades!
No podia faltar la festa de fi de curs del menjador!
Una festa amb molts jocs d’aigua!!
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Gràcies a l’escola, a l’Ajuntament, als pares i mares,
i a tots els voluntaris que ens ajuden a què totes
aquestes activitats es puguin portar a terme! Sense
la vostra col·laboració i ajuda seria impossible.
També hem organitzat un Màster Xef planer en el
marc de les Jornades Culturals Infantils, activitats
de Sant Jordi, col·laboració al concurs Rogelio Farnós,
entre d’altres.
Aquest estiu no parem! Recordeu, el Banc de Llibres
és una realitat, necessitarem voluntaris. Entre tots
farem una escola molt gran.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
Aquest segon trimestre ha estat, per a
l’associació, de força activitat. A part
del dia a dia, s’han fet dues sortides:
una primera per Pasqua a Benidorm i
una altra a Cantàbria.
BENIDORM. Aquest viatge va ser una
estança de quatre dies a aquesta ciutat. No hi va haver excursions, excepte
la visita que es va fer al poble d’Altea
i una altra a una fàbrica de xocolata
i a una tenda de productes de pell, al
poble de Finestrat. El règim era de llibertat de moviment per a tothom. Cadascú va anar a la seva. Alguns van fer
sortides a la nit, va haver qui va anar
als toros, es van veure processons i,
tots, molt de passejar.
SANT JORDI. Com cada any, l’associació va celebrar aquesta festivitat amb
un dinar al local social al que hi va assistir un nombre important de socis i
en el que ens varen acompanyar autoritats locals. En finalitzar l’àpat hi va
haver una actuació musical a càrrec
de l’orquestra Calibra. I, per finalitzar,
va haver ball.

CANTABRIA. La segona sortida va ser
la darrera setmana de maig i la destinació fou Cantàbria.

Santander...). Coincidint en dia de fira,
vam estar a Torrelavega, seu de la fira
nacional de bestiar.

Amb l’autocar ple i un trajecte en el
qual a estones ens acompanyà la pluja, després de dues parades tècniques
pel camí, vam arribar a Santillana
del Mar on teníem l’hotel. Aquest era
senzill, però molt correcte en quant a
servei, menjar i neteja. Segons opinió
unànime, era mereixedor d’alta qualificació.

També vam anar fins a Fuente Dé per
poder pujar, qui va voler, al funicular
dels Pics d’Europa. I l’últim dia, i fora
de programa, el guia, l’amic Joan, ens
va voler sorprendre portant-nos a veure un dels pobles catalogat com “dels
més bonics d’Espanya”: Bàrcena Mayor.
I no ens va defraudar. Molt bonic.

El temps va ser bo, encara que algun
dia no vàrem veure el Sol. Fins i tot en
algun moment, una mena de boira espessa semblava pluja, però això també és una cosa que a Cantàbria forma
part del paisatge. No ens va alterar en
cap moment el programa del viatge.
Vam fer excursions de caràcter cultural: museu d’Altamira, palau de Sobrellano, fàbrica d’anxoves, cova del
Soplao, església de l’Assumpció de Laredo...
I altres de caire turístic: vam visitar
els més importants pobles de la costa
càntabra (Suances, Comillas, Laredo,

La tornada va ser el dissabte amb parada a Saragossa per dinar i arribada,
sense novetat, al vespre, amb la gent
contenta i esperant poder tornar-hi (de
viatge) a les acaballes de l’estiu.
SANT JOAN. En el moment d’escriure
aquestes notes, l’associació està preparant el sopar i revetlla de Sant Joan
que es farà a l’esplanada de davant la
Llar de Jubilats. Confiem hi hagi força
participació, que el temps acompanyi,
que surti tot bé i, havent acabat la festa, tancarem la barraqueta, com se sol
dir, i farem vacances juliol i agost, així
què:
Passeu un bon estiu i fins setembre!
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CAMPUS SETMANA SANTA 2017
EL CF Santa Bàrbara va realitzar el
I Campus de Setmana Santa que va
tenir una durada de 4 dies i va tenir
molt bona acollida per part dels nens
i nens del nostre poble i també de les
poblacions veïnes amb un considerable nombre de nens i nenes que es van
inscriure.
També va venir un entrenador que ha
estat entrenant a 3a divisió, Eloy Lorente, que va venir a fer unes classes
tècniques i també a explicar als participants les seves vivències de futbol
tant a nivell nacional com també a nivell internacional.

Imatge dels nens i nenes participants al campus
amb l’entrenador Eloy Lorente

RESUM TEMPORADA 2016/2017
Des de la junta del CF Santa Bàrbara estem força satisfets dels resultats
generals que han assolit els diferents
equips del Santa.
A continuació us informem de la classificació dels diferents equips del club.
L’equip Pre-Benjamí dirigit per la seva
entrenadora Jeni han quedat a mitja taula de classificació de la lliga del
Consell Comarcal del Montsià. Felicitem a tot l’equip de jugadors, equip
tècnic i als pares i mares per la bona
temporada.
L’equip Benjamí dirigit pels seus entrenadors Boni i Jonathan han quedat
CAMPIONS 2016/2017 de la lliga del
Consell Comarcal del Montsià. Felicitem a tot l’equip de jugadors, equip
tècnic i als pares i mares per la bona
temporada.
L’equip Aleví dirigit pels seus entrenadors Ainhoa i Jordi ha quedat 6ns a la
taula de classificació de la lliga FCF, tot
i ser tots jugadors i jugadores de primer any ha estat un molt bon resultat. Felicitem a tot l’equip de jugadors,
equip tècnic i als pares i mares per la
bona temporada.
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L’equip Infantil dirigit pels seus entrenadors Edu i Santi. Aquest equip ha
tingut una temporada molt dura, ja
que majoritàriament està format per
nens i nenes de la categoria Aleví de
segon any, però des del club els volem
felicitar per la seva valentia, constància i esperit de superació que han demostrat durant tota la temporada. Felicitem a tot l’equip de jugadors, equip
tècnic i als pares i mares per la bona
temporada.
L’equip Femení també ha realitzat una
molt bona temporada tot i la manca de jugadores segons comentava el
seu tècnic Gonzalo. Han quedat en 5a
posició de la taula i després de la lliga
han participat en alguns tornejos com
el de Jesús i Maria on van quedar en
2a posició.

dors, jugadores i equip tècnic del CF
Santa Bàrbara. Després es va servir un
refrigeri per a tots els assistents.
Adjuntem algunes imatges de l’acte.

Alguns dels membres de l’equip Pre-Benjamí
2016/2017

Aquest any, 5 jugadores del club han
estat seleccionades per la FCF de la
delegació de Terres de l’Ebre per disputar el dia 17 de juny, a Salou, el torneig
on van participar equips de diferents
parts de Catalunya sota el lema “ORGULLOSA”.
1r Equip del Santa que juga a la categoria de 3a Catalana dirigit per Canti
i el seu assistent Santi ha quedat en
9a posició a la taula de classificació.
Aquesta passada pretemporada es va
iniciar a meitat del mes d’agost aproximadament i això va provocar ser en
part un inici de temporada no massa
favorable, però després ja van començar a canviar i van anar millorant.

Equip Benjamí 2016/2017

Agraïments
També cal tenir present que aquests
resultats els hem pogut aconseguir
gràcies a la col·laboració tant dels nostres jugadors i jugadores com també a
la gran implicació dels pares, mares i
familiars que han acompanyat al club
en tot moment als partits i als diferents actes que s’han realitzat durant
tota la temporada.

Alguns membres de l’equip Aleví 2016/2017

CLOENDA TEMPORADA 2016/2017
El diumenge dia 18 de juny es va realitzar l’acte de cloenda de la temporada
2016/2017 dirigida a tots els equips de
futbol base, l’equip femení i també es
va convidar a tots el familiars i veïns
per tal de poder participar en l’acte on
es van lliurar obsequis a tots els juga-

Equip Infantil 2016/2017
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INICI PRETEMPORADA
2017/2018
El 1r equip
inicia entrenaments el dia 1 d’agost.
Alguns membres de l’equip Femení 2016/2017

Donem gràcies a tots els assistents a l’acte.

1r Partit amistós
19/08/2017
CF Santa Bàrbara VS CF Vinaròs
2n Partit amistós
23/08/2017
CF Santa Bàrbara VS UE Rapitenca B
3r Partit amistós
26/08/2017
CF La Sènia VS CF Santa bàrbara

Tots els jugadors i jugadores presents

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Volem dedicar aquest número de la
revista a fer menció d’un acte molt
especial per a la nostra associació,
organitzat per la junta actual per
commemorar els 25 anys de la
creació de la primera associació de
Dones a Santa Bàrbara, el 2 d’abril
de 1992.
L’acte va tenir lloc a l’Smartcentre
la tarda del dissabte 1 d’abril de
les 18 h a les 21 h i es va dividir
en diferents apartats, el primer de
caire més formal i protocol·lari on
es van dur a terme els parlaments.
L’encarregat d’obrir l’acte i dirigir
unes paraules a totes les sòcies
assistents va ser l’alcalde de
la població, el Sr. Alfred Blanch
Farnós, seguidament, la presidenta
actual de l’associació, la Sra.
Yolanda Valldepérez Castells, va
dedicar unes paraules al públic
assistent fent un recorregut per
la història de l’associació des dels
seus inicis fins al dia d’avui; juntes

rectores, activitats, celebracions,
etc. A continuació, va tenir lloc el
reconeixement a les presidentes i
vocals que han format part de les
diferents juntes rectores durant
aquests 25 anys.
En acabar els parlaments i els
reconeixements es va donar pas
a la segona part de l’acte, més
informal i lúdica, on vam poder
gaudir de diferents representacions
musicals i teatrals, a càrrec de les
alumnes del curs de ball en línia
de Dolors Canelles i de membres
del Grup Teatral Planer.
Com a tota bona celebració
d’aniversari també vam tenir pastís,
que es va repartir entre totes les
sòcies assistents juntament amb
una copeta de cava i un petit obsequi.
El punt i final el van posar la Tuna
Folk que ens va oferir una animada
i divertida actuació, on vam poder
participar activament cantant i
ballant.

INICI ENTRENAMENTS
DE FUTBOL BASE
AL MES DE SETEMBRE
2017/2018

Ara només ens queda desitjar una
llarga vida a aquesta associació
que tant estimem.
Gràcies a totes per fer-ho possible.
Bon estiu i fins al setembre.
La Junta
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
ITINERARIS PER LES TERRES DE
CRUÏLLA 2017: LA FORÇA DE LA
GENT DEL TERRITORI
Per novè any consecutiu el grup de
centres d’estudis i entitats culturals
que ens aixopluguem sota el nom de
Terres de Cruïlla organitzem un conjunt
de passejades pel patrimoni del Baix
Maestrat, el Montsià i el Baix Ebre.
La voluntat del grup (en el qual el Centre
d’Estudis Planers hi està implicat des
de l’inici) és desenvolupar sinergies
per difondre, conservar i defensar
el patrimoni cultural, ambiental,
monumental, etc. del territori que es
troba a banda i banda del riu Sénia. Els
centres d’estudis i entitats organitzades
a l’entorn de Terres de Cruïlla
pretenem dignificar el treball i les
històries de tota una gent, els nostres
avantpassats, que tant van treballar
per construir tot allò que, des de fa poc,
s’ha anat abandonant com si aquell
passat no hagués tingut importància.
Com a tribut a aquella gent, volem
posar en valor aquest patrimoni rural.
Els Itineraris per les Terres de Cruïlla
(passejades pel patrimoni del Baix
Maestrat, el Montsià i el Baix Ebre) que
es duen a terme de maig a novembre,
aproximadament, és la principal
activitat conjunta que realitzem des
de 2009. Les sortides, obertes a tothom
i gratuïtes, permeten conèixer torres
carregades d’història o vestigis dels
nuclis antics emmurallats segles
enrere, així com fonts naturals o
paisatges amagats entre fronteres.
Historiadors, savis experts en botànica,
arquitectura, ramaderia o artesania,
així com les persones grans dels pobles
(ens envoltem de moliners, pastors,
pagesos o pescadors que, amb les
seues vivències, enriqueixen molt
cada itinerari) són els guies privilegiats
d’aquestes sortides que cada any
apleguen centenars de persones. En
l’edició d’enguany s’han programat 18
itineraris, que impliquen una vintena
d’entitats i que es realitzen entre el 13
de maig i el 25 de novembre (això vol dir
que quan apareixerà aquesta publicació
ja se n’hauran realitzat uns quants).
Qui vulga vindre només cal que
s’adrece al Centre d’Estudis Planers o
que directament faça cap al punt de

trobada de cada poble a l’hora indicada.
Són passejades, sense massa dificultat,
per conèixer una part del patrimoni
de cada lloc, amb explicacions per
contextualitzar la seua importància.
La convivència i complicitat entre
participants i organització és un altre
dels elements intangibles a destacar
dels itineraris.
Els itineraris previstos són els següents:
- Cervera del Maestrat. 13 de maig,
dissabte: “Un paisatge, un territori: la
humanització del terme de Cervera i les
seues partides”. Organitzen: Associació
pro-restauració ermita Sant Sebastià i
Centre d’Estudis del Maestrat.
- Canet lo Roig. 28 de maig, diumenge:
“Fonts al voltant del poble”. Organitza:
Associació Cultural Canetana “LO SUABE”
- Sant Rafael del Riu i el Castell. 3 de
juny, dissabte: “La Cova Alta: un barranc
singular”. Organitza: Grup de Catalogació
Los Taulons.
- Tortosa. 17 de juny, dissabte: “Les
fortificacions de Tortosa”. Organitza:
Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre
de Sant Carles de la Ràpita
- Sant Jordi del Maestrat. 1 de juliol,
dissabte: “Recorregut historicoreligiós
pels voltants de Sant Jordi”. Organitzen:
Associació dels Santjordiencs Absents i
Ajuntament.
- Alcanar. 19 d’agost, dissabte: “Visita
documentada al jaciment preiber dels
Santjaumes - Mas d’en Serrà”. Organitza:
Associació Cultural Lo Rafal.
- La Sénia. 23 d’agost, dimecres:
“Recordant antics comerços”. Organitza:
Centre d’Estudis Seniencs.
- Xert. 26 d’agost, dissabte: “De la Barcella

a Xert. 825è aniversari de la Carta de
Donació de la Barcella”. Organitza:
Associació Cultural Font de l’Albi
- Ulldecona. 2 de setembre, dissabte:
“La Ferradura-els Castellets”. Organitza:
Centre d’Estudis d’Ulldecona.
- Traiguera. 9 de setembre, dissabte: “El
campanar de Traiguera: la pedrera i la
construcció”. Organitza: Centre Cultural
Traiguerí.
- Godall. 17 de setembre, diumenge:
“Itinerari al voltant de la mola de Godall”.
- Vinaròs. 23 de setembre, dissabte:
“Ermites i cales”.
- Sant Mateu. 1 d’octubre, diumenge:
“Itinerari per les antigues rutes de la
transhumància”. Organitza: Associació
Cultural La Tella.
- Freginals. 8 d’octubre, diumenge:
“Barraques de la serra de Freginals”.
Organitza:
Centre
Excursionista
Pedrenyers dels Montsià.
- Benicarló. 15 d’octubre, diumenge: “Visita
al nucli històric de Benicarló”. Organitza:
Associació Cultural Pere de Thous
- El Boixar. 11 de novembre, dissabte:
“Passeig per la cultura i la natura del
Boixar”. Organitza: Parc Natural de la
Tinença i Ajuntament de la Pobla de
Benifassà.
- Santa Bàrbara. 12 de novembre,
diumenge: “Ruta dels orígens del poble
de Santa Bàrbara”. Organitza: Centre
d’estudis Planers.
- Mas de Barberans. 25 de novembre,
dissabte: “Fragments de pedra en sec”.
Organitza: Centre d’Estudis Lo Lliscó.
Més informació a:
https://terresdecruilla.wordpress.com/
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GRUP TEATRAL PLANER
VIATGE AL PASSAT PLANER 2017:
SANTA BÀRBARA REVIU EL SEU
NAIXEMENT COM A POBLE
Quasi mig miler de planeres i
planers es van aplegar la nit del 6
de maig al parc de la Independència
per a participar en la cinquena
edició de l’espectacle Viatge al
passat planer, que en esta edició va
estar centrat en escenes referides
als moments fundacionals del
poble, en atenció al fet que enguany
es commemoren els 200 anys de
l’inici del procés d’independència
municipal. De forma específica,
les escenes que van formar
l’espectacle van ser: “Los trulls del
deume” (en referència a l’impost
en espècie, corresponent a la
desena part de les collites, amb què
havien de tributar al segle XVIII les
primeres famílies colonitzadores
de la plana), “Casament a l’ermita
de les Planes” (recreació del
primer casament documentat a la
capelleta dedicada a santa Bàrbara,
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l’any 1763), “Oco en los llops!”
(sobre la gent que es quedava a les
casetes de camp durant la collita de
les olives, patint el fred i l’amenaça
dels llops) i “Volem ser un poble
independent!” (una visió històrica
i costumista del dia 27 de juliol de
1817, en què un grup de pagesos
es van reunir i van decidir fer la
petició formal d’independència).
Cants i balls tradicionals (cap de
ball, ball del punxonet, ball de
plaça, jota, etc.) van ser presents
al llarg de la representació per tal
de donar el toc d’espectacle total,
com la vida mateixa.
Com cada any, el Viatge al passat
planer ha estat impulsat pel Centre
d’Estudis Planers i el Grup Teatral
Planer, i han participat també
en l’escenificació la Coral Santa
Bàrbara, l’AMPA Jaume Balmes, el
Grup de Balls Tradicionals i altres
persones voluntàries, amb un
total de més de seixanta persones
en escena, i s’ha comptat amb la

col·laboració imprescindible de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Les escenes intenten anar més
enllà de l’estricta representació
d’un fet històric i s’hi incorporen
tota
classe
d’elements
que
contribuïsquen a dotar-les de
teatralitat i atractiu. Al llarg de
les diferents edicions s’han creat
ja més de 25 escenes diferents, en
un intent de fer difusió de diversos
fets històrics, formes de vida
tradicional, costums populars,
crònica negra, llegendes, contalles,
etc. D’esta manera, gent gran i
menuda del poble té la possibilitat
de fer una veritable immersió en la
pròpia història i, en definitiva, en
les pròpies arrels.
Posteriorment,
este
mateix
espectacle, amb unes poques
modificacions, es va representar la
tarda del dissabte 20 de maig dins
de la Festa del Mercat a la Plaça
d’Amposta, on Santa Bàrbara era
la població convidada d’enguany.
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UNIÓ CICLISTA
MARXA NOCTURNA VIA VERDA
Jornades Esportives 2017
Per novè any consecutiu, la
Unió Ciclista, amb el suport
de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
vam organitzar la Marxa Nocturna
per la via verda, el divendres 16
de juny. A les 21.30 hores, encara
clarejant el dia i amb molta calor,
els 45 participants emprenen la
sortida des de l’estació de Xerta
fins a l’estació de Bot, són 22,5
quilòmetres no molt durs però la
forta calor fa que ens ho prenguem
amb tranquil·litat. Cap a les 22.45
hores, ja fosc, comencen a arribar
els primers participants a l’estació
de Bot, on els espera un suculent
avituallament, a base de pizza,
coc de maçana, fruits secs, fruita i
beguda ben fresqueta, que tothom
agraeix.

Després d’avituallats i descansats,
a les 23.45 hores emprenem la
tornada cap a Xerta i, sense cap
incidència remarcable, comencen
a arribar els primers ciclistes a les
0.45 hores.
Volem agrair a tots el que van venir
la seva participació, va ser una nit

diferent, practicant l’afició que tan
ens agrada.
Des de la Unió Ciclista Santa
Bàrbara volem animar a tothom
a venir el proper any, ja que serà
la desena edició d’aquesta marxa
nocturna i ens fa una especial
il·lusió organitzar-la.
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Aquests darrers mesos els hem viscut
a un ritme frenètic, sense parar,
participant a les diferents competicions
de Twirling i activitats culturals del
nostre poble. Les competicions s’han
portat a terme a Ulldecona, Camarles,
Tortosa, el campionat de duets i
individuals a Tordera, per acabar amb
l’absolut de Catalunya celebrat al
nostre poble els dies 10 i 11 de juny.
Organitzar
un
Campionat
de
Catalunya, amb un total de 16 equips
i més de 300 atletes, és un esforç per
als membres del club i també per
als pares que durant els dos dies
participen en l’organització. Aquestes
competicions dinamitzen el municipi i
els seus establiments, especialment els
hotelers i de restauració; per al club,
suposa una petita ajuda econòmica
per poder invertir-la amb les atletes,
d’aquesta manera ja us podem
avançar que per al mes de setembre
incorporem una professora de rítmica,
ja que les exigències i la competitivitat
d’aquesta modalitat esportiva implica
que no només s’hagi de tenir habilitat
amb el bastó, sinó que també la
corporal, l’expressió i el ritme també
sumen per aconseguir un bon exercici.
Aquests darrers dies, el club també
ha col·laborat en els esdeveniments
culturals i esportius del nostre poble.
Primerament, amb una actuació al
Centre Vima que s’organitzava amb
motiu del seu aniversari. Uns dies
després en la donació de sang que va
promoure l’escola, realitzant alguns
entrenaments davant el Centre
Obert, amenitzant així la festa. I,
finalment, a les Jornades Esportives
amb el Campionat de Catalunya on
hem tingut el suport de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
Una altra notícia important per al club
és que l’equip júnior del nostre club
ha estat escollit per formar part de
la Selecció Catalana de Twirling 2017,
que competirà al Campionat d’Europa
organitzat per la EFBT, que se celebrarà
a Tortosa, del 29 de juny al 2 de juliol,
al recinte firal, sense dubte una
oportunitat per a les nostres atletes
per tal de viure en primera persona
una competició de primer nivell.
Aprofitarem aquest espai per donar
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les gràcies a qui durant 6 anys ha
encapçalat la presidència del club,
Olga Tomàs, tot i que la seva filla Zaira
Cruz va deixar el club la passada
temporada, Olga ha estat aquest darrer
any presidint-lo per ajudar-nos amb el
relleu que es produirà en breu. Per tant,
el Campionat de Catalunya va servir
també per fer-li un petit homenatge a
tots aquests anys de dedicació. Gràcies
Olga, presidir una entitat no és fàcil,
sabem que hi ha moments bons i
d’altres no tant, cosa que suposa rebre
més d’una crítica, molts maldecaps i
hores invertides, però ja formes part

de la història d’aquest club, Agraïm el
teu esforç i suport amb el relleu.
Per finalitzar us parlarem de
dues atletes que també han estat
reconegudes
en
les
diferents
competicions, Alba Rodríguez, com a
jove promesa del club i Júlia Gisbert
com a millor atleta del club, aprofitem
aquestes línies per desitjar-li el millor
a la Júlia i la seva família, en aquest
canvi que els portarà a viure durant
un temps fora del municipi. Júlia, tots
els canvis per durs que siguin ajuden
a créixer i nosaltres sempre estarem
aquí per quan tornis.

ZONA DE JOCS

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

Imatge 4

Imatge 5

Imatge 6

Imatge 7

Imatge 8

Imatge 9

Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per publicar en aquest apartat.
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ZONA DE JOCS
Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 38

Sudoku
Qui i què?
Imatge 1: Juan Gabriel Subirats i
José Maria Monllau
Imatge 2: Carmen Romeu i
Conchita Granell, 1959
Imatge 3: Roser, Marierne,
Enrique, Gerardo, Pere i Rosamari
Imatge 4: Francisca Verge i
Francisco Reverter
Imatge 5: Maria Luisa, Fuensanta,
Maribel, Juanita i Pepita
Imatge 6: Cinta Royo i Carmencín
Royo
Imatge 7: Celestino, Rosita, Pilar i
José Luís
Imatge 8: Mari Carmen Farnós,
Rogelio Farnós, Montse Farnós, Pili
Farnós i Carmen Loscos
Imatge 9: Lola, Pepita, Pepe, Pilar,
José, Juanita, Andrés, Liberta,
Rodolfo i Rosenda

Entreteniment infantil
Coloreja

Endevinalla
Mig groga i mig negra
vaig de flor en flor;
si molt em molestes
et clavo el fibló.
Solució núm. 38: Les flors

Dites i refranys:

Aigua d’estiu, xirriu, xirriu.
Webs recomanades:
http://www.oficinajove.cat
http://bancdenergia.org/juga-per-estalviar
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Anna Garriga López
Em dic Anna Garriga López i vaig
néixer al Baix Llobregat, concretament
al Papiol, al maig de 1964.
Sóc molt del meu poble, les arrels
sempre criden. Viure prop de Barcelona
té molts avantatges, però també al
Papiol, ja que es viu una vida més
tranquil·la i més sana que a la ciutat.
Al Papiol guardo bons records i grans
amics i no puc més que honrar a la
meva família i la feliç vida que vaig
viure amb ells mentre vaig ser al allí.
Ara, des de la distància, continuen sent
un pilar fonamental a la meva vida.
De pare català i mare cartagenera,
d’ells, tinc una herència fantàstica de
valors i riqueses personals que amb el
seu exemple com a grans persones van
saber transmetre’ns. Malauradament,
ara no podem gaudir de la companyia
del pare, però el sentim i el tenim
present a cada moment. Per això, ara
gaudim el que podem i amb alegria de
la nostra genial mare.
Sóc la segona de quatre germans,
tinc dos cunyats i cinc nebots que
són la joia de la família. Quan hi som
tots junts vivim una energia d’unió i
felicitat plena. No hi ha res més bonic
que la família i tota aquesta herència
de valors és el que intento transmetre
als meus fills.
Sempre m’ha agradat el contacte amb
la gent i he estat una persona molt
activa, participant en actes i festes
culturals: a una colla sardanista, a
una coral, com a monitora d’esplai i
portant grups de joves a la parròquia.
Professionalment vaig començar als
8-9 anys rentant caps a la perruqueria
del carrer. Eren altres temps! O era
això o era ajudar a la botiga dels meus
pares que no m’agradava gens.
I així vaig passar la joventut, estudiant
durant la setmana i treballant els
dissabtes. Les circumstàncies em van
portar als 17 anys a treballar pel meu
compte a Sant Joan Despí i, un temps
més tard, al Papiol, on vaig estar deu
anys, aprofitant tenir la ciutat a prop
per no parar de fer cursos i seguir
formant-me com a professional.
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La meva obsessió i passió sempre ha
estat viatjar, conèixer altres cultures
i conèixer gent, tant en el meu propi
país com a l’estranger. M’encanta
la desconnexió que representa un
viatge i l’aventura de viure una nova
experiència.
I en un viatge vaig conèixer a uns nois
de Santa Bàrbara i començà el meu
descobriment de la terra, cultura i les
paraules ebrenques. Com a anècdota
contaré que la primera vegada que
va venir Gerard a la perruqueria, jo
estava recollint i ell em va dir: “Vols
que t’agrane?”, i jo me’l vaig mirar

cautelosa i pensant... “Sap Déu que em
vol fer ara”. No tenia idea del que volia
dir agranar.
L’any 1992 va ser quan vaig venir a
viure a Santa Bàrbara. Em vaig casar
amb Gerard Cid i Solà, fill d’Agustí “de
Cameta” i Angelina “de la Miliana”,
grans persones que sempre es van
portar molt bé amb mi. Tot i que la
nostra relació es va dissoldre al cap de
17 anys, sempre intentem tenir bona
entesa pel bé dels nostres fills.
Al cap de quatre mesos de ser-hi va
venir a buscar-me Pepita la del Ros per
treballar amb ella, doncs li quedaven

Planers en adopció

un parell d’anys per jubilar-se. Pepita va
fer-me sentir molt a gust, m’escoltava
molt els seus consells i li estic molt
agraïda, doncs aquest fet va obrir-me
les portes per a la meva integració
a Santa Bàrbara, junt amb la meva
participació a l’Associació de Dones
Planeres i a la Unió de Comerciants de
la qual vaig ser presidenta un munt
d’anys; associacions de les quals
guardo bons records i grans amistats.
Al començament el que em va sobtar
de Santa Bàrbara va ser que tot era
molt pla i tots els carrers em semblaven
iguals, havia d’agafar referències per
no perdrem, potser perquè el Papiol és
a dalt d’un turó i és ben diferent.
Em vaig acostumar ràpid a la plana i
la seva gent i als increïbles paratges de
l’entorn, tant del Delta de l’Ebre com
dels Ports. Veig a Santa Bàrbara en una
situació privilegiada i molt a prop tant
del mar com de la muntanya. També
té, tot i ser una població jove, una vida
i unes arrels culturals molt riques i
un tarannà de tirar sempre endavant
per millorar totes les condicions del
poble. Les instal·lacions i serveis, tant
esportives, culturals i institucionals

són espectaculars i la gent molt
participativa en associacions i actes en
els quals els meus fills i jo hem tingut
l’oportunitat i l’orgull de participar-hi.
Bé, dels 25 anys que porto a Santa
Bàrbara he de dir que han estat els
més intensos de la meva vida en què
hi ha hagut tot tipus d’experiències. A
la fi, sempre bones que m’han ajudat
a conèixer-me i créixer com a persona.
La més important va ser i és l’arribada
dels meus fills Tamara i Xavi a la meva
vida. Ells són una font de saviesa per
a mi i els meus millors mestres; són el
motor i la meva raó de ser. Agraeixo la
felicitat que m’han aportat. Els estimo
infinitament i sempre seran amb mi.
També vull dedicar unes paraules
d’agraïment als meus clients i
clientes, per ser amics meus, per
poder permetrem realitzar-me com a
professional i poder tirar la meva vida
endavant, en el meu cor són part de la
meva família.
I de família, la de Gerard, que sempre
ha estat al meu costat, tant tios com
cosins, en especial els més propers,
Montse, Mari Carmen i Santi que són
per a mi germans i sempre seran la
meva família planera.

I la “colla de casats” en la qual em vaig
sentir molt a gust i vaig passar uns
anys molt bonics amb ells i tinc el goig
de comptar amb la seva amistat.
I la “colla de separats” en la qual
m’he permès ser jo, guiar la meva
vida i gaudir d’una font d’amistat
incondicional que no té preu.
Així que ja podeu veure, tinc l’alegria
de sentir-me planera, no es pot dir per
sempre, sabem on naixem però no
on morirem. Però sí que sé que Santa
Bàrbara i la seva gent ha deixat una
empremta al meu cor per sempre, que
no es podrà esborrar mai. Em sento
molt estimada.
Moltes gràcies!

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Centre Obert l’Oliveta
En l’entrada de l’estiu, el Centre Obert
l’Oliveta finalitza el curs 2016-2017, on
han estat un total de 49 nens i nenes
que han gaudit del servei totes les
tardes en l’horari de 17 a 19.30 hores.
Durant el curs s’han realitzat diferents
tallers i activitats, com ara coeducació,
dinàmiques, celebracions especials,
reforç escolar, llenguatge de signes,
informàtica, comprensió lectora, cuina,
hàbits, primers auxilis, ciutadania,
entre altres. Per això, a través d’aquest
nou número del magazín, volem fer
un recull d’imatges d’algunes de les
activitats que s’han desenvolupat al
llarg dels mesos d’obertura del centre.
Se’n fa una valoració més que positiva,
ja que s’han assolit els objectius
marcats durant el curs. Volem destacar
també la implicació dels menors en
totes les activitats organitzades.
Des d’aquí, l’equip educatiu del centre
agraeix la confiança mostrada per les
famílies i informen que les inscripcions
per al proper curs seran els dies 13, 14
i 15 de setembre, tot i això, es repartirà
la informació a l’escola a l’inici del
nou curs escolar 2017-2018.

Futbol Net, els alumnes d’APASA,
van poder gaudir d’una sessió molt
divertida per a tots ells consistent
en dinàmiques relacionades amb els
valors del programa, aplicats al futbol
i a altres esports.
FUTBOL NET SANTA BÀRBARA
finalitza i ha estat una nova
experiència, la primera a nivell del
nostre poble i també per als nens que
s’han apuntat, així com també per als
monitors, mediadores i coordinadora.
Tot i ser el primer cop es feia, ha anat
molt bé. S’han apuntat molts nens,
nenes i joves del poble, i han conviscut
i treballat valors com respecte, esforç,
treball en equip, humilitat, ambició,
compromís, companyonia, demanar
disculpes...
Aquests valors els han anat aplicant
en els jocs i esports que practicaven
a cada sessió i, com a resultat, hem
pogut veure una gran millora en tots
aquests aspectes.
Esperem i desitgem que es pugui tornar
a fer pròximament, ja que ha estat una
experiència on tots hem après alguna
cosa positiva i on també vam poder
realitzar alguna sortida com la que es
va fer el diumenge 14 de maig al camp
nou, on s’ho van passar genial.

FUTBOL NET SANTA BÀRBARA
Futbol Net de Santa Bàrbara ha
participat en les XII Jornades Esportives
del centre APASA. La sessió va tenir lloc
el 10 de maig amb 20 participants del
total de les persones ateses a l’entitat,
amb diferents necessitats de suport.
la sessió programada va ser a la tarda,
juntament amb els participants del
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Grup Joventut
En aquest tercer trimestre del
magazín us explicarem les activitats ja mítiques del Grup
Joventut durant l’estiu.
Començarem el dilluns 10 de
juliol, dins del marc de les Festes Majors es durà a terme la
XII cursa enigmàtica, aquest
any sota el títol “Feliç any nou
xinés”. Els participants hauran
de venir disfressats de xinesos
per tal d’endinsar-se amb la
temàtica i passar una nit molt
divertida on l’enginy serà indispensable.
I per finalitzar el juliol, un total
de 62 xiquets i xiquetes guiats
per 12 monitors marxarem a
La Pobla de Cérvoles per dur a
terme les tradicionals colònies
d’estiu. Els monitors continuarem amb la dinàmica de ser
nosaltres mateixos els cuiners
encarregats d’alimentar als infants durant tota la setmana.

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

http://www.contregisa.com

Punt d’Informació Juvenil Planer
Parlem de …
Trobada Nacional de Joventut
2017
Pla d’Actuació Territorial de
Joventut 2017-2020 (PATJ
2017-2020)
El Pla d’Actuació Territorial de
Joventut 2016 va establir les
prioritats del món local en polítiques
de joventut dins del marc que preveu
el Pla Nacional de Joventut 2020.
Aquestes prioritats i línies de treball
es van generar a partir de processos
de diagnosi i d’interlocució arreu de
Catalunya.
Ara arriba el moment de definir el
nou PATJ 2017-2020, que donarà
continuïtat a aquest plantejament
inicial, però que vol posar l’accent en
com podem avançar conjuntament,
els serveis locals de joventut i la
Direcció General de Joventut, per
tal de millorar les polítiques de
joventut.
Per aquesta raó, el nou Pla
d’Actuació Territorial de Joventut
integrarà aquest cop dos aspectes
fonamentals per al Projecte Territori:
- El plantejament del contracte
programa per al finançament
en joventut de la Generalitat als
ens locals.
- La definició del catàleg i de la
cartera de serveis de la Xarxa
Nacional d’Emancipació Juvenil.
A més a més, es disposa dels resultats
de l’avaluació sobre les polítiques
de joventut a municipis i consells
comarcals realitzada durant el 2017,
que permetran conèixer quina és
la situació actual de les polítiques
desplegades pels ens locals.
Els objectius principals de la trobada
nacional han estat:
- Donar a conèixer i reflexionar
sobre la situació de les polítiques
locals de joventut a partir de les
primeres anàlisis de l’avaluació
sobre les polítiques de joventut
a municipis i consells comarcals
realitzada durant el 2017.
- Contrastar les propostes de
millora que s’han construït en
el marc dels espais de treball

monogràfic i establir els propers
passos del PATJ 2017-2020.
- Disposar de noves eines per al
treball i l’empoderament dels
joves des del món local i fer-les
valer.
- Generar un espai de trobada
i cohesió entre professionals
i responsables polítics de
joventut de tot el territori.

La trobada és un espai de treball i
cohesió entre els professionals i els
responsables polítics de joventut
de tot el territori, on el municipi de
Santa Bàrbara ha estat representat
pel regidor de Joventut, la tècnica de
joventut i la dinamitzadora juvenil,
persones encarregades de gestionar
les polítiques de joventut al nostre
municipi.
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La Plana Ràdio

Fi de curs i bon estiu!

Ja ens van advertir que seria després
de festes quan us tornaríem a
saludar des de les pàgines d’aquest
mitjà germà, per tant abans de
res, desitjar que tothom ho hagi
passat el millor possible i ara, un
cop acabades, gaudeixi de la resta
d’estiu.
Nosaltres vam tancar el curs
radiofònic 2016-2017 a finals del
passat mes de maig i, després d’una
setmana d’impàs per dur a terme
diverses tasques de manteniment
tècnic i administratiu, vam donar
inici a la programació d’estiu que es
perllongarà fins a la segona meitat
de setembre.
Com a responsable de la ràdio
municipal, en general puc fer, un
any més, una valoració positiva
del curs passat. La implicació,
dedicació i interès de la trentena de
col·laboradors que mantenim i que
permeten donar aquesta policromia
a la nostra programació no pot ser
valorada més que en positiu. Com
no em canso de dir, sense ells i elles
aquesta ràdio no seria el mateix.
Gràcies!
No vull amagar un parell de
qüestions que han enterbolit un poc
aquest curs. D’una banda les baixes
forçades per qüestions de salut, en
uns casos, i de treball per uns altres,
que ens han fet prescindir d’alguns
dels programes més escoltats de
la nostra graella. L’altra qüestió és
més tècnica i em consta que està en
vies de solució. Sabeu que el camp
de les noves tecnologies avança tan
ràpid que sovint es fa difícil seguir el
ritme per estar actualitzat amb una
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periodicitat raonable. Els nostres
equips informàtics porten molts
anys treballant dia i nit i, per tant,
tenen un desgast i una acumulació
de dades que, de moment, ens ha
donat solament petits ensurts, però
que em temo que un dia l’ensurt
sigui irreparable, per això és ja
urgent aquesta actualització que,
com deia, sembla s’albira en un
futur no massa llunyà... espero.
Acabo amb una ressenya a la festa
de fi de curs que va ser tot un èxit de
participació, amb un attrezzo molt
especial, un sopar ple d’activitats

amb les que no vam deixar descansar
als participants, una visita cultural a
una empresa única al territori i crec
que al país, i el comiat emocionat a
Alfredo Blanch que durant 11 anys
ens ha explicat, a la seua manera,
moltes històries del nostre poble,
però que per voluntat pròpia, decidia
deixar-ho aquí. Gràcies Alfredo.
Bon Estiu i fins al setembre!
Josep Roig i Cardona
La Plana Ràdio
-Director-

Llar d’Infants Les Beceroles
MONA PASQUA
Per la Setmana Santa els nens/es de la
llar van fer una mona amb un donut,
un ou kinder, anissets i unes plomes
per decorar, per emportar-se a casa.

VISITEM UNA GRANJA
Els nens/es de P2 que encara treballen
els oficis van anar a veure una granja de titos. A la granja van anar amb
carros i cavalls gràcies a l’Associació
Amics dels Cavalls del nostre poble

FESTA DE LA PRIMAVERA
En motiu de les jornades culturals infantils, el dia 9 de juny, vam celebrar
la festa de la primavera. Aquest dia
els pares i mares venen a la llar a fer
diferents tallers amb els seus fills/es i
gaudir d’un dia diferent. Els tallers que
vam fer eren: amb pintura i pinzells
pintàvem pots i plats de fang, fèiem un
barret de cuiner/a i un taller de cuina
on els nens/es feien una pizza. Per acabar, vam fer un berenar que van preparar les mares dels nostres infants.

FESTA DE GRADUACIÓ
El dia 27 de juny hem graduat als
nens/es de P2 un cop més, és una festa
d’alegria i tristesa a la vegada, ja que
per un costat la festa en sí és molt bonica però també acomiadem als nens/
es que el curs que ve marxen cap a
l’escola, i després de tants anys sempre ens fa peneta.
Hem fet un berenar, seguit de la graduació dels nens/es un per un i després hem passat un vídeo resumint
els anys que els petits/es han estat a
la llar.
Les educadores donem les gràcies als
pares/mares per confiar amb nosaltres.
Durant aquest trimestre també hem
fet moltes més activitats: visita dels
mossos, visita al CAP, visita al Centre
de Dia, ens porten pollets al cole, anem
a la biblioteca, estampem pintura...

que ens van acompanyar. Un cop allí
van poder veure les instal·lacions d’on
estan els titos i van poder jugar amb
ells. Després de l’esmorzar van tornar
cap a la llar. S’ho van passar pipa!

EXCURSIÓ FI DE CURS
Tots els anys fem una sortida juntament amb els pares/mares i familiars
que ens volen acompanyar. Aquest any
vam anar el dia 26 de maig al Jardín
del Papagallo de Peníscola. Quan vam
arribar ens esperaven els guies i ens
van fer una ruta per totes les aus que
hi podem trobar allí i els hi anàvem
donant de menjar. També vam veure
cangurs i tortugues gegants.
Després vam veure una actuació d’aus
la qual ens va agradar molt, vam dinar i
per la tarde vam veure una actuació de
màgia en la qual ens van deixar parats.
Un gran dia, que esperem poder repetir l’any vinent!
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Centre de Dia de Santa Bàrbara
Festa 2n aniversari del Centre

Dia a dia

de Dia Santa Bàrbara

Continuem treballant dia a dia per poder oferir els millors serveis. Per això
som tan actius i es realitzen moltíssimes activitats. El Centre de Dia és un
lloc idoni per al benestar dels nostres éssers estimats.

El passat 18 de maig el Centre de Dia
de Santa Bàrbara va celebrar el 2n
aniversari com a Centre Vima.
El temps no ens va acompanyar gaire
però la gent del poble si. Vam tenir
l’actuació de les nenes del Club de
Twirling i la ballada de dos jotes del
poble, la Jota de Santa Bàrbara i la
Jota Planera, una jota creada aquest
any en motiu del 200 aniversari de
l’inici del procés d’independència del
municipi. Els nostres avis van tenir
el plaer de poder gaudir d’aquestes
actuacions.

Activitats

Aprofitant el bon temps i les Festes Majors de Santa Bàrbara es realitzaran
sortides fora del centre, participació amb les Festes Majors, jocs, gimnàstica,
jocs de taula i tallers de cuina refrescants.

Agraïm a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara els regals que van fer als
avis, al Club de Twirling per les
actuacions i als balladors per aquest
nou ball per al nostre poble, gràcies
a vosaltres la climatologia no va
importar.
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Museu de la Vida a la Plana
La producció i les diferents aplicacions de l’oli centren el projecte de final de CFGS de
l’alumna en beca de formació Dual del CI de la Vida a la Plana
Com cada any, tant les pràctiques com el treball ha estat tutoritzat des del Consorci del Museu de les
Terres de l’Ebre
Al mes d’abril, l’alumna en beca
de formació Dual del cicle de Guia,
Assistència i Informació Turística
de l’Institut Montsià (Amposta),
Alejandra Ferrando, va presentar
davant els seus companys i tutors el
treball de final de Cicle de Formació
de Grau Superior (CFGS). El projecte
presentat consisteix en el disseny
i creació d’un producte turístic
sobre la producció i les diferents
aplicacions de l’oli d’oliva.
Des de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i el Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre –institució que
tutoritza l’estada de pràctiques i
que encapçala la xarxa Ebre, Natura
& Cultura de la qual en forma part
el CI de la Vida a la Plana –, es va
organitzar una sortida per testejar
alguns dels punts que conté la ruta.
La jornada va començar al CI de la
Vida a la Plana, amb la presentació
de tot el projecte davant dels
alumnes de 1r i 2n del CFGS. A
continuació, l’alumna va realitzar
una visita guiada a les sales

permanents de l’equipament per
donar a conèixer el ric patrimoni
que atresora el municipi planer. La
presentació del projecte va finalitzar
a la Cooperativa Agrícola de Santa
Bàrbara, on els estudiants van poder
conèixer el procés de producció de
l’oli i van poder tastar alguns dels
seus olis.
En aquesta presentació, i tenint en
compte que de moment es tracta
d’un projecte, no es van poder
testejar tots els punts del producte,
que combina gastronomia, sortides
de camp, un tractament de bellesa i
un dinar a un restaurant del territori.
Aquesta activitat forma part del
procés de formació que es du a terme
des del Consorci del Museu de les
Terres de l’Ebre, amb la col·laboració
de l’INS Montsià i l’Ajuntament de
Santa Bàrbara. Aquest procés, que
comença amb unes pràctiques no
remunerades fins arribar a la beca
formació Dual, finalitza a l’estiu amb
un contracte professional que els
permet introduir-se al món laboral.

El Museu de la Vida a la Plana imparteix un taller sobre oleoteràpia en motiu del Dia
Internacional dels Museus
Aquest taller formava part del programa d’activitats organitzat per la xarxa EBRE, NATURA & CULTURA
per al DIM2017
Prop de 20 persones es van donar cita
al taller d’oleoteràpia, organitzat pel
Consorci del Museu de les Terres de
l’Ebre, el Museu de la Vida a la Plana
i l’Ajuntament de Santa Bàrbara
el 20 de maig, en motiu del Dia
Internacional dels Museus.
La jornada va començar a les 11 h
amb una visita guiada per les sales
d’exposició permanents del centre,
amb l’objectiu de donar a conèixer
als visitants el conreu de l’olivera i la
producció d’oli.
Tot seguit, a la sala d’actes, l’alumna
en FP Dual Alejandra Ferrando va
mostrar als assistents les diferents
aplicacions en cosmètica i els

beneficis que té per a la salut l’oli
d’oliva. El taller va finalitzar amb un
petit tast d’olis de la Cooperativa de
Santa Bàrbara.
L’objectiu
de
les
activitats
organitzades per al DIM per la xarxa
EBRE, NATURA & CULTURA – que
encapçala el Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre i de la qual en
forma part el Museu de la Vida a la
Plana–, és divulgar i sociabilitzar el
patrimoni cultural que es gestiona
des d’aquests equipaments, mostrar
continguts que no es poden visitar
habitualment i ampliar el discurs
d’algunes
de
les
exposicions
temporals que acullen.
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Smartcentre

Escape rooms a l’Smartcentre
Saps què és una room escape? És
una activitat perfecta per passar una
estona diferent amb els amics i les
amigues. L’activitat es desenvolupa
en una habitació tancada, amb
objectes i altres elements que
contenen enigmes que cal resoldre
per trobar les pistes necessàries
per sortir de l’habitació abans que
finalitzi el compte enrere.
El joc s’inicia a una cambra, en
aquest cas, l’aula polivalent de
l’Smartcentre. Un cop dins, es
tancarà la porta i tindreu 60
minuts per descobrir i resoldre els
diferents misteris que s’amaguen a
la sala, amb l’objectiu d’aconseguir
escapar abans que s’acabi el temps.
Una emocionant aventura plena
d’enigmes i misteris on tu seràs
l’autèntic protagonista!
Cada any, l’Smartcentre inclou
noves activitats al seu calendari
anual. L’objectiu és que hi hagi
activitats per a totes les edats, inclòs
la població jove i adolescent. D’altra
banda, la gent jove acostuma a tenir
una gran activitat amb activitats
vinculades a les TIC per la qual cosa,
des de l’Smartcentre s’intenta també
oferir altres ocupacions diferents
a les noves tecnologies i que siguin
igual d’entretingudes.
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Enguany si tens 14 anys o més,
a l’Smartcentre podràs gaudir
d’aquesta experiència. A partir del
mes d’octubre, un cop al mes, tindràs
una aventura diferent, un misteri
nou per resoldre i escapar, abans
que acabi el temps, de la sala. De
ben segur que amb l’escape room de
l’Smartcentre no us podreu avorrir.
Vine i ho comprovaràs!
I recorda: només disposes de 60
minuts per escapar...

Smartcentre

L’activitat a l’Smartcentre
Aquest tercer trimestre, l’activitat a
l’Smartcentre ha estat molt intensa.
Com sempre tenim activitats per a
tota classe de públic, des dels més
petits als més grans del nostre poble.
Per als més petits tenim la bebeteca,
un espai on hem descobert el racó
de mares i pares, ballmanetes i els
primers llibres que els més petits
poden trobar a la nostra biblioteca.
Els nens/es a partir de tres anys
tenen l’espai de contacontes on
a part de la Llegenda de Sant Jordi
varen tenir poesia amb els cinc
sentits, on van poder tocar, olorar,
sentir, mirar i tastar... Per a una
miqueta més grans Llegim i Xalem
on hem buscat al drac de Sant Jordi
i hem fet la volta al món amb..., els
jocs de taula i el taller de DJ.
El públic adult ha pogut gaudir de les
converses en anglès, les classes de
francès, lire et parler français, llegim
i parlem i el club de lectura, on han
llegit EL NAZI DE SIURANA de Toni
Orensanz, EL CIELO HA VUELTO de
Clara Sánchez, i CHARMÁN de Noah
Gordon. I no ens oblidem dels majors
del nostre poble, amb el taller de
memòria, la nostra història planera
i la lectura a domicili.
Per a tots els públics hem pogut
gaudir dels nostres aparadors, el de
Sant Jordi, el de Sant Gregori i el de
l’estiu. També del dia Smart, al mes
d’abril el Dia Mundial de la Seguretat,
al mes de maig el Dia Mundial

d’Internet i les Telecomunicacions
i al mes de juny el Dia Mundial del
Donant de Sang. I finalment, les
col·leccions.
Destacar el mes d’abril amb la
celebració de la Diada de Sant Jordi,
el dia 20 vàrem tenir la llegenda de
Sant Jordi, i després un taller on els
nens/es es van poden fer un casc de
cavaller o una corona de princesa
i, tot seguit, va tenir lloc l’exposició
de treballs i foto de participants a
l’escut. El dia 21, al matí, lectures
en veu alta a càrrec d’alumnes de
l’Institut les Planes i alumnes de
6è de Primària de l’Escola Jaume
Balmes. I, a la tarda, la revetlla
d’històries, un recital de poemes,
lectures de textos i activitats de
memòria amb imatges temàtiques i
música d’acompanyament, a càrrec
dels membres del club de lectura,
llegim i parlem, dels alumnes dels
cursos de català per a adults, del
taller de memòria, del taller de DJ i
dels cursos d’informàtica.
Aquest trimestre també hem tingut
unes visites molt especials, ja que han
vingut els alumnes de P2 de la Llar
d’Infants Les Beceroles i els alumnes
de P4, P5, 1r, 3r, i 5è de l’Escola
Jaume Balmes, que, per rebre’ls,
estava la bibliotecària, la caputxeta
vermella, la princesa Blanca i la
princesa Margarideta, i pel que ens
van explicar, a les nits, hi ha més
moviment del que ens imaginem.

El dia 26 de maig vàrem donar per
finalitzat el CODECLUB, el qual
dóna noves eines perquè els infants
puguin aprendre a programar
ordinadors.
També hem de destacar la Setmana
de l’Energia, on per al més petits
es va jugar al joc de l’energia, per
aprendre a estalviar en les seves
activitats quotidianes i, per als
adults, la xerrada “La factura de la
llum, com podem reduir-la?”.
Finalment, també s’han realitzat les
activitats habituals d’inserció laboral,
reocupa’t, activitats extraescolars
i l’habitual moment radiofònic a
l’Smarttime de la Plana Ràdio.
Ara ja ens ha començat l’estiu, les
activitats queden aturades, però
us esperem al setembre amb més
d’una novetat. Tot i que recordeu
que durant tot l’estiu us esperem a
la bibliopiscina.
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El racó de les recomanacions
Document
Títol: Negre estalzí
Autora: Francesca Aliern

Quan un carreter es troba un xiquet d’ulls negres a la vora del camí de carros
que el porta a fer intercanvi de cítrics amb les comarques veïnes de muntanya i
li allarga la mà, s’encén una llum per a l’esperança. L’home decideix fer-se càrrec
del noi, però la primera reticència la troba a casa amb la seua dona. En temps de
postguerra, en què la fam, la soledat i la manca d’afectes sincers fan estralls, naix
una amistat que aconseguirà perdurar en el temps, que travessarà el fum dens
de les carboneres i que lluitarà per superar la boira encegadora dels prejudicis
i les enveges. Negre estalzí és un cant a la vida, a la humanitat i a l’amor que
traspassa per dalt totes les dificultats.
La seva autora, Francesca Aliern va néixer a Xerta (Baix Ebre). Guardonada amb
el Mèrit de les Lletres Ebrenques (2011) i com a Filla Predilecta de Xerta (2016), la
seua prolífica obra compta amb un gran nombre de lectors i lectores fidels: Xerta.
Recull popular (1995), Records i memòries al voltant d’uns murs (1996), Un
otoño, toda una vida (1997), No llores, Laura (1999), El batec de l’aigua (2000), La
canela (2001), Misererenobis (2002), La Menestrala (2003), La historia
innecesaria (2004), El pont de la solitud (2005), Sabó moll (2006), Camins (2007), Cor
de llop (2008), Aigües fondes (2009), Mans de fang (2010), L’espiera (2011), La
senyora Avinyó (2012), La segona innocència (2013), Les passions de la
Menestrala (2014), Cullerades de vida (2015) i Cafè de París (2016).

Web
http://lletra.uoc.edu/
Fa més de 15 anys que aquesta
web és una de les referències més
importants de la literatura catalana
a Internet. Hi trobem actualitat i
informació sobre certàmens literaris.
Però el més important és el seu
fons documental. Podem cercar per
nom d’autor, és un catàleg viu que
constantment es va actualitzant i va
afegint nous noms. També podem fer
la cerca per obres en una estructura
similar que també inclou propostes
didàctiques i comentaris. Una de les
seves seccions més interesants, és el
tast de textos, que ens permet llegir
fragments de moltíssimes obres.

Finalment, a l‘apartat multimèdia,
hi trobem testimonis dels mateixos
autors, on podem recuperar, per
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exemple, al mateix Salvador Espriu
recitant un fragment de la pell de
brau.

Serveis Socials Bàsics
SERVEI ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI OFIDEUTE
Programes socials d’habitatge de la

Generalitat de Catalunya

  Habitatge

Ofideute
Què és ofideute?
És un servei gratuït d’informació
i assessorament adreçat a les
famílies amb dificultats per atendre
el pagament dels préstecs o crèdits
hipotecaris i que estan en risc de
perdre el seu habitatge principal.
L’Administració no pot imposar a
cap de les dues parts la modificació
dels
contractes
signats
entre
privats. L’actuació del servei es basa
en els principis de voluntarietat,
imparcialitat,
confidencialitat
i
guany comú.
L’inici de la intermediació és
voluntari per a ambdues parts.
El
procediment
requereix
de
l’autorització de la persona usuària,
que habilita al servei a adreçar-se
a l’entitat financera, es compromet
a actualitzar la documentació i a
informar dels contactes posteriors
amb l’entitat financera.
SERVEI OFIDEUTE
CONSELL COMARCAL MONTSIÀ
977704371

Usuaris:
Famílies propietàries d’un únic
habitatge, que no poden atendre les
quotes del préstec o preveuen que no
les podran fer efectives en el futur.
Famílies que, per l’impagament de
préstecs amb garantia immobiliària,
estan en risc de perdre l’habitatge i no
tenen altres propietats d’immobles.
Persones avaladores de préstecs

amb garantia hipotecària que, per
motiu d’impagament, estan en risc
de perdre l’habitatge.
En tots els casos, les famílies
prèviament a la visita concertada
amb Ofideute s’han d’adreçar a
la seva oficina bancària perquè
demani l’adaptació de les condicions
del crèdit a l’actual capacitat
de
pagament,
mitjançant
els
instruments que l’entitat consideri
oportuns.

Assessorament hipotecari:
És la informació i orientació
jurídica que es dona a les persones
usuàries del servei sobre els
compromisos subscrits en els seus
préstecs o crèdits hipotecaris, les
possibilitats de negociació i els
ajuts de l’Administració. Es respon
als dubtes en l’àmbit hipotecari, la
qual cosa permet als usuaris tenir
un coneixement exacte de la seva
situació, una visió de les possibilitats
de solució i de les despeses que
comporta cada opció. A més, si és
pertinent, s’informa a les famílies de
les conseqüències de l’impagament
i de les responsabilitats davant
d’un possible inici de procediment
judicial d’execució hipotecària.
Explicar a l’entitat financera les
dificultats de pagament i negociar
solucions.

En cas de no arribar a un acord
amb l’entitat, us podeu adreçar a
Ofideute perquè analitzi el cas i faci
d’interlocutora amb l’entitat.
Si el deute ja és important i heu
rebut avisos de reclamació judicial
demaneu assessorament legal al
Servei d’Orientació Jurídica (SOJ).
SOJ
JUTJATS D’AMPOSTA
977441029

Ofereix a les famílies un canal de
comunicació amb l’entitat financera
per
renegociar les condicions
dels préstecs. La intermediació
hipotecària és una via alternativa i
eficient abans de l’inici d’altres vies
de recuperació del deute.
Com ajuda ofideute?
Ofideute lliura la proposta acordada
a l’interlocutor/a de l’entitat
financera per a la seva valoració i
fa un seguiment de la resposta i les
possibles contraofertes. Ofideute
finalitza la seva actuació quan obté
la resolució definitiva de l’entitat.
La proposta d’Ofideute no té
caràcter preceptiu ni vinculant. Les
entitats financeres no hi queden
obligades i podrien decidir iniciar
la via judicial o notarial per a la
reclamació del deute, si fos el cas,
com preveu la llei.
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Participació Planera

“1817”: L’inici de la independència a través d’un poema
Màrius Pont Fandos

“1817” és un poema que es va recitar
per primer cop en públic el dia 12
de maig, amb motiu de l’activitat
de commemoració dels 200 anys de
l’inici del procés d’independència
municipal i de l’acte d’homenatge
als impulsors de la segregació del
poble de Santa Bàrbara, que es va
fer el dia 12 maig al Museu de la
Vida a la Plana, en el mateix espai
de l’antiga masada de Martí on el 27
de juliol de 1817 un grup de pagesos
de les nostres Planes van decidir
començar a recórrer el camí cap a la
independència.
Es van reunir, com era costum, en
diumenge al matí, en acabar la missa,
i segurament a la masada es van
aplegar no només ells, sinó també
les seues famílies. Allí va acudir
l’escrivà de Tortosa que havia de
posar sobre paper la sol·licitud ben
argumentada. M’he volgut imaginar
que Agustí Martí, com a bon amfitrió
i líder de la iniciativa (juntament
amb Joaquim Vallés) es va adreçar
als presents per a explicar el sentit
del que anaven a fer.
Aquesta situació és la que servix de
punt de partida al poema, escrit dos
dies abans. Les dos primeres estrofes
descriuen l’arribada a la masada i
l’inici de l’assemblea. A la tercera
estrofa pren la paraula Agustí Martí
i explica el motiu pel qual estan allí
reunits. La veu de la quarta estrofa
és la de l’escrivà de Tortosa, Joaquín
Vázquez. A partir de la quinta estrofa,
i fins al final, és com si escoltéssem
la intervenció d’Agustí Martí, que
va desgranant un argument rere
l’altre, amb la particularitat que a
la penúltima estrofa fa una mena
d’arenga adreçada a encoratjar els
presents i a l’última estrofa s’adreça
als planers i planeres del futur -a
nosaltres-, a qui insta a ser dignes
del camí que ells estan iniciant.
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1817 (Màrius Pont)
Aquest matí de ple mes de juliol
els Martí veuen com una gentada
busca refugi del rigor solar
a l’emparrat de la seua masada.

Som més de mil ànimes a les Planes,
que no rebem serveis elementals,
mentre ens escanyen amb feixucs impostos
sobre terres, persones i animals.

Quan, finalment, comença l’assemblea,
els empara la frescor del molí:
hi ha tants prohoms que cap altra estança
els hagués pogut arribar a acollir.

Hem fet una església i el senyor bisbe
ens ha atorgat parròquia i capellà;
ara ens cal qui ens administre justícia
i Ajuntament que ens puga governar.

–Hem fet vindre un escrivà de Tortosa
que escriga la nostra sol·licitud:
ell posarà amb traça sobre paper,
tots els greuges i la nostra inquietud.

Que si necessita aliment i auxili
l’esperit, retut a la transcendència,
també necessiten suport i norma
la vida del cos i la convivència.

–Això mateix faré en nom de vostès:
adreçaré carta a Sa Majestat,
ja que sobre persones, camps i pobles,
ell hi té la suprema potestat.

I si cap de les raons exposades
és prou per moure cor i voluntat,
apel·lem al ver sentit de justícia,
que, d’això, en deu tindre Sa Majestat.

–Sàpiga, senyor escrivà, que, de rei,
ni n’hem demanat ni sabem qui és,
però si ell és qui ho ha de concedir,
fem-li ja l’escrit i no tardem més.
Van transformar els nostres pares i iaios
els terrenys erms en terres conreades,
i on només hi havia malesa i pedres
ara hi ha un gran estol de masades.

Fem de moltes veus una sola veu!
Per nosaltres i els nostres descendents,
per la dignitat de persones lliures,
no pararem fins a ser independents!
I la gent que en anys i segles venidors
xafeu els mateixos llocs que hem xafat,
no cal que ens agraïu res del que fem:
sols sigueu dignes del que hem iniciat!

Participació Planera

Jordi Navarro, segon a l’Ultra-Trail Estels del Sud
L’atleta planer Jordi Navarro va
aconseguir, el 7 de maig, el segon
lloc a la cursa Ultra-trail Estels del
Sud, que en la seva tercera edició,
s’ha convertit en una de les curses
de muntanya amb més prestigi del
panorama nacional. Navarro va
completar els 105 km de la cursa en
menys de 14 hores, quedant a 1 hora
del guanyador.
El recorregut de la cursa, amb inici
i final al municipi d’Arnes a la Terra
Alta, supera els 100 km de distància
i segueix la totalitat de la Ruta Estels
del Sud (Ports de Tortosa-Beseït).
La cursa es divideix en cinc trams,
passant entre altres per Beseït, Font
Ferrera, Casetes Velles o Paüls, essent
el punt més elevat el Mont-Caro, de
1.429 m, amb un total de més 5.000
m de desnivell positiu i negatiu.
Navarro, que porta ja uns quants
anys realitzant aquest tipus de

curses, forma part de l’Associació
Esportiva i Cultural Trail Roquetes,
i s’ha convertit en un dels atletes

ebrencs més destacats en aquest
tipus de curses, conegudes per la
seva duresa i rigorositat.
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Opinió dels Partits Polítics
Tal i com ja els anunciàvem
en la columna política del
magazín
anterior,
en
el
passat Ple Municipal del mes
d’abril, vam fer el canvi de nom de grup
municipal, passant a portar ja, a tots els
efectes, les sigles del PDECat. Un canvi
de nomenclatura municipal que deixa ja
definitivament tancada l’etapa política
de CiU al nostre poble. Un partit que
ha aportat molt a Santa Bàrbara, ja que
gairebé des dels inicis de la democràcia ha
estat qui ens ha governat; però que amb
l’estructura central ja dissolta, el pas més
coherent és el que hem volgut fer.
Fet aquest petit preàmbul més a nivell
local, ara volem expressar la nostra opinió
com a grup polític local al respecte del
tema polític per excel·lència dels darrers
mesos.
Som conscients que estem vivint uns
moments històrics per al nostre país, i cal
que defensem allò que ens pertoca (ens
sentim agreujats en molts aspectes) i allò
que el poble demana a crits, des de fa
molts mesos, de forma civilitzada i pacífica.
Això simplement és deixar expressar als
ciutadans i ciutadanes de Catalunya en
unes urnes per decidir el seu futur. “En un
país normal, votar és normal”.
Amb aquest l’horitzó polític tan incert,
que se’ns presenta; i tal com també vam
expressar públicament al Ple Municipal
del mes de juny, el nostre grup polític
local farem com fins ara hem fet, costat
a totes les decisions que prengui el nostre
president, Carles Puigdemont, amb les
conseqüències, directes o indirectes que
això pugui comportar.
Al nostre poble tenim l’exemple dels
nostres avantpassats que ja van passar
per un procés semblant, de lluites i
disputes, per tal d’aconseguir la seva
pròpia administració local independent
de les altres poblacions veïnes. El resultat
d’aquesta “separació” va conduir-nos a
tenir tot el que tenim avui en dia, un poble
modern i actual.
Segurament, aquelles persones que
ara fa 200 anys van viure els moments
decisius per la independència del nostre
poble, ara ens estarien aconsellant
per tirar endavant, aquesta vegada, la
independència del nostre país. Ells ens han
demostrat, amb el pas del temps, que el
seu camí va ser el més correcte per poder
seguir endavant i no veure’s ofegats pels
impostos i menyspreus que patien per part
dels governants de l’època.
Ara, un cop posada la data i la pregunta,
per a consultar a la població cap on vol que
vagi el país, cal anar donant el missatge
de tranquil·litat i desfent els missatges
amenaçadors i de por que ens arriben per
tot arreu. Cal seguir ferms i convençuts en
el mateix camí que van emprendre ara fa
200 anys els nostres convilatans i que ens
ha donat com a resultat el poble que tenim
avui dia.
Salut, força i seny!
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Generalment, a l’Informatiu
Planer sempre es parla de la vida
municipal, de les actuacions
del poble i quines activitats
es fan; des d’Esquerra Planera, també
sempre hem centrat els nostres escrits
també amb la vida del poble, fent crítiques
constructives quan hem cregut que no ens
agradava l’acció de govern de l’equip de
govern municipal, proposant actuacions i
explicant la nostra postura davant un fet
o esdeveniment.
En aquest número anem a fer una
excepció; estem vivim moments convulsos
i apassionants. Convulsos ja que estem
començant a sortir d’una crisi que a molts
i moltes planers i planeres els ha afectat
de ple, perdent, malauradament, molts la
seua feina i, el que és més preocupant, no
trobant-ne altra... És el problema més greu
que en aquest moment estem tenint...
Apassionants ja que paral·lelament
estem vivint moments molt importants
dins de la història del nostre país, des del
2010, molts de planers i planeres estem
reivindicant la possibilitat de poder decidir
per natros mateixos el destí del nostre país
i, sobretot, que volem deixar als nostres
fills, a les noves generacions. Finalment,
esperem que sigue així en data de finals de
juny, el govern de la Generalitat, el proper
1 d’octubre, amb el suport d’una àmplia i
important majoria del poble de Catalunya
ha donat el pas de convocar una consulta
perquè els Catalans i Catalanes puguen
exercir el seu vot democràtic.
Creiem que la sobirania d’un país, estat,
o poble està amb les persones que
lliurement voten, i estem vivim moments
en què ens estem jugant el present, però el
que és més important, el futur de les noves
generacions, dels nostres fills i néts...
Per això hem cregut que és important a
la gent animar-la a participar, tinguen la
ideologia que tinguen, estiguen a favor o
en contra de què Catalunya sigue un estat
diferent, la decisió està amb la gent, amb
el poble i sigue a favor o en contra s’hauria
de respectar... Això és el principi bàsic de
la democràcia.
La postura de la majoria de gent que
participem en la candidatura d’Esquerra
Planera sempre ha estat clara, creiem i
volem exercir el vot, decidir per natros
mateixos, i animem a totes i tots a
participar en les activitats informatives
que realitzarem, a debatre, a preguntar
dubtes, preocupacions o qualsevol qüestió
que face aclarir el seu vot.
Igual que volem un poble millor, també
volem un país millor, que es pugue
gestionar d’una manera democràtica i
pugue decidir que vol ser per ell mateix.
L’1 d’octubre us esperem per a votar.

