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Editorial

S

Alfred Blanch Farnós
Alcalde

empre que un vol parlar o escriure sobre sentiments es fa
complicat perquè, de vegades, no es troben les paraules
justes i més encertades per descriure aquells sentiments que
et recorren el cos.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 quedarà assenyalat a les nostres
memòries com un dia ple de sentiments, i gairebé per a tothom,
uns sentiments contradictoris, ja que durant una mateixa jornada
es va poder sentir el millor i el pitjor de l’ésser humà.
La jornada començava ben d’hora quan, tot i les amenaces del
Govern Espanyol, molts planers i planeres ens vam aixecar amb
la il·lusió de poder votar; conscients que seria “un dia gran”. A les
portes de l’escola ens concentràvem per defensar el nostre punt
de votació, i el nostre dret a vot, recordant aquelles èpoques ja
remotes de reivindicacions per demanar els Drets Universals de les
persones.
Arriba l’hora d’obrir el col·legi electoral, una multitud s’apropa a
la porta pel neguit de ser els primers en dipositar la papereta en
aquelles urnes, que ningú sabia ben bé d’on havien sortit, en una
jornada històrica per al nostre país, on la majoria estàvem pendents
del nostre poble, però també constantment connectats al món per
poder estar al corrent de com es desenvolupava la jornada.
Arriben males notícies. Veiem imatges de les brutals agressions
de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a la població veïna de La
Ràpita, d’intervencions a diversos indrets de la geografia catalana,
agredint indiscriminadament a joves i grans, simplement per
oposar-se pacíficament a l’entrada de les forces d’ocupació als seus
locals de votació. Es viuen moments de nervis i de por, ja que a més,
el sistema informàtic també és boicotejat per dificultar l’inici de la
jornada. Molts nervis, alguns plors, rostres seriosos, però sempre
amb el convenciment d’estar fent alguna cosa important per al
nostre país.
L’Estat Espanyol va deixar veure la seva pitjor cara, apallissant als
pacífics ciutadans del nostre petit país, intentant tancar la boca del
poble. Però no ho van aconseguir. El poble es va organitzar, cadascú
a la seva manera, per tal de fer respectar la seva dignitat. “Vam
aixecar les mans per defensar-nos de les armes”.
Al mateix temps que es vivien aquests sentiments de por, tristesa,
ràbia, indignació... també vam poder viure els sentiments de quan
es dona tot el millor que té un poble: unió, agraïment, satisfacció,
dignitat, identitat... per sentir-nos recolzats per la força de tot un
país, amb policia pròpia, bombers, voluntaris, entitats, treballadors
incansables... tot un seguit de gent compromesa amb el país
transmetent calma, tranquil·litat, esperança, pau i molt de seny.
Per això només puc que agrair a totes aquelles persones que van
fer possible que el diumenge dia 1 d’octubre es pogués celebrar la
festa de la democràcia en forma de referèndum, per la defensa dels
nostres drets, per la nostra dignitat com a poble i en homenatge als
nostres avantpassats que també van haver de lliurar-hi.
Moltes gràcies!
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Renovació de diferents carrers de la població

D

es de principis del mes de juliol
i fins a final d’any s’està duent a
terme la renovació de diferents
carrers de la població de Santa Bàrbara. Actualment, ja està acabat el carrer
Aragó i s’estan realitzant obres al Pagesia (íntegrament) i al carrer Victòria
(darrera fase).
El pla de renovació de carrers de la
població consisteix en enllaçar amb
xarxa pluvial els carrers transversals
que comuniquen amb el passeig de la
Generalitat i carrer Major, o el carrer
Major i passeig de les Escoles, per
l’altra banda de poble.
A més de la ja esmentada xarxa d’aigües
pluvials, en aquestes actuacions també
es renova la xarxa de clavegueram, es
canvia la xarxa de subministrament
d’aigua potable, així com el canvi de
l’enllumenat per tecnologia LED, la
pavimentació i senyalització, per anar
implementant progressivament el Pla
de Mobilitat Local, donant sentit únic a
la circulació de trànsit rodat.
Aquestes obres, per la seva similitud,
tenen una durada aproximada de 4
mesos cadascuna i són finançades per
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fons propis de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i amb el PAM de la Diputació
de Tarragona.
L’alcalde, responsable de l’àrea
d’Urbanisme, se sent satisfet de poder
anar tirant endavant els projectes de
renovació proposats, tot i que també
és conscient de les dificultats que
comporta entre el veïnat més proper i
afectacions al trànsit. Comenta que es
fa tot per millorar la qualitat de vida

dels convilatans, sobretot els dies de
pluja i els aspectes de circulació viària.
També recordava que, a més de la
senyalització del propi carrer projectat,
també van senyalitzats els carrers
paral·lels als mateixos, per tal de donar
un sentit d’anada i un de tornada.
La idea de l’actual equip de govern
és seguir invertint en la millora i
ordenació dels carrers del poble també
en els propers anys.
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Santa Bàrbara amb la democràcia

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va
convocar el dia 20 de setembre,
davant l’ajuntament, una concentració en defensa de les llibertats
civils i les institucions d’autogovern de
Catalunya. Aquesta concentració, que
es va realitzar a tots els ajuntaments
de Catalunya per a la gent que no es
podia desplaçar a Barcelona, anava dirigida a tota la població per mostrar el
seu rebuig a l’acció coercitiva duta a
terme per la Guàrdia Civil, seguint les
instruccions judicials, amb la complicitat del govern de l’Estat.
L’alcalde va ser el primer a prendre
la paraula enviant un missatge
tranquil·litzador i reiterant que, segons
les institucions catalanes, el dia 1-O,
tot i el que estava passant, tot seguia
endavant i encoratjava a la gent
afirmant que es votaria. Alfred Blanch
també aprofitava per comunicar al
poble que, de moment, no l’havien
citat a declarar, però que el dia que
ho fessin ja ho faria saber, afegint que,
el dia que passi, li agradaria comptar
amb el suport d’aquells ciutadans que
el vulguin acompanyar al jutjat.
A l’acte també hi van estar presents
altres membres del nostre consistori,
així com representants de l’ANC,
essent Xavi Forné qui va prendre la
paraula en nom de l’entitat, excusant
l’absència d’altres companys com
Màrius Pont o Enric Martí, que va
explicar que eren a Barcelona donant
el seu suport a la concentració que es
duia a terme a la ciutat. Tot seguit, va
dir que, tot i estar molt enfadats per
tot el que estava passant, veia cares
il·lusionades i que aquesta il·lusió era
la força que faria que l’1-O es votés i
que Catalunya, sortís el que sortís del
referèndum, guanyaria. Va acabar la
seva intervenció demanant ajuda als
presents per poder anar a omplir de
cartells el poble.
Tot seguit Toni G. Gango, en
representació d’ERC i com a secretari
d’organització del partit a Santa
Bàrbara, va dir que, en aquells
moments, no havia d’haver-hi ni
banderes ni colors, solament la unió en
moments tan transcendentals podien
donar la victòria.

20 de setembre
Finalment, l’alcalde, Alfred Blanch, va
llegir el manifest que es va llegir a tots
els pobles de Catalunya que es van
sumar a la protesta.
L’acte va acabar amb els crits de “Visca
Catalunya” i “votarem, votarem”.

Molta gent del poble va fer cas a la
crida de l’ANC i es van quedar després
per anar a penjar cartells, sent tants
els que volien ajudar que ràpidament
es van acabar els cartells.
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Acaben les obres de la
3a fase de la rehabilitació de l’ajuntament

E

ls darrers dies del mes de setembre, es donava per finalitzada la
3a fase de rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament del nostre poble.
Unes obres que van començar després
de la festa major i que amb aquest final, donen una passeta més en el procés de la rehabilitació total de l’edifici
consistorial.
Aquesta fase III, amb un cost final de
80.284,71 € IVA inclòs, i dut a terme
per l’empresa ebrenca Vent i Sol 2010
SL, ha deixat ja enllestit el tema de
l’aïllament de la coberta, amb capes
asfàltiques i materials especials per
a tal efecte, la demolició i posterior
reposició de la paret lateral on s’ubica
l’escala i l’ascensor de l’edifici, la
construcció metàl·lica de l’escala
interior i la capa d’aïllament i solera
de la planta soterrani, donant ja un
aspecte d’acabat inicialment a la
mateixa planta.
L’estat actual ja dona la seguretat
de què l’edifici no es devaluarà més,
ja que té estructura i aïllaments
totalment
nous.
Les
properes
actuacions ja hauran de ser més
interiors, per donar ja, a poc a poc,
l’acabat definitiu.
Per a fases posteriors, s’està negociant
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en diferents organismes superiors la
possibilitat de subvencionar l’obra en
les properes anualitats, per tal de no
demorar-la tant en el temps. S’han
reprès contactes amb el Departament
de Governació de la Generalitat de
Catalunya per buscar alguna línia de
finançament viable, així com també
amb la Delegació del Govern a Terres
de l’Ebre i Diputació de Tarragona.
Tot aquest procés s’allargarà en el
temps, sense poder dir clarament una
data final, ja que hi ha molts factors
que poden facilitar o dificultar el

ritme d’execució de les diferents
fases.
L’alcalde i responsable de l’àrea
d’Urbanisme, Alfred Blanch, se
sent satisfet per haver pogut ja
consolidar de forma definitiva
l’edifici i espera aconseguir alguna
aportació econòmica extraordinària,
de cara als propers anys, per tal de
poder donar una bona empenta a
l’obra, amb l’objectiu d’acabar la
rehabilitació el més aviat possible,
sense desestabilitzar les finances
locals.
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VI edició de Cultutardor

L

a VI edició de la Cultutardor ja
està aquí i, aquest 2017, els dissabtes culturals de tardor es tornaran a concentrar en dos caps de setmana i seran el dissabte 4 de novembre i el dissabte 11 de novembre, els
quals dinamitzaran culturalment amb
espectacles diferents abans del cap de
setmana de la XXI Fira de l’Oli Novell,
els Cítrics i la Gastronomia.
El dissabte 4 de novembre, es farà
la presentació d’aquestes Jornades
Culturals de tardor, gaudint de
l’espectacle “Visual Drums” a càrrec
del DJ planer Jordi Caballé i del
bateria i productor barceloní Neo M.
Visual Drums és un espectacle de
‘percussió visual digital’ que fusiona
música i art visual, a través d’una
interpretació que combina llum,

música, coreografia, improvisació i
una interacció única i personal amb
el públic, tot plegat amb un objectiu
concret: Transmetre simultàniament
la música de forma visual i acústica.
El dissabte 11 de novembre, tindrem
al nostre poble l’espectacle “Les
passions de la Menestrala”, sota la
direcció de Valer Gisbert i on l’actriu
protagonista és la planera Alba
Figueroa. Aquest espectacle està
inspirat en la novel·la “Les passions
de la Menestrala” de Francesca Aliern
i combina teatre, dansa, poesia i
cant. Els assistents reviuran una
època en què el paper de la dona era
menystingut, però en què dones com
la Joana, avançades al seu temps,
plenes d’ideals, de conviccions, de

força i d’intel·ligència, van saber
canviar el curs de les coses alhora
que deixaven també una profunda
empremta en la història que va
marcar per sempre les generacions
futures.
Aquest any, es continuarà mantenint
el preu simbòlic de 5 euros cada
actuació. No hi haurà entrades
anticipades, s’hauran
d’adquirir
al mateix moment de l’espectacle,
tot i que si que hi haurà aforament
limitat.
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor
de Cultura, Alfred Blanch, està molt
satisfet del programa d’aquest any
per la qualitat dels espectacles i
l’acollida que estan tenint aquestes
jornades de tardor.
7
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Reforma integral del Parc de les Oliveres

A

profitant la temporada d’estiu
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, dins del seu pla de millora
de parcs, places i jardins del poble, ha
realitzat una reforma integral de l’anomenat Parc de les Oliveres, a la cruïlla
entre el passeig de les Quatre Carreteres i el passeig de la Generalitat.
La reforma ha pretès donar un caire
més de parc infantil i saludable, amb
millor accessibilitat a l’espai perquè
els veïns i veïnes en puguin gaudir,
ja que és una zona amb expansió
demogràfica.
L’actuació concreta ha consistit en
traslladar 12 oliveres, i en el seu lloc
s’ha posat diferents aparells lúdics i
biosaludables, a més de fer una tanca
perimetral per tal de donar una major
seguretat als usuaris. També s’ha
donat accés des del passeig de les
Quatre Carreteres i s’han instal·lat
bancs, papereres i s’han plantat
3 arbres d’ombra. A més, la zona
lúdica s’ha retolat amb uns panells
indicadors per tal que els usuaris
i veïns siguin respectuosos amb
l’espai, recordant també que no és un
lloc habilitat per dur els animals a fer
les seves necessitats.

HOTEL RESTAURANT

L’aspecte final del parc és molt
acollidor i actual i ja encarat de cara
a una futura senyalització de “ruta
saludable”, on s’inclourà el pas per
diferents espais biosaludables.
L’alcalde, responsable d’Urbanisme,
mostra la seva satisfacció per la

creació d’aquest nou espai, així com
també recorda que era una llarga
reivindicació del veïnat més proper.
També manifesta que l’objectiu ha
de ser tenir un poble modern i actual
i on la gent que hi viu disposi d’una
bona qualitat de vida.

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

Festes i Fires

Festes Majors 2017
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Conveni de pràctiques amb l’Institut Montsià

D

os alumnes residents a Santa
Bàrbara, que estaven cursant
el segon curs del cicle formatiu
de grau superior d’administració
de sistemes informàtics en xarxa a
l’Institut Montsià d’Amposta, van
realitzar les pràctiques d’empresa a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Els
alumnes havien de dur a terme un
total de 317 hores de pràctiques per
poder completar els seus estudis i
finalitzar així aquest cicle formatiu.
Els alumnes van col·laborar en les

tasques de configuració de l’equipament
informàtic de l’Ajuntament, així com
tasques d’administració de xarxes,
manteniment d’equips, introducció
i actualització de dades de la web de
Santa Bàrbara i digitalització del fons
local.
Periòdicament,
l’Ajuntament
de
Santa Bàrbara realitza convenis amb
centres educatius del territori per
tal de facilitar als seus alumnes les
pràctiques externes, a fi que millorin
la seva capacitat educativa i disposin

d’experiència pràctica a l’hora de
buscar una ocupació en el futur.

Dotzena cursa enigmàtica

U

n any més dins del marc de les
Festes Majors, el Grup Joventut
ha organitzat, per dotzè cop, la
Cursa Enigmàtica. A les 23.30 hores del
dilluns 10 de juliol van començar les
inscripcions que van durar fins a les
24.30 hores i un total de 430 persones.
Seguidament, va començar la cursa
sota el títol “Feliç any nou xinès” realitzant una cavalcada d’any nou on l’emperador pujava a l’escenari per fer el
seu tradicional discurs. Va fer un glop
a la copa i va caure mort.
Sona una veu que els demana ajuda i
els informa que podien obrir els sobres
vermells que es van donar al moment
de la inscripció. Allí hi havia un mapa
amb 12 punts vermells marcats, una
pàgina de diari i un paper amb 12 ratlles.
Quan els grups anaven als llocs que
hi havia marcat al mapa es trobaven
uns cartells amb una lletra xinesa i
un refrany d’on estava la prova. I així
successivament fins que tenien les 12
lletres i podien esbrinar el final.
Un cop més, va ser un èxit, tant en
participació com en organització.
Aquest fet fa que a aquestes altures ja

comencem a posar-hi un ull a la tretzena cursa. Adrián Batiste, com a regidor de Joventut, agraeix a tots els col·
laboradors la participació i sobretot als

quatre joves que s’han encarregat de
pensar i maquinar aquesta trama que
feia molts dies que treballaven en l’organització.
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Colònies d’estiu a la Pobla de Cérvoles

U

n total de 62 xiquets i xiquetes
de Santa Bàrbara i dels voltants,
guiats per 12 monitors van viatjar fins a la Pobla de Cérvoles per gaudir d’una setmana de colònies. Aquest
any ha estat un rècord en quant a xiquets i xiquetes que han participat de
les colònies.
Aquest any el centre d’interès de les
colònies anava sobre uns guerrers,
totes i cadascuna de les activitats
anaven relacionades amb aquesta temàtica (descoberta de l’entorn, la búsqueda, el terror, la postal, jocs de nit,
excursions...).
Tal i com es va anar fent en edicions
anteriors, els monitors i monitores van
ser els encarregats de la neteja de la
casa i de la cuina, a banda de vetllar
pels infants, una tasca complicada i
més quan cap s’hi dedica. 12 monitors
molt implicats i amb una gran vocació que van fer que en aquells dies tot
anés rodat i els riures formessin part
del pa de cada dia.
Aquesta activitat té com a objectiu desenvolupar la creativitat dels xiquets,
així com en tots els aspectes de la vida

quotidiana, la capacitat de comunicació de l’infant i divertir-se convivint
amb altres xiquets d’altres edats i d’altres municipis.
Adrián Batiste, regidor de Joventut,
que també va gaudir d’aquests dies,

està molt agraït als pares i mares que
un any més ens han donat aquesta
confiança, i sobretot als monitors, que
si no fos per ells aquestes coses no es
podrien fer.

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

Premis del XII concurs d’imatge digital

D

ijous 6 de juliol i dins el marc de
les Festes Majors 2017 de Santa
Bàrbara, es va fer entrega dels
premis del XII concurs d’imatge digital.
En aquesta edició la temàtica era: Balcons i balconades. Aquest concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra
població, tant per la riquesa natural,
arquitectònica com personal.
Un jurat compost per representants
d’entitats, treballadors de l’ajuntament

i regidors va ser l’encarregat d’efectuar les votacions per treure les imatges
guanyadores. El primer premi, dotat
amb 100 € va ser per a Maribel Caballé
Arín, el segon premi, dotat amb 50 € va
ser per a Glòria Rodríguez Clua i el tercer premi, dotat amb 30€ se’l va endur
Guillem Blanch Roldan. Tots els participants també van rebre un obsequi en
agraïment a la seva participació.
El regidor de Noves Tecnologies, Adrián

Batiste, es mostrava molt satisfet de la
consolidació d’aquest concurs i encoratjava a tots els aficionats a la fotografia a participar-hi en properes edicions.
El concurs és una manera d’apropar i
fomentar l’ús de les TIC entre la nostra
ciutadania. A més, ajuda a què moltes
persones aficionades al món de la imatge doni a conèixer els seus treballs i que
tots els planers i les planeres puguem
gaudir de les seves obres.

Maribel Caballé Arín 1r PREMI

Glòria Rodríguez Clua 2n PREMI

Guillem Blanch Roldan 3r PREMI
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Clausura del casal d’estiu Els Ballarics 2017

E

l divendres dia 8 de setembre es
va realitzar la clausura del casal
d’estiu Els Ballarics 2017, que va
comptar amb un total de 67 infants,
dirigits per 7 dirigents.
El casal es va dur a terme al llarg del
juny, juliol i setembre. Els infants a les
9 del matí realitzaven activitats esportives al camp de futbol de la població,
a les 10 del matí feien una pausa on
esmorzaven i tenien una estona lúdica
per poder jugar amb la resta de nens i
nenes i, finalment, de les 11 fins les 13
hores gaudien d’activitats com cuina,
jocs, sortides, manualitats, piscina...
La festa final es va realitzar de les 11 fins
les 17 hores, i van assistir tots els nens
i nenes que havien participat al casal
d’estiu Els Ballarics. Durant el matí van
poder gaudir d’una gimcana que consistia en realitzar una sèrie de jocs.
A les 13 hores, els nens i nenes van
dinar un entremès i fideuada que ens
van fer els encarregats del càtering de
la Llar de Jubilats. I per la tarda van poder jugar.

Finalment, se’ls va donar un detall
d’una motxilla, caramels, un mocador
per al coll i punts de llibre.
Aquests obsequis no haguessin estat
possible sense la col·laboració de la
Caixa, BBVA, acció ciutadana, política
lingüística i serveis territorials de go-

vernació. Montse Rodríguez, regidora
de Serveis Socials, i les monitores del
casal d’estiu valoraven positivament
la tasca duta a terme, ja que creuen
que s’han complert les expectatives
proposades. I donen les gràcies a tots
els que van col·laborar.
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S’inicia el nou curs 2017-2018 al Centre Obert l’Oliveta

E

l dilluns 18 de setembre, el Centre
Obert l’Oliveta va iniciar el nou curs
2017-2018, amb un total de 56 inscrits al servei, cobrint-se d’aquesta manera la totalitat de les places.
Aquest és un servei que dona suport a
les famílies fora de l’horari escolar i als
menors disposant d’un espai en el qual es
treballen diversos tallers socioeducatius,
on es fomenta l’adquisició d’aprenentatges bàsics, sense deixar al marge les estones lúdiques i d’esbarjo, també fonamentals per al creixement dels menors.
Cada tarda seran un total de 30 xiquets i
xiquetes que gaudiran del servei. El centre s’organitza de manera que hi ha una
estona per berenar i esbarjo, després per
fomentar els hàbits d’higiene bucal i, a
continuació, ja es continua amb el taller
assignat cada tarda.
Els tallers que aquest nou curs es duran
a terme seran: taller de biblioteca amb la
cursa lectora, taller de coeducació, taller
de cuina, taller de dinàmiques de grup,
taller d’informàtica, taller de creació de
jocs, taller de lectura i comprensió, taller
de llenguatge de signes, taller “Els meus
amics” i “El meu jardí”, taller d’educació
emocional i valors, i taller de celebracions
especials, on se celebren els aniversaris

i les celebracions assenyalades de l’any,
com són la castanyada, el Nadal, la pasqua i Sant Jordi, entre altres.
També, cal destacar el taller de reforç
escolar que es porta a terme durant tot
el curs dues tardes a la setmana, aproximadament una hora, per tal de què els
xiquets i xiquetes puguin fer els deures o
reforçar allò que sigui necessari per al seu
aprenentatge.
Amb l’inici del curs, el dimarts 19 de setembre, es va realitzar la reunió informativa del plantejament del nou curs, amb
tots els pares i mares dels participants,
per tal d’explicar amb més detall el fun-

cionament, l’organització i el reglament
de règim intern del centre, entre altres
qüestions importants per al bon funcionament del servei.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis
Socials, aposta un any més pel servei, ja
que és un recurs indispensable al municipi on es fa un treball socioeducatiu amb
els infants i adolescents que hi acudeixen
diàriament i també per consolidar la vida
familiar que de vegades tan difícil se’ns
fa. Al mateix temps, valora positivament
la bona acollida que ha tingut un any
més el servei.
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FutbolNet torna a Santa Bàrbara

F

utbolNet és un projecte impulsat per la Fundació del FC Barcelona que pretén educar els
infants i joves a través del foment
dels valors positius que es deriven
de la pràctica esportiva vinculada al
futbol, per a afavorir experiències de
desenvolupament humà en contextos identificats com a prioritaris per
a la intervenció social comunitària.
FutbolNet es basa amb la metodologia de Futbol3, futbol a tres temps, és
un mètode innovador, la reeducació
mitjançant l’esport, la clau és el diàleg. Sigui quina sigui la tipologia de
la sessió, totes tenen tres punts en
comú: Trencament de gel, són jocs
d’escalfament per iniciar la sessió de
FutbolNet, el partit a tres temps; al
1r temps es pacten les normes entre
els dos equips; al 2n temps es juga el
partit i, al 3r temps, els participants
avaluen el compliment dels acords
pactats. I per finalitzar la sessió es realitza la tornada a la calma, són jocs
de baixa intensitat, per tal d’ajudar al
cos i a la ment a tornar a un estat estable. Tot això es realitza sempre amb
la guia i suport dels educadors, formats per a executar aquest projecte..
A la nostra localitat és el segon any

que es realitza, gràcies a un conveni
signat entre la Fundació de FC Barcelona i l’Ajuntament de Santa Bàrbara. El programa s’aplica durant el
curs escolar, hi podran participar fins
a 40 participants, d’edats compreses
entre 10 i 15 anys. Les diferents sessions es realitzaran a l’Estadi Municipal en horari extraescolar, de 17.30
h a 19.30 h els dimecres i divendres.
La informació i les inscripcions del
projecte es realitzen al centre obert
l’Oliveta. Les inscripcions estaran
obertes fins cobrir les 40 places que

s’ofereixen.
La regidora responsable del programa, Montse Rodríguez, vol agrair a
l’equip de la Fundació del FC Barcelona l’oportunitat que està donant
als menors de la nostra localitat, de
poder participar d’un programa amb
una innovadora metodologia pedagògica, utilitzant el futbol com a
eina per a fomentar els valors entre
els joves. També anima a participar
i a gaudir de l’activitat a tos aquells
que tenen edat per a gaudir-ne.

Projecte de servei comunitari al Centre Obert,
amb els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut les Planes

L

’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció
que vol promoure que els alumnes
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin
en l’exercici actiu de la ciutadania i
posin en joc els seus coneixements i
capacitats al servei de la comunitat.
L’objectiu fonamental del projecte és garantir que els estudiants, al
llarg de la seva trajectòria escolar,
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin
en l’exercici actiu de la ciutadania i
posin en joc els seus coneixements
i capacitats al servei comunitari. La
20

metodologia que s’utilitza és l’Aprenentatge Servei, que és una metodologia educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a
la comunitat en un sol projecte ben
articulat en què el participants es formen tot treballant sobre necessitats
reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo. És una metodologia que
encaixa de ple amb els objectius del
pla educatiu d’entorn, i que permet
promoure la participació de l’alumnat, en la detecció de necessitats i en
el compromís per donar-hi resposta.
Des de l’Institut les Planes es decideix
aplicar el projecte amb els alumnes
de 3r d’ESO i se’ns proposa al Centre

Obert l’Oliveta realitzar-lo conjuntament. D’aquesta manera des de l’Institut es selecciona com a servei per a
impartir-ho, on es realitzarà suport escolar al centre obert i realització de tallers com poden ser d’informàtica, manualitats i contacontes, entre altres.
Coincidint amb l’inici del curs es preveu fer la signatura del conveni amb
el Departament d’Ensenyament, per
tal de poder iniciar el projecte a inicis
del 2018.
Montse Rodríguez, regidoria de Serveis Socials, aposta per aquest projecte i agraeix a l’Institut les Planes
per oferir-nos la possibilitat de poder
realitzar-lo conjuntament.
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Les classes de català i les parelles lingüístiques
ja estan en marxa

U

n any més, després de l’estiu, s’han iniciat els cursos de
llengua catalana a Santa Bàrbara. El passat 25 de setembre es van
iniciar les classes a l’aula de català
del Centre Municipal de Serveis Socials. Totes les persones inscrites s’han
distribuït en quatre grups depenent
de les seves mancances i/o necessitats lingüístiques de l’alumnat.
El curs segueix el calendari escolar
fins al mes de juny, les sessions són
de 90 minuts i es realitzen un dia a la
setmana.
Són cursos adreçats a tothom qui
vulgui aprendre i perfeccionar el català, tant persones autòctones com
nouvingudes. Sempre es treballa tenint en compte els coneixements de

les persones inscrites i s’adapta a les
necessitats de cada grup.
Cal assenyalar la continuïtat de les
Parelles Lingüístiques a Santa Bàrbara. És un programa del Consorci de
Normalització Lingüística que el nostre Ajuntament hi col·labora mitjançant el servei de formació d’adults.
Es tracta d’un projecte emmarcat
dins el Voluntarietat per la Llengua,
és per practicar el català a través de
la conversa, basat en la creació de
parelles, formades per un voluntari
catalanoparlant i un aprenent que
vol adquirir fluïdesa lingüística. Són
10 hores de conversa entre les dues
persones i l’horari s’acorda entre els
participants, com també se’ls ofereixen diferents espais per poder fer

la trobada. Montse Rodríguez, com a
responsable del servei, destaca l’interès que mostra l’alumnat, any rere
any, en l’aprenentatge i/o millora de
la llengua vehicular al nostre territori.
També anima a la participació de les
Parelles Lingüístiques, ja que el considera un projecte enriquidor per ambdues parts.

Abans i Ara

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2017
• Abonat al setembre 2017 la liquidació de la collita d’olives Cª2016/2017.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats aquests anys 2016 i 2017, ja que és imprescindible per poder cobrar la subvenció de l’oli.
Recordar que la Cooperativa Agricola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les inspeccions de
les finques i els quaderns.
• Cobrat al juliol agroambientals olivera 2016.
• 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…

Fanny Villalbí Cid
Encara que al meu DNI posa nascuda
a Tortosa, sóc de sempre de Santa
Bàrbara. L’any que vaig néixer no teníem
la possibilitat de posar del municipi del
que érem, si no la població on pertanyia
l’hospital on naixíem.
Em dic Fanny Villalbí Cid i vaig néixer un 20
de desembre del 1969, filla d’una planera
i un godallenc. La mare és Paquita, la filla
de Kiko l’Esquerré i Cinta la Llumera, i el
pare José Maria, ell és del poble de Godall.
Tinc una germana, Griselda, més gran que
jo, que viu en la seua família al poble. De
vegades pel carrer em confonen per ella,
això m’ha passat sempre, inclús quan
vivia al poble. I sí, probablement molta
gent en aquestes línies descobreix que
Griselda té una germana petita.
Els primers anys de la meva infància els
passàvem vivint un mes a Santa Bàrbara
i l’altre a Godall. Al període escolar,
també estàvem alternant les dos escoles.
Aquestes coses han anat canviant i, a
dia d’avui, això no seria possible, hauria
d’estar escolaritzada tot el curs a un sol
poble. L’any que complia 8 anys ja vam
establir la nostra residència definitivament
al poble.
La família sempre ha estat vinculada a
l’agricultura, el pare pagès de sempre i
la mare, des de què érem molt petites,
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alternava la feina a les finques pròpies, i
a temporades a la cooperativa agrícola del
poble. Després ja va passar a treballar tot
l’any a la cooperativa.
El iaio Kiko (l’Esquerré) i el seu fill, el tio
Pepito, també de malnom l’Esquerré, en
aquella època eren llenyataires i tenien
la seva colla de treballadors, compraven
finques on s’havien de podar els arbres i
llavors venien la llenya. En aquells anys,
a les cases no hi havia les calefaccions
d’ara, majoritàriament hi havia estufes
de llenya. En els anys tot això ha anat
canviant bastant.
Respecte a l’escola, sóc de l’EGB, amb
l’edifici antic amb el mur i les seves portes
de ferro que donaven al carrer, les classes
amb aquells sostres tan alts i on, encara
que ja anàvem els xiquets i xiquetes junts
a les classes, el pati estava separat pel
mur que després van treure. Durant els
anys de classe, sempre vam ser gairebé
els mateixos, tot i que als últims cursos
es va agregar algun que repetia i algun
de nou que venia a viure al poble, però la
diferència era poca.
De petits passàvem moltes hores jugant
al carrer, també recordo una època que a
les afores del poble fèiem alguna barraca
en fustes, on la colla d’amics hi jugàvem.
Jugàvem a “conillets a amagar”, als “quatre

cantonets”, al “mocadoret”... També vaig
ser de les que vaig tenir el famós “Hula
Hoop”, en canvi mai em vaig atrevir amb
els patins de quatre rodes.
A casa els iaios, que vivien al creuar
el carrer, totes les tardes feien cap les
tietes, i alguna veïna, on s’hi estaven
xerrant i jugant a les cartes al “Tuti”. Als
mesos d’estiu, els iaios feien vida a la
part de darrere de la casa on hi havia un
magatzem que havien habilitat una cuina i
unes piques per escurar. Sempre recordaré
un estiu que era el boom de “Los Pecos”,
i era igual a qui li toqués escurar, si a la
meva germana o a mi (érem adolescents),
sempre posàvem el radiocasset d’ells, i la
tia Montse “la caminera”, que vivia enfront
del magatzem i tenia l’habitació on feia la
migdiada, a part que no li deixàvem fer, els
va acabar avorrint de tant sentir-los.
He de reconèixer que no era molt bona
amb els estudis, tot el que era pràctic molt
bé, però els idiomes i haver de memoritzar
no era el meu, per això a l’acabar l’EGB,
vaig optar per anar a Tortosa a fer
administratiu a FP. Els primers anys
encara que al matí anàvem en autobús,
per tornar al poble ens posàvem a la
sortida de Tortosa, que llavors era on està
el “Cuartel de la Guardia Civil”, i si passava
algú del poble veníem amb el seu cotxe.
En el temps, aquest costum es va deixar
de fer.
Quan feia els últims cursos de FP, vam tenir
un parell d’hores de classe d’informàtica,
en un ordenador que compartíem unes 3
persones. Eren els primers anys d’aquestes
tecnologies, vindria a ser sobre l’any 1986.
El meu primer mòbil el vaig tenir als
21 o 22 anys, i a data d’avui si m’oblido
d’agafar-lo no passa res. Recordo encara
quan els iaios tenien un telèfon que per
trucar, al despenjar els contestava “la xica
del cable”, i et passaven en el número que
li deies.
A l’acabar els estudis, vaig entrar a
treballar a la cooperativa del poble, la
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temporada de la recollida de l’oliva, on
vaig aprofitar el meu sou per treure’m el
carnet de conduir.
Després, ja vaig passar a treballar a
diferents llocs d’administrativa. Primer
vaig estar uns mesos a Tortosa, a una
empresa d’alimentació de venda a
l’engròs, després vaig venir al poble un
parell d’anys, a una empresa que feien
exportació de cítrics, fins que l’empresa
va haver de tancar. Llavors vaig trobar
una suplència de 6 mesos a la Sénia, a
una fàbrica de mobles. Quan vaig acabar
la suplència, vaig tornar a trobar feina a
Tortosa d’administrativa, però aquest
cop al sector de les assegurances, a una
empresa familiar. Quan portava uns 13
anys a aquesta empresa, vaig optar per
deixar la feina i fer un canvi.
De vegades prens decisions personals i no
saps on et portaran. En aquest canvi vaig
continuar al sector d’assegurances, però
aquest cop a una empresa multinacional.
Durant dos anys vam tenir oficina a Tortosa,
però un 1 de febrer de 2011 vaig passar a
ser “Planera Absent”, ja que l’empresa em
va desplaçar a Tarragona. Al marxar fora
del poble sempre deia que als 41 anys em
van espentejar per independitzar-me. Al
cap de 18 mesos d’estar a Tarragona van
fer una reestructuració i l’opció era anar a
Barcelona, on vaig optar per desplaçar-me,
lloc on a dia d’avui encara continuo.
Dels trasllats que m’ha fet optar l’empresa,
sempre recordaré el dia que va venir el de
RRHH a l’oficina de Tortosa (Nov-2010), per
dir-me si volia anar a Tarragona i la meua
resposta va ser: “a Tarragona sí, però que
si fos Barcelona no”. En aquell moment la
contesta no era significativa per a mi, però
al juny del 2012 va passar a ser-ho molt, ja
que vaig acabar a Barcelona. En aquest cas
queda patent “Nunca digas nunca jamás”.
Sobre els canvis al poble diré que molts
d’ells els he viscut, ja que només fa ara
uns 7 anys que no hi soc. He vist el canvi
dels carrers de terra a estar enquitranats,
el canvi en les escombraries, de tenir un
clau a la paret de casa on es penjava el
poal als contenidors de reciclatge actual,
de visitar-te al metge a la seva pròpia casa
a tenir un Centre Mèdic i ara el CAP nou.
Tenir una Llar de Jubilats, Centre de Dia,
Biblioteca, menjador per als nens que
van a escola, Llar d’infants, instal·lacions
esportives i més coses que segur que em
deixo.
Una cosa que s’ha mantingut, almenys
a “la Raval dels Conills” sobretot al bon

temps, és les tardes a la fresca. La gent
surt a asseure’s al carrer i es va reunint
la família quan va arribant de la feina,
fent petar la xerrada i posant-se al dia,
explicant batalletes i on a més d’un li fan
un “tratge nou”.
Quan marxes fora, encara que ja ho sabies,
però no se n’és prou conscient, dones molt
de valor al teu poble i al territori “Terres
de l’Ebre”. El defenses moltíssim, amb els
problemes del riu i també amb el tema dels
bous, ja que per a mi no és comprensible
que una “tradició” de sempre, que he
viscut de petita, m’agradi més o menys,
ens la vulguin treure. Què és tradició?
Només allò que alguns consideren oportú.
Dels 5 anys que ja porto a
Barcelona, no he aconseguit
canviar el nostre parlar,
en canvi alguns dels que
treballen en mi si que
diuen alguna paraula de
les nostres: “Lo”, “roiget”,
“xocotet”…
Avui en dia, veient la part
positiva que tenen les noves
tecnologies i sobretot les
xarxes socials estàs molt
al dia del que passa per
aquí baix, i tot i la distància
també veus la trajectòria
dels amics i família.
Al poble vaig baixant per
veure a la família, segur
que no tot el sovint que
ells voldrien, però el ritme
frenètic d’una capital com
Barcelona és esgotador.
No és el mateix que estar

al poble, ni en temps, ni distàncies de
desplaçament per anar a la feina. La part
positiva és que els meus tenen casa a la
capital i la veritat és que sempre hi tinc
algú que aprofita per vindre a veure’m i fer
turisme.
Tornar al poble? Si la vida meu permet
segur que sí, avui en dia no tens res segur.
En un principi penso que serà quan em
jubili, però tal com estan les coses en
general, igual és abans.
Tal com va dir John Lennon “La vida és allò
que et va succeint mentre que t’obstines
en fer altres plans”.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
27

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:
11 d’octubre - 25 d’octubre - 8 de novembre - 22 de novembre - 20 de desembre

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
500 - IBI URBÀ - (2n període pagament fraccionat)

PERÍODE INICI
29/09/2017

PERIODE FINAL
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 3r TRIMESTRE 2017

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2017

EMMA CASADÓ FLORES.................................. 09/07/2017
Sergio Casadó Papiol / Gema Flores Rodríguez

IVAN GARCIA GRIFOLL
ESTEFANIA FORCADA CABALLÉ..................... 11/08/2017

ARAN FORCADELL GARCIA............................ 23/07/2017
Marcos Forcadell Buitrago / Nerea Garcia Ballester

MÀRIUS JOSEP CASADÓ GRACIA
NÚRIA CABIRÓ ROCA...................................... 09/09/2017

EVELYN KATKEVICIUTE................................... 23/07/2017
Martynas Katkevicius / Indre Dilyte
OMAR MANSSAOURI....................................... 27/07/2017
Abdelkrim Manssouri / Souad Limouni
NOAH CID TÍSCAR........................................... 05/08/2017
David Cid Caballé / Desireé Tíscar Vadillo
MARTINA BAH FRANCH.................................. 10/08/2017
Issiagha Bah / Alexandra Franch Cases
ITZAMARAY IBORRA MURIA.......................... 15/08/2017
Daniel Iborra Muria / Maria Angeles Muria Bayerri
CARLOTA PARÉS ESPUNY................................ 21/08/2017
Pere Parés Bahent / Àngela Espuny Farnós
MOHAMED AMIN BOUCHAQOR..................... 05/09/2017
ABDELAZIZ BOUCHAQOR............................... 05/09/2017
Samir Bouchaqor / Soukaina Kalai
SÍLVIA DIAZ GONZÁLEZ.................................. 08/09/2017
José Antonio Diaz Sánchez / Jessica Andrea González Garcia

RAFAEL JIMÉNEZ REYES
VANESSA TEJA SOTO.........................................28/092017
MARC LLASAT SOL
BÀRBARA FERRÉ GILABERT............................. 29/09/2017

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2017
MARIA DEL CARMEN FIGUERAS MATAMOROS.. 29/04/2017
JOSÉ LUÍS LISBONA LISBONA......................... 10/07/2017
TERESA FORNELL ROYO.................................. 17/07/2017
HERMINIO TOMÁS PALLARÉS......................... 23/07/2017
FRANCISCA SUBIRATS VALLÉS....................... 31/07/2017
JUANA EUGENIA MURIA MURIA.................... 01/08/2017
ALBERTO PUIG MONLLAU............................... 16/08/2017
JOSÉ TOMÁS CUADRAD................................... 29/08/2017
BENEDICTA ALTAGRACIA SALDIVA................ 04/09/2017
JUAN ACCENSI FERRÉ...................................... 10/09/2017
BERNABÉ MUÑOZ BUESO................................ 13/09/2017

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
Iniciem un nou curs escolar amb noves activitats i
projectes!
Estrenem BANC DE LLIBRES, que ja és una realitat
amb el 94% de l’alumnat de 3r a 6è de primària, on
a banda del estalvi econòmic que suposarà a partir
del curs vinent a les famílies, cal recordar que el banc
de llibres afavoreix la responsabilitat i l’ús compartit
dels llibres, el de la seva conservació per a una
posterior reutilització i, per tant, fomenta també la
disminució de la quantitat de residus.
També hem iniciat les activitats extraescolars,
amb noves apostes i d’altres consolidades per tal
d’ajudar a conciliar la vida familiar i laboral, com
són les d’acollida, multimèdia migdia i tarda, i
el mes d’octubre les extraescolars de migdia amb
informàtica, multiesport, Kids&Us, escacs i les de
tarda amb anglès oral i petits enginyers (Robòtica).
Malauradament, activitats com el bàsquet han
quedat descartades per manca d’inscripcions.
Animem a tots a gaudir-ne!

Altres novetats les trobem al menjador escolar,
amb els informes (diaris a infantil i trimestrals a
primària) per millorar la informació a les famílies
dels hàbits i descans dels alumnes. Estem treballant
també en noves festes innovadores per incentivar
l’ús d’aquest servei, però recordem que continuem
realitzant les festes d’aniversari i les grans festes
com la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Pasqua i Fi
de curs. També, cal indicar que aquest curs s’ha pujat
0,25 €/tiquet, essent el cost de 6 €/tiquet (inclou
monitoratge de 12 a 15 hores i el menú), i mantenint
l’oferta de regal d’un tiquet per la compra de 15 en
un mateix pagament.
Tal com es va informar a l’assemblea de socis del
passat 21 de setembre, hem estructurat el treball
de la junta de l’AMPA. Treballarem amb diferents
comissions per organitzar la feina i l’horari de
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treball, per continuar avançant amb les diferents
activitats que portem a terme. Tots els socis i sòcies
estan convidats a formar-ne part, sense necessitat
de formar part de la junta, i treballant només
puntualment en aquella comissió (Extraescolars,
Menjador, Banc de Llibres, Festes, Projecte Escola,
Xarxes socials i Econòmica).
L’horari d’atenció a les famílies és els divendres
de 15 a 17 h, però per garantir un millor servei hem
apostat per una modificació amb el monitoratge,
creant la figura de coordinadora amb Nati Giné
per gestionar el canvi de tiquets de menjador i
multimèdia, inscripcions d’extraescolars i fent una
programació molt atractiva per a Multimèdia. Les
monitores que trobareu al menjador són Carme Jardí
i Montse Cuadrad.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ
ARAGONESA PLANERA
Participació a l’ofrena a Sant Isidre.
El passat 9 de juliol l’Associació Aragonesa Planera va participar en l’ofrena
a Sant Isidre el primer diumenge de
Festes Majors, juntament amb la resta d’entitats locals. En aquesta ocasió
a més, vàrem assistir acompanyats
d’alguns components del grup de jota
“Arte Baturro” de Jérica, que en acabar
l’acte van oferir al públic una breu actuació de jota cantada.

CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
Com en els darrers anys, el Centre
d’Estudis Planers, està participant activament en els “Itineraris per les Terres de Cruïlla”, que en l’edició present
inclou 18 visites comentades a diversos indrets de Cervera, Canet lo Roig,
Sant Rafel i el Castell, Tortosa, Sant
Jordi, Alcanar, Xert, la Sénia, Ulldecona, Traiguera, Godall, Vinaròs, Sant
Mateu, Freginals, Benicarló, la Pobla de
Benifassà i Mas de Barberans, a banda
de la pròpia ruta per espais del nostre
terme.
Els centres d’estudis i entitats culturals de banda i banda del riu Sénia
que organitzen estos itineraris tenen
com a objectiu donar a conèixer el
patrimoni i el territori i contribuir a la
conservació i valoració dels elements
patrimonials.
Quan este magazín surt a la llum encara quedaran per fer els següents itineraris:
• Passeig per la cultura i la natura del
Boixar. Tinença de Benifassà, 11 de
novembre
• Ruta pels orígens del poble de Santa
Bàrbara. Santa Bàrbara, 12 de novembre
• Fragments de pedra en sec. Mas de
Barberans, 25 de novembre
• Es pot trobar més informació sobre
cada ruta a https://terresdecruilla.
wordpress.com/
En un altre ordre de coses, el Centre
d’Estudis Planers, a partir dels últims esdeveniments dels nostre país
i del nostre poble, vol demanar a
l’Ajuntament el canvi de nom de diferents carrers: que el carrer Constitució
es passe a dir CARRER AMPLE DE LA
DEMOCRÀCIA (recuperant així també

el seu antic nom); que el carrer Príncep
(rèmora del carrer Príncep d’Astúries)
es passe a dir CARRER 1 D’OCTUBRE i

que la plaça d’Espanya recupere el seu
nom històric i popular, que no és altre
que el de PLAÇA DELS ARBRES.
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Entitats Planeres
Club de Futbol Santa Bàrbara
FESTA REMEMBER 1 JULIOL 2017
La setmana abans de Festes Majors,
des del Santa es va organitzar
una festa Remember amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i amb els següents
DJ’s Axel Gil, Pau Lobato, Xavi
Caballé i Toni Rico tots DJ’s de
referència a les nostres terres.
Cal destacar que en aquesta festa
vam tenir una gran participació de
públic de totes les Terres de l’Ebre
amb una afluència de gairebé 1.000
persones.
Ja estem organitzant i preparant la
propera festa per al dissabte 30 de
juny de 2018 per poder tornar a
ser un referent a les nostre terres.
Des del Santa estem molt agraïts
de la participació de tots el que ho
vàreu fer possible.

DJ’S - Toni Rico - Axel Gil - Pau Lobato
- Xavi Caballé

NOVA MODALITAT DE SOCI

Staff

OFRENA SANT ISIDRE FESTES
MAJORS 2017
Aquest
any
vam
participar
juntament amb altres associacions
del nostre poble, com tots els
anys, a l’ofrena que es realitza
la setmana de Fetes Majors, a la
qual van assistir alguns jugadors i
jugadores del nostre club.

La història del Santa ens ajuda
a mirar cap a endavant i seguir
lluitant pel que els nostres
avantpassats van crear. Nosaltres
volem mantenir viu l’esperit del
Santa des de 1919. FESTE’N SOCI.
Per mantenir viu el CF Santa
necessitem
la
màxima
col·laboració de planers i planeres,
per això hem creat la modalitat de
Soci Solidari, d’aquesta manera,
amb una petita col·laboració,
podreu ajudar a mantenir el CF
Santa que dintre de dos anys
complirà els seus 100 anys
d’història.

INICI TEMPORADA 2017/2018
Al CF Santa Bàrbara hem començat
aquesta nova temporada amb
alguns canvis. Inicialment hem
buscat patrocinadors per poder
canviar tots els equipatges de tots
els equips, des dels més grans
fins als més petits, amb roba de
qualitat i donant una imatge
digna del nostre poble, ja que de
fet els nostres jugadors, allí on
van a disputar els partits, són els
ambaixadors de la nostra Vila i,
per tant, han d’anar amb una bona
imatge.
També agraïm a les següents
empreses que han fet possible
aquesta renovació dels equipatges
del Santa.
-AGRICOLA DEL CAMP Santa
Bàrbara / DO OLI MONTSIÀ BAIX
EBRE
-CARNS ALBESA SL

DJ Xavi Caballé

-ÒSCAR MARCO
-TALLER JOAQUIM MURIA
QUERALT
#ROLLOMUVA#

El públic
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-OTP PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS

Entitats Planeres
Ara hem començat la temporada
2017/2018 de tots els equips.
El 1r equip es manté a la categoria
de 3a Catalana, i també seguim
tenint i reforçant les següents
categories de futbol base: Prebenjamí, Benjamí, Aleví A, Aleví B i
Infantil.
També hem començat amb alguns
entrenadors nous en alguns equips
i han continuat alguns altres de la
temporada anterior amb els quals
estem buscant millorar els aspectes
formatius del CF Santa Bàrbara.
Ens manquen jugadors per a les
dos categories que són el Cadet i
el Juvenil, per la fuita de jugadors
a d’altres clubs de Terres de l’Ebre,
per tant no hem pogut fer equips.
Cal remarcar que al 1r equip
la plantilla són un total de 20
jugadors, dels qual 11 són de Santa
Bàrbara, motiu pel qual és per al
que lluitem, que el màxim nombre
de jugadors siguin de la nostra vila.
L’equip femení que tenia el CF
Santa Bàrbara ha decidit, elles
mateixes, sortir del club, per tant
aquesta temporada el nostre club
no tindrà equip femení, però ja
estem treballant per tenir un equip
femení per a la propera temporada.
Estem molt il·lusionats per poder
continuar oferint un esport per
als nens i nenes del poble i que
així puguin aprendre un esport
com és el futbol. Estem treballant
per poder millorar els aspectes
formatius i que els nens i nenes
aprenguin els valors del treball en
equip i de la convivència entre ells.

PRESENTACIÓ DEL 1r EQUIP
El passat dia 3 de setembre es va
disputar el primer partit de lliga CF
Santa Bàrbara VS CF Masdenverge i
també la presentació del 1r equip i
el seu nou equipatge patrocinat per
OLIS GRUSCO i DO Montsià-Baix
Ebre.
Vam tenir la sort de què realitzés
la presentació Tere Giné, que amb
la seva professionalitat va sorgir un
acte que va estar molt bé.
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Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Una nova revista, un nou inici de
temporada, noves activitats...
En la voluntat de fer un organigrama
d’activitats que agradi a un ampli
ventall de sòcies, iniciem el curs
amb la programació d’un bon i
variat nombre d’activitats. N’hi

ha que es repeteixen any darrera
any, però n’hi ha d’altres que
s’incorporen enguany, com és el
cas del curs de sardanes. Ara
us passem un quadrant amb les
activitats obertes a tota la població.
També aprofitem aquest número

de la revista per informar d’un
dels actes més importants a nivell
comarcal en el qual participa
la nostra entitat, la Trobada de
Dones del Montsià que enguany
celebra la seva XXVI edició i la
població encarregada de la seva

organització és Sant Carles de
la Ràpita. Esperem que la nostra
localitat estigui, un any més, molt
ben representada.
Us desitgem un bon inici de curs
i us animem a participar-hi molt
activament.
La Junta
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Entitats Planeres
GRUP TEATRAL PLANER
El GRUP TEATRAL PLANER va
centrar la seua activitat, després
de la representació de la nova
edició renovada del “Viatge al
passat planer”, en la participació
dins de les nostres festes majors
amb l’espectacle “Tots som show
8”, un conjunt de sainets i cançons
escenificades que van donar la dosi
esperada d’alegria i de rialles. Este
mateix espectacle, amb alguns
ajustaments, va ser representat
a l’aire lliure al Mas de Barberans
la nit del 14 d’agost. Actualment
el Grup està assajant la versió de
“Viatge al passat planer” que s’ha
de fer a la Sénia el dia 28 d’octubre,
dins de les Jornades Músiques de
Cruïlla, i també preparant les que
han de ser les noves escenificacions
de 2018.

ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES
Des de l’anterior revista fins ara, poca
cosa s’ha fet a l’associació. Temps
de vacances. Només la setmana de
Festa Major, en la qual hi havíem
de tenir presència, va suposar una
mica d’activitat preparant uns actes
als que hi érem convidats i altres
d’organització pròpia.
Vam estar com a associació a l’ofrena
del primer diumenge de festes. Vam
organitzar el campionat social de
cartes i, per últim, conjuntament amb
la Regidoria de Festes, vam organitzar
la festa d’homenatge a la Gent Gran.
Per a l’ocasió vam convidar, perquè
ens dirigís unes paraules, a la Dra.
Da Maria Jesús Pla Fornós.
La dissertació que ens va fer va ser
molt escaient donat el públic al qual
anava dirigida. Ens va encoratjar
a què procurem mantenir sempre
una vida de qualitat, que amb l’ajut
de la medicina i altres serveis de
què la societat disposa i amb hàbits
saludables, puguem allargar força
la vida en òptimes condicions. Va
ser escoltada amb molta atenció i
fortament aplaudida.

Va acabar la festa de la Gent Gran
amb repartiment d’obsequis i una
exhibició de balls de jotes “del país”.
Després de tot això ha arribat
setembre amb el començament de
la nova temporada d’activitats. El
mateix diumenge dia 4, l’associació,
representada per la Junta, va assistir a
un Aplec de la Gent Gran de les Terres
de l’Ebre organitzat per la delegació
de Benestar i Família celebrat a
Miravet. Va haver-hi intervencions

orals de representants de diferents
col·lectius, com ara bombers, policia,
consum i càrrecs institucionals.
Acabà amb una exhibició folklòrica,
un vermut i una visita al castell.
I amb motiu de la Diada, l’associació
va estar als actes commemoratius
organitzats per l’Ajuntament on hi
eren la resta d’associacions del poble:
la passejada i hissat de la senyera i
l’homenatge floral als herois de 1747
i als prohoms locals de 1828.
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Entitats Planeres
CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
El Club també vol presentar-vos
algunes de les seves atletes, però
d’una manera especial d’aquelles
que recentment ens han deixat i que
anirem entrevistant. Una d’elles és
Núria Brau Esbrí, té 17 anys, és
filla de Núria Esbrí, coneguda pel
malnom ‘’pato rojo’’, i de Sebastian
Brau, de la família dels ‘’rexuts’’.
Com va ser que et vas iniciar amb el
twirling?
La veritat és que quan vaig
començar aquest esport jo no
tenia encara sentit comú ni
decisió com per apuntar-me pel
meu propi peu, perquè tenia 3
simples anyets. De fet, la que em
va llançar en aquest món va ser la
meva mare, i realment li estic molt
agraïda perquè, gràcies a ella, allí
vaig poder formar part d’una gran
família.
Ma mare va decidir apuntar-me
perquè una de les meves millors
amigues, Mireia, la filla de Judit
l’entrenadora, feia twirling i li va
fer gràcia que jo també en fes, i així
va ser per molts anys.
Què ha suposat per a tu practicar-lo?
Ara cal ficar-nos sentimentals
perquè aquest esport ha significat i
segueix significant-ho tot per a mi.

36

Quan has practicat el mateix esport
des de sempre, és impossible que
no li agafis un carinyo i un apreci
especial, que fa que passi a formar
part de tu per sempre, per tant,
podríem dir que el twirling és
pràcticament el meu alter ego que
em dona una entitat, una essència.
El twirling és un esport al qual li
he dedicat moltes hores al llarg
d’aquests anys. Han estat moltes
hores al costat de les meves
companyes, que dic, amigues!!!
plenes de rialles, també de plors
(però en tot el bon sentit), de
crits, d’esforç, de voluntat, de
nervis, d’il·lusions, de decepcions,
sorpreses, satisfaccions, desitjos...
és a dir, aquest esport m’ha suposat
tot un cúmul d’emocions i que si
em fessis resumir-lo amb una sola
paraula et diria que recordo tots
aquests moments amb alegria,
pura, que m’ha omplert molt
durant tots aquests anys.
Durant aquests anys amb qui has
compartit competicions, qui han
estat les teves companyes?
Uff!!! Tot va començar amb un
grup de mans lliures, per iniciarnos en el món de les competicions.
Després he anat actuant com a
grup tots els anys, perquè érem
moltes nenes: Zaira Cruz, Alba
Ceprià, Laura Bel, Judit Colom,
Paula Baila, Judith Zaragoza, Cinta
Ferrer, les bessonetes Pili i Montse
Ollès... i moltes altres a les quals
aprecio molt. I juntes hem anat
creixent, hem vist com algunes
marxaven i d’altres noves que
entraven, totes de Santa Bàrbara,
les quals sempre hem format una
mooolt bona pinya. He actuat de
hawaiana, de princesa Disney,
de cabaret, de Michael Jackson,
de víkings, entre moltes altres
temàtiques més. Llavors, va ser
quan jo tenia 7 anyets que vaig fer
el primer duo, com no, amb Mireia,
i des de llavors que vam fer alguns
duos més vestides de dimonietes,
de marineres...
Amb 9 anys, vaig fer el meu primer
solo, que, finalment, ha estat la
modalitat que he acabat fent els
últims anys.
Quan vam fer-nos més grans, vam

començar a fer equips (conjunt
més reduït que els grups) amb
les que per a nosaltres en aquella
època eren les ‘’grans’’, i aquestes
eren Cinta Múria, Gemma Alegre,
Joana Lázaro, Àngels Gimeno...
Amb elles vam fer molts equips
de temàtica fantàstica, del cigne
negre, etc.
Al 2015 vam fer un equip les
que quedàvem juntament amb
Irina Albesa, la més veterana de
totes nosaltres. I, finalment, l’any
passat, vaig acabar el meu trajecte
esportiu amb un solo inspirat en el
grup musical Queen.
Què és el que més i el que menys
t’agrada d’aquesta disciplina?
El que més m’agrada és que el
twirling és un esport molt complet,
on aprens a ser constant cada dia,
a treballar pel que vols, és a dir,
per aconseguir els teus objectius, a
superar-te, a cooperar i treballar en
equip, i també t’ensenya a guanyar i
a perdre humilment. Amb tot, però,
no és l’únic bo que té, perquè en
aquest esport es treballen varietat
de coses, podríem dir que és una
mescla de qualitats de diferents
esports, ja que es necessita
disciplina, treballar la flexibilitat,
la tècnica del bastó i la força,
l’expressió corporal, la coordinació,
la precisió a l’hora de llançar el
bastó, les acrobàcies i, sobretot, la
concentració.
De tot això, la veritat és que el
que menys m’agrada és la part
de la flexibilitat, perquè requereix
moltíssima constància, ja que es
perd molt fàcilment, i a la vegada,
a l’hora de treballar-lo, cal dir
que fa molt de mal!!! De totes les
acrobàcies que es fan, la que menys
m’agrada és la paloma (una espècie
de pi-pon), perquè mai m’ha acabat
de sortir bé. I de tots els exercicis
que fem el que més m’agrada són
els malabars amb 3 bastons, però
realment m’encanta tot.
Quins són els millors records que
tens o alguna anècdota que vulguis
explicar?
Quan penso en el twirling
únicament en venen bons records a
la ment, perquè tot i cadascun dels

Entitats Planeres
anys que n’he fet m’han aportat
noves experiències i infinitats de
moments que no canviaria per res.
D’anècdotes en tinc moltes
juntament amb les meves amigues,
però la que sempre m’ha fet molta
gràcia és una que sempre m’explica
ma mare de quan jo era menuda.
Tot es remunta al començament
de tot, concretament, al dia que
jo sortia per primera vegada
com a ‘’majorette’’ pels carrers
del poble a desfilar. La meva
mare, tota il·lusionada, va vestirme amb tota la indumentària
de ‘‘twirler’’ (que me’n recordo
que aquell mallot granatós amb
brillants m’encantava): el vestit,
la monya, les sabatilles... De fet,
jo també estava súper contenta
de sortir jo ‘’mano a mano’’ amb
el meu bastonet, però a l’hora
de la veritat, em va venir molta
vergonya i no volia sortir a desfilar
de cap de les maneres. Només vaig
anar corrents als peus de ma mare
per agarrar-me a les seves cames

amb força per no poder separarme d’ella, com una paparra. I,
finalment, com a tossuda que sóc,

vaig sortir-me’n amb la meua i no
vaig desfilar. La veritat és que vaig
començar amb bon peu!

Entitats Planeres
Que ha suposat per a tu l’entrenadora
i com valores la seva tasca?
Judit és la que ens ha vist créixer des
de què érem unes pitufes, és la que
ens ha ensenyat tot el que sabem i
ens ha fet estimar el twirling d’una
manera especial. Gràcies a ella ens
hem fet grans al costat d’un gran
esport i ens ha unit al llarg de
tantes experiències: competicions,
viatges, entrenaments durs (i
d’altres de no tant durs jeje),
celebracions, dinars, sopars, bones
estones, etc.
Ella ha estat la nostra mestra i
nosaltres les seves alumnes les
quals ha tingut que aguantar
durant tants i tants anys amb les
nostres ximpleries i, la veritat, és
que segurament no és gens fàcil.
Ha estat la nostra motivadora,
la que ens ha cuidat, mimat i
també posat a ratlla amb alguna
de les seves bronques que sempre
tocaven de quan en quan. Hem
viscut tantíssimes coses amb ella
que és impossible dir que sols és
una entrenadora, sinó que és com
una segona mare per a mi i és per
això que li agraeixo molt tot el que
ha fet per nosaltres i per havernos recolzat sempre. Moltíssimes
gràcies Ju!!!
Quin són els premis dels que ets
sents més satisfeta?
La veritat és que estic molt
satisfeta d’haver guanyat el premi
a la ‘’twirler destacada’’ al 2014,
un premi que anava per clubs i

l’oferien a un/a atleta de cada
club participant. Em va fer molta
il·lusió ja que allò va significar que
l’esforç va treure el seu fruit.
Ha estat difícil combinar els assajos
amb els estudis?
Fins a 4t d’ESO no, però si que és
cert que a 1r de Batxillerat ja vaig
començar a patir una miqueta per
poder organitzar-me els horaris,
perquè soc bastant desorganitzada i
se m’escapen les hores per tot arreu.
I és clar, la cosa es va complicant i el
nivell de rendiment per als estudis
requereix més hores, però tot depèn
de la persona en qüestió.
Perquè decideixes deixar el twirling?
ha estat una decisió meditada?
Ha estat una decisió molt
meditada. Ja farà un parell d’anys
que veia que no podia dedicarli al twirling totes les hores que
volia a causa dels estudis, però jo
no m’ho volia deixar de cap de les
maneres i vaig anar aguantant. No
obstant, no ha estat aquesta la raó
per la qual m’ho he deixat, sinó
que després de l’última temporada
que vaig passar-m’ho una mica
malament, perquè no vaig poder
anar a la final d’una competició,
vaig notar que no sentia la mateixa
il·lusió que abans i em picava
la curiositat per conèixer altres
esports o passatemps i sortir una
mica de la rutina, ja que jo no he
practicat cap altre esport a part del
twirling. I després de pensar-m’ho

i repensar-m’ho moltíssim, amb la
llagrimeta als ulls, vaig decidir que
ja era hora de plegar.
Practiques algun altre esport?
Ara fa poc m’he apuntat a un
entrenador personal amb la meva
mare i la veritat és que estic molt
contenta.
Quines altres activitats o aficions tens?
Ara mateix estic una mica parada
i no faig molta cosa. Estic anant
a un curset d’informàtica a
l’Smartcentre per treure’m el títol
de l’ACTIC. I com aficions, cal dir
que m’encanta ballar, dibuixar,
escoltar música i de tant en tant
m’agrada escriure poesia per
desconnectar.
Què estàs estudiant i com vols
encaminar el teu futur?
Aquest any estic cursant 2n de
batxillerat humanístic i encara no
sé ben bé què és allò que vull fer en
un futur però el que tinc clar és que
vull anar a la universitat, potser
a fer història de l’art o traducció i
interpretació... No ho sé, algun grau
relacionat amb les lletres.
Un missatge per les atletes?
Que confien en elles mateixes
perquè si volen poden, que
s’esforcin
molt
per
poder
aconseguir els seus objectius, que
treballen molt i que gaudeixin tant
com jo el twirling. Una abraçada
ben forta per a elles!!!

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Fent un repàs d’aquest estiu, hem
pogut trobar a la Banda de Música
Jaume Balmes, com és habitual,
participant i gaudint de les Festes
Majors del nostre poble. Els hem
vist a diferents actes, com són el
canvi de pubilles, el pregó de festes
i, finalment, acompanyant a la
desfilada de carrosses.
També, aquest any, a banda de
l’habitual pujada de la bandera de
tots els anys, per celebrar la Diada
de Catalunya, també un grup de
clarinets de la banda va participar
a l’acte TERRA D’OLIVERES, un
espectacle que va combinar la
música en un recital de poesia.
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Finalment, volem fer un agraïment a Alejandro Castells i Celico Díaz
per la seva aportació i cessió d’un instrument cadascú a la Unió Musical
Jaume Balmes. Moltes gràcies!

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. 39

Sudoku
Qui i què?
Imatge 1: Federico Aixendri,
Lourdes Montesó, Juanito Garcia,
Dolores, José Miguel Fornell i
Imma Arasa
Imatge 2: José Cid i Ernest Cid
Imatge 3: José Luís, Núria, Juanito,
Pilarín, Juan José, Paco, Rosa Mari,
Juanito, Carme i Amparo
Imatge 4: Juan Cid, Victoria Turón,
Ramón Turon, Delfina Puell, Josefa
Cid i Fernanda Cid
Imatge 5: Mari Carmen Bonfill,
Maria Isabel Monllau, Pepita
Romeu, Conchita Granell, Marisa
Lleixà i Mari Carmen Cid, 1963
Imatge 6: Maria Cid, Maria Cinta
Martí, Leonila Queral, Roser Puig,
Maribel Fernández i Montserrat
Arasa
Imatge 7: Maria Luisa i Amador
Imatge 8: Quinta del 1951
Imatge 9: Sara Cid, Lucrecia
Rodriguez, Pepito Cid, José Luís
Cid, Ernesto Cid i Maria José Cid

Entreteniment infantil
SUDOKU

Ompliu totes les caselles buides amb els números de l’1 al 9, de tal manera que cap número es
repeteixi en cap fila, ni vertical ni horitzontal, ni dins els nou requadres de 3x3.

PER
COLOREJAR

Endevinalla
Visc dalt de l’arbre,
va passant el temps,
després caic a terra
i si em xafes em sents.
Solució núm. 39: L’abella

Dites i refranys:

Del setembre a la tardor,
torna la calor.
Webs recomanades:
www.curiositats.cat
www.pedrapapertisora.com
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Noèlia Ollé Alegre
Vaig néixer a Barcelona fa just
quaranta anys, sóc la petita de dos
germans.
Els meus dies de menuda a
Barcelona eren de l’escola a
casa i de casa a l’escola i les
tardes estaven plenes d’activitats
extraescolars per no avorrir-me.
Per això, mons pares, des de què
vaig néixer, tenien un apartament
vora el mar, a Cubelles, que és on
actualment viu ma mare. Allà hi
anàvem a passar tots els caps de
setmana i tot l’estiu, per poder
esbargir-nos, anar en bicicleta pel
carrer, anar a la platja, pujar als
arbres, entrar i sortir de casa quan
volíem, etc. O sigui fer tot el que
entre setmana no podíem fer.
Vaig fer els meus estudis d’auxiliar
administratiu i, quan vaig acabarlos, vaig fer els de relacions
publiques, que eren l’antiga FP, a
Barcelona.
Un estiu, a Horta de Sant Joan, ell
d’acampada i jo a casa d’una amiga

a passar les festes d’allà, vaig
conèixer al qui actualment és el
meu marit, Òscar Marco, que té el
malnom de Marquets. Aquells dies
de vacances van passar i cadascú
va tornar a la seva vida, però
sempre recordaré que al cap d’un
temps, una trucada inesperada va
canviar-ho tot.
Ens van començar a trucar cada
setmana i també ens escrivíem
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cartes, perquè no hi havia res més
i la distància era molt dura. Així
que allò que va començar sent una
amistat, al cap d’uns mesos es va
convertir en una relació, acordant
que ens veuríem a Nadal i després
a Setmana Santa, per acabar
passant a ser cada cap de setmana
amunt i avall. Al cap de tres anys,
i un cop acabats els meus estudis,
vam decidir casar-nos, d’això ja fa
divuit anys.

Planers en adopció
La decisió de vindre a viure al
poble estava clara, perquè com
aquell qui diu, a Barcelona no
teníem res i aquí ho teníem tot. Jo
mai m’hagués pensat que una noia
com jo, de capital, acabés vivint en
un poble. La gent que em coneix
de menuda encara es sorprèn del
canvi que vaig fer.
Al principi va ser una mica dur,
perquè vaig deixar família i amics,
però la sort que vaig fer va ser
tindre la família d’Òscar: Silverio,
Esmeralda, Ana i Jordi, que a poc
a poc ha anat creixent amb gent
nova.
Penso que tot es va començar
a posar al lloc en quan vaig
començar a treballar a un negoci
d’aquí del poble, Mobles Aixalà, en
el qual actualment encara estic.
Òscar i jo tenim dos fills, en Lluc
que té tretze anys i en Dani que en
té set, ells van a l’escola i a l’institut
aquí i juguen a futbol al CF Santa
Bàrbara, Lluc des de ben menut
i Daniel aquest serà el seu tercer
any. Ells són el motiu pel qual em
van oferir i vaig acceptar el càrrec
de secretària a la nova junta que
es va formar l’any passat.
L’acollida al poble penso que deu

ser com a tots els altres llocs, el
millor és participar en les activitats
que es fan. A mi el que em va
ajudar molt al principi, perquè la
gent em conegués, va ser la feina
a la botiga, ja que a partir d’aquí ja
em vaig anar relacionant amb altra
gent, sobretot a l’escola, al futbol i
al gimnàs, que també hi vaig.
Quan vaig arribar a Santa Bàrbara,
per a mi, era un poblet molt menut,
tenia alguna instal·lació o servei,
però, comparat amb Barcelona, li
feia falta de tot. Com que el poble
se’m quedava curt, anava molt
sovint a la capital, però actualment
vaig un cop o dos l’any, i no enyoro
res d’allà perquè aquí en quinze
minuts tant pots anar a Tortosa o
Amposta, on hi ha de tot el que es
necessita.
Santa Bàrbara, encara que no deixa
de ser poble, en els últims anys
ha crescut i ha canviat molt, des
de serveis com el Centre de Dia,
la Llar d’Infants, la construcció
del nou CAP, les noves classes a
l’escola, o els jardins, etc.
No crec que faci falta gaire cosa
més, potser un servei d’autobusos
que passés amb més regularitat,
perquè la gent que no té cotxe es
pugui desplaçar millor.

Avui dia, tinc més que decidit no
marxar del poble, perquè aquí ho
tinc tot i em trobo una més, em
descobreixen que no sóc d’aquí pel
parlar, que és una mica estrany,
és mig d’aquí mig d’allà i inclús
quan em diuen que sóc de capital
m’ofenen, perquè me sento més
d’aquí que no de Barcelona. M’he
acostumat a la vida del poble i
quan no estic ho enyoro, però això
de marxar mai se sap.

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

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

http://www.contregisa.com

Centre de Dia de Santa Bàrbara
Un cop passat l’estiu i les festes del
poble tornem a la rutina!
Aprofitem aquest espai per poder
donar a conèixer els serveis,
professionals i activitats que
oferim al Centre de Dia de Santa
Bàrbara.
Tenim el taller de memòria que es
realitza per part de l’Educadora
Social.
També disposem d’una zona
de fisioteràpia passiva i activa
amb la professionalitat de la
Fisioterapeuta .
El Psicòleg realitza l’estimulació
cognitiva i teràpia individual.
El Gerocultor realitza l’atenció
directa amb l’usuari per atendre
les necessitats diàries adaptantnos
a
les
característiques
individuals de cada usuari, i la
Infermera s’encarrega del control
de constants vitals i estat general
de l’usuari.
El Treballador Social és la persona
que dona atenció a les famílies,
gestió de recursos i coordinació
amb serveis socials d’Atenció
Primària.
I per a més diversió, es realitzen
tallers d’animació, tallers de
conversa i jocs de taula a càrrec de
l’Animadora Sociocultural.
Tots els dilluns de cada més taller
de reminiscència a càrrec del Sr.
Alfredo Blanch.
Visites dels xiquets i xiquetes de la
Llar d’Infants les Beceroles.
Aprofitem per recordar que oferim
assistència GRATUÏTA durant
3 dies a tota la població adulta
que estigui interessada en provar
els nostres serveis, per a més
informació adreceu-vos al centre.
Com podeu veure ens ho passem
molt bé, així que no dubteu en venir
a visitar les nostres instal·lacions,
ja que és el millor lloc per gaudir el
dia a dia amb la gent gran.
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Centre Obert l’Oliveta
INICI DE CURS 2017-2018
El Centre Obert l’Oliveta és un
servei que dona suport a les
famílies fora de l’horari escolar i
als menors disposant d’un espai en
el qual es treballen diversos tallers
socioeducatius, on es fomenta
l’adquisició
d’aprenentatges
bàsics, sense deixar al marge les
estones lúdiques i d’esbarjo, també
fonamentals per al creixement

dels menors.
Aquest nou curs, s’han inscrit al
servei un total de 56 participants,
on s’ha cobert la totalitat de
les places disponibles. L’horari
d’atenció directa amb els infants
és de 17 a 19.30 hores. També
des del centre s’aposta pel treball
amb les famílies, on s’estableix un
contacte molt proper per poder

guiar conjuntament els xiquets i
xiquetes.
Aquest primer trimestre els
tallers que es treballaran seran:
cuina, coeducació, bibliocursa,
dinàmiques, informàtica, creació
de jocs, llenguatge de signes,
celebracions especials i reforç
escolar.

TORNA FUTBOLNET A SANTA BÀRBARA
FutbolNet de la Fundació del FC
Barcelona s’ha tornat a iniciar
a Santa Bàrbara. El programa es
realitza a l’Estadi Municipal, els
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dimecres i divendres de 17.30
a 19.30 h. Aquest programa va
adreçat a infants i joves des de 4t
de primària fins a 2n d’ESO.

Qui estigui interessat en participarhi s’ha de dirigir al Centre Obert
l’Oliveta, on se l’informarà.

Grup Joventut
El 2017 ha estat un any de rècords per a les activitats d’estiu
del Grup Joventut. El primer va ser
amb la cursa enigmàtica, 430 persones van poder gaudir el dilluns
de Festes Majors de la XII cursa
enigmàtica “Feliç any nou xinès”,
amb més de 60 monitors repartits
en diferents proves per tot el municipi.
La trama de la cursa començava
amb la desfilada de tots els personatges pel carrer Major fins al
moment en què l’emperador feia
el discurs d’any nou, instant en
què cau mort fent un glop a la
seva copa. Els participants van
haver d’esbrinar qui havia estat el
seu assassí i amb que l’havia matat. Com es ve fent en els últims
anys, un dels premis era de sort i
els altres dos no.
També vam tenir rècord de participants a les colònies d’estiu. 62
infants guiats per 12 monitors i
monitores van estar del 23 al 29
de juliol a la Pobla de Cérvoles.
Una setmana intensa però molt
gratificant.
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La Plana Ràdio

La Plana Ràdio comença la programació
de la temporada 2017-2018
Els responsables de l’emissora segueixen apostant per oferir als oients
una programació oberta i participativa, basada en la informació, la
distracció i la formació.
Més de 30 persones s’encarregaran, un
any més, d’oferir un seguit de continguts
diversos entre les 7 del matí i les 9 de
la nit.

18 hores, de la repetició d’alguns
dels continguts matinals més
interessants, per tal d’optimitzar-los.
La nova programació segueix
donant també una importància
significativa
a
la
informació,
elaborant, diàriament, de dilluns
a divendres, un informatiu de 25
minuts de durada que s’emet en una
primera edició al matí, a les 8.30 h, i
que es repeteix a les 13 h i a les 17 h.
Paral·lelament, la Plana Ràdio emet,
a cada hora en punt, un butlletí
d’entre 3 i 4 minuts de durada.
La filosofia dels responsables de la
ràdio pública de Santa Bàrbara, a
l’hora de fer aquestes propostes,
segueix sent la de fer una ràdio
dinamitzadora, participativa i oberta
a tothom, que, des de la proximitat,
pugui acompanyar, distreure, formar
i informar a l’oient.

(Foto: J. Roig)

(J. Roig).- El dilluns 25 de setembre
donava inici, a la Plana Ràdio, la nova
programació que hem preparat per a
la temporada 2017-2018 i en la qual
hi participaran més de 30 persones,
entre col·laboradors i treballadors de
l’emissora.
Els horaris i periodicitat de la nostra
programació no experimentarà canvis
i seguirem emetent programació amb
continguts definits entre les 7 del
matí i les 9 de la nit, i específicament

musical, la resta d’horari.
La programació matinal es centra
molt especialment en el magazín
“El nostre matí” que s’emet de 9 a 13
hores i inclou variades temàtiques,
la majoria elaborades i presentades
pels col·laboradors i amb continguts
com els referents al creixement
personal, la història local, l’opinió a
través de la tertúlia, la relació amb
les entitats del poble i comarca,
les noves tecnologies, l’astrologia,
la literatura, els esports, la
gastronomia, la cultura, el fet divers
o diferents propostes musicals, entre
molts altres.
A la tarda, la programació es dedica
més a l’apartat musical i tot un
ventall de propostes que van, des dels
continguts clàssics, als estàndards
de sempre o els temes més actuals,
amb el parèntesi, entre les 16 i
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Llar d’Infants Les Beceroles
FESTIVAL FI DE CURS
El dia 30 de juny vam celebrar el
festival de fi de curs, on els nens/
es de la llar fan actuacions per als
seus pares/mares i familiars.
Els nens/es de P0 van fer dues
cançons, «Soy un truan» i «la Lambada»; els nens/es de P1 ens van
ballar «Gente de zona», «Se buscan valientes» i «The bangles»; i els
nens/es de P2 ens van fer 3 obres
de teatre, «Els tres porquets», «En
Patufet» i «Caputxeta vermella».
En acabar vam donar els àlbums
a cada un dels alumnes. Volem
agrair als pares/mares la paciència
que van tenir i el detall que van tenir amb nosaltres.
COMENCEM UN NOU CURS
La Llar d’Infants les Beceroles ha
obert les seves portes el dia 1 de setembre per iniciar el curs 2017-18.
L’horari de la llar és pel matí de
les 7.45 h fins a les 13.15 h i per
la tarda de les 14.45 h fins a les 19
h. També oferim servei de menjador amb carmanyola. L’entrada pel
matí és fins a les 10 h i la sortida
a partir de les 12 h, i per la tarda
l’entrada i la sortida és a les 16.30 h.
Aquest any tenim una gran demanda i això ha fet que haguéssim
obert una aula de més, d’aquesta
manera ara tenim 4 aules en funcionament, 1 de P0 (2 nens), 2 de P1
(15 nens/es) i 1 de P2 (17 nens/es,
amb dues educadores), això també
ha fet que l’ajuntament hagi agafat una altra persona de la borsa
que vam fer l’any passat per treballar a la llar.
Sabem que els començaments no
són fàcils per als nens/es que venen per primera vegada, per això
seguim fent el període d’adaptació
que dura una setmana i ajuda als
nens/es a adaptar-se al nou entorn
de forma progressiva.
Les educadores també comencem
amb ganes i amb nous reptes per
aquest curs!!!
Volem recordar a tothom que les matricules estan obertes durant tot el
curs.
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Punt d’Informació Juvenil Planer
Parlem de …
Joves amb present, país amb
futur
El Govern ha aprovat el Pla
d’Actuació
de
Polítiques
de Joventut 2017-2020 que
concreta com es promou
l’emancipació i es millora la
vida de la Joventut a Catalunya
des dels àmbits que, com a
jove, poden afectar en el camí
cap a la vida adulta.
Aquest Pla d’actuació s’emmarca
dins del Pla Nacional de Joventut
2020, que és l’àmbit de referència
de les polítiques de joventut i que
vol ser una eina capaç d’adaptarse als canvis i de donar respostes
a les noves necessitats i demandes
de les persones joves i de l’entorn.
El PNJCat planteja set grans reptes
per facilitar el projecte de vida de les
persones joves i apoderar-les com
agents de canvi social: aconseguir
l’èxit en la trajectòria educativa; en
la transició laboral, i en la transició
domiciliària;
promoure
una
vida saludable; avançar cap a la
corresponsabilitat, l’apoderament
i la participació de les persones
joves en els afers col·lectius;
universalitzar la cultura entre la
població juvenil que respongui
a uns objectius educatius i
socialment cohesionats; i avançar
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cap a un nou model de país i de
societat cohesionada, vertebrada
territorialment,
sostenible
i
inclusiva.
Juntament amb el PAPJ 20172020, també s’ha aprovat el Pla
anual de polítiques de joventut
2017, que marca els objectius, les
mesures i les actuacions que els
departaments duen a terme per
tal de promoure l’emancipació i
la millora de la vida dels joves. En
total es preveu la realització de 529
actuacions.
Concretament, el PAPJ recull les
actuacions previstes pels diferents
departaments de la Generalitat en
la línia dels reptes que marca el
PNJCat: educació, treball, habitatge,
salut, participació, cultura, cohesió
i inclusió social.
Tenint en compte la situació del
mercat laboral dels joves i els
problemes que comporten les
desigualtats i la falta d’inclusió
entre aquests, els dos reptes amb
més inversió són els de treball i
ocupació i els de cohesió, lluita
contra les desigualtats i inclusió.
El Pla anual també compta amb
unes iniciatives transversals: la
Xarxa Nacional d’Emancipació
Juvenil (punts d’informació juvenil
i oficines joves), el programa de
Garantia Juvenil i la mobilitat
internacional dels joves.
Hi ha altres línies estratègiques
que es concreten en aquest Pla
i recullen els temes següents:

actualitzar
les
prioritats
i
l’operativitat de la cartera de
serveis en Joventut; fer de la Xarxa
Nacional d’Emancipació Juvenil
una xarxa de xarxes i punts de
referència per als joves; apostant
per l’emprenedoria social, el
cooperativisme
i
l’economia
col·laborativa; fomentar el retorn
dels joves que han hagut d’emigrar
per motius laborals; facilitar
l’arrelament dels joves en el món
rural; canviar el paradigma en
l’abordatge de la salut, a través
de l’impuls de les habilitats per
la vida i l’educació emocional
com a enfocament transversal;
establir un nou model relacional
entre l’Administració i els joves
que estableix la coresponsabilitat i
l’apoderament juvenil com a pilar;
potenciar les mesures a favor de la
igualtat, la perspectiva de gènere
i la prevenció de violències entre
joves; fomentar la interculturalitat
i la inclusió en el disseny de les
polítiques.

Serveis Socials Bàsics
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Smartcentre

Un any més, contractació en pràctiques
a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil
La
convocatòria
té
l’objectiu
d’incentivar la contractació laboral
en pràctiques de joves amb formació,
beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, per tal de millorar
la seva ocupabilitat amb l’adquisició
de les aptituds i les competències
derivades de la pràctica laboral, de
manera que sigui possible la seva
incorporació al mercat laboral de
forma estable i duradora en el temps.
El SOC subvenciona els contractes
de treball en pràctiques, durant un
període de 6 mesos a jornada completa.
Per poder ser persones beneficiàries
d’aquesta convocatòria, cal complir
els requisits següents:
- Ser beneficiàries del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
- Tenir entre 16 i 30 anys (no inclòs).
- Estar inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades (DONO)
al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
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- Acreditar
la
possessió
d’un
títol universitari o de formació
professional de grau mig o superior
o títols oficialment reconeguts com
equivalents, o d’un certificat de
professionalitat, que els habilitin per
a l’exercici professional.
- Complir els requisits que exigeix la
modalitat del contracte de treball en
pràctiques (màxim 18 mesos).
- No haver participat en el mateix
programa de l’any 2016.
L’any 2016, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara va contractar a 5 joves
beneficiaris
d’aquest
programa.
Enguany, hi ha previst fer el mateix,
d’acord amb els perfils que millor
s’adaptin a les necessitats d’actuació.
Si vols saber més sobre aquest
programa, així com tot el que fa
referència a la Garantia Juvenil, a
l’Smartcentre t’informarem, tots els
divendres de 10 a 12 del matí. No et
quedis fora!

Smartcentre

L’activitat de l’Smartcentre
Durant els mesos de juliol i agost, ens hem traslladat
a la piscina municipal on hem pogut gaudir de la
Bibliopiscina, amb una nova i modernitzada ubicació, ja
que a partir d’aquest estiu la bibliopiscina té el seu lloc
fix a l’entrada de les piscines on tots els usuaris poden
agafar llibres i revistes i els més petits contes i revistes
per a diferents edats, i igual que l’any passat ha estat a
disposició de tots de dilluns a diumenges.
Volem destacar al mes de juliol, el XII concurs d’imatge
digital, aquest any el tema era “Balcons i balconades”. En
aquesta edició hi va haver un total de 16 participants i 43
fotos les quals ens van apropar una mica més al nostre
poble. I una vegada el jurat va escollir els tres guanyadors,
dintre la programació de les Festes Majors es va fer l’acte
d’entrega de premis i obsequis a tots els participants.
Al mes de setembre, l’Smartcentre ja es posa en marxa
de cara al nou curs, per això els nostres aparadors s’han
omplert de nens que tornen a l’escola, números i lletres.
Nosaltres, com ells, ens posem en marxa.
Les visites ens comencen a arribar, i els primers han
estat els xiquets i xiquetes del Centre Obert l’Oliveta,
junts hem passat una estona divertida recordant el
funcionament de l’Smartcentre amb companyia d’una
nena un poc entremaliada, la caputxeta vermella, on
a part d’explicar el funcionament ens ha portat una
activitat molt dolça, brotxetes de xuxes, i tots junts hem
preparat un berenar diferent.
Els adults tenen moltes ganes de tornar a la seva rutina
i ja han començat amb el Club de Lectura, on han llegit
“La catedral del Mar” d’Ildefonso Falcones, una gran
novel·la per començar.
Un dia important és el nostre dia SMART, el 21 de
setembre, dia Mundial de l’Alzheimer, vam sensibilitzarnos amb aquesta malaltia i tots els usuaris van poder
deixar un missatge d’allò que no voldríem oblidar mai.
Dintre el programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran,
vam tenir la xerrada “El bon ús dels medicaments”, a
càrrec d’Àngels Bertomeu.

També hem continuat amb les sessions d’inserció
laboral, els dilluns de 9 a 14 h, per a totes aquelles
persones interessades en la recerca de feina o millora
d’aquesta, i com no el “Reocupa’t”, tots els divendres al
matí, i els exàmens ACTIC, tots els dijous al matí.
La tardor ja és aquí, tornem amb les activitats habituals
i alguna sorpresa. Us esperem a tots/es, recordeu
activitats des de 0 anys fins a...
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Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document
Títol: Se abre el telón en China
Autor: Eva Zaera Accensi i Yao Ning

Se abre el telón en China és un llibre de Teatre en ELE per a sinoparlants,
aquest llibre no pretén ser un referent acadèmic, però si una porta
d’entrada al fascinant món escènic en espanyol per a l’alumnat i
professorat. El llibre es divideix en cinc capítols que conformen un
curs d’introducció a la teoria i pràctica del teatre a l’aula d’espanyol
com a llengua estrangera (ELE). Així mateix, el llibre també conté un
glossari espanyol-mandarí amb la finalitat de facilitar la comprensió
del text. El principal objectiu dels autors del llibre és que els lectors
gaudeixin i aprenguin de la lectura d’aquest manual tant com ells ho
han fet elaborant-lo i recorden la famosa dita de Charles Chaplin: “La
vida és una obra de teatre que no permet assajos. Per això, canta, riu,
balla, plora i viu intensament cada moment de la teva vida abans que
el teló baixi i l’obra acabi sense aplaudiments”.

Web
https://www.nomadizers.com/
Viatjar sol està molt bé, però fer-ho
amb algú que comparteixi els teus
mateixos gustos és encara millor. Per
això dos joves de 29 anys de Barcelona
van crear Nomadizers, un web o
plataforma en línia que vol posar
en contacte, de manera gratuïta,
als viatgers de tot el món per trobar
company de viatge. «Volem convertirnos en una comunitat de referència
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mundial, el Facebook dels viatges”,
expliquen els membres de l’equip
de Nomadizers. Nomadizers compta
amb 10.000 usuaris registrats en
només nou mesos, a més dels més
de 14.000 seguidors a les xarxes
socials. Nomadizers també ofereix
experiències com tours grupals i fins
i tot la possibilitat que us convertiu
en guies a la vostra pròpia ciutat.

Participació Planera

Viatge
a Galícia
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara
va organitzar un viatge a Galícia al qual entre molta gent
del poble també hi vaig assistir. El viatge va estar molt bé
en tots els conceptes perquè va fer bon temps, vam tenir
un bon hotel, bon xofer i guia, bon menjar i excursions
molt interessants. Tot això va fer que tot i que Galícia
sigui tan lluny i això comporti, anant en autobús, un bon
número d’hores de viatge, m’hagi quedat un molt bon
sabor de boca i per això ara m’ho agradi recordar. De tot
voldria descartar la bona organització i la quantitat de
coses que vam poder visitar: Sanxenxo, Corunya, Vigo,
Pontevedra, Santiago, la Ria d’Arousa...
Maria Luisa Arasa Tomás

L’1 d’octubre a Santa Bàrbara
En realitat l’1 d’octubre va
començar a Santa Bàrbara la
tarda del 29 de setembre. L’AMPA
de l’escola Jaume Balmes, en
una actuació ràpida, valenta i

imaginativa va liderar un conjunt
d’activitats al centre fins al
moment de la constitució de les
meses electorals. Això, amb la
col·laboració d’altres entitats i

de molta gent, va incloure jocs,
activitats
plàstiques,
esports,
sopars de pa-i-porta, música, paella
popular i dos nits fent “acampada”
dins del recinte escolar.
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Participació Planera
El dia 1 va començar a clarejar amb moltíssima gent
que a partir de les 5 del matí, per tal d’evitar possibles
precintaments, havia acudit davant de l’escola. A
les 8 del matí sortien les cinquanta persones que hi
havia dins i les rebien més de cent setanta persones
al carrer. Es va demanar aleshores que durant tot el
dia hi hagués un bon grup de gent davant del col·legi
electoral. Però no hi va haver un petit grup, no: durant
tot el dia hi ha haver centenars de persones, algunes
que no es van moure ni un sol moment del passeig
de les escoles per tal de protegir les urnes, i fins i tot
es van posar taules i cadires i es va fer una “barricada
gastronòmica”. Bona pensada, amb l’humor i l’alegria
que ens caracteritza i que no s’ha de perdre mai, ni
quan pareix que les coses van malament.
Hi va haver nervis, i més a partir de les notícies que
ens arribaven dels pobles propers de la Ràpita i de
Roquetes sobre les bestialitats que feien les suposades
forces de l’ordre de l’estat. Sí, per un dia els planers
i les planeres ens vam sentir rapitencs i rapitenques,
roquetencs i roquetenques. Però igual que la gent
d’estos dos pobles, aquí i arreu de Catalunya el dia
va suposar un gran exercici de dignitat. De dignitat
davant de la indignitat. Però l’apoteosi va arribar a
partir de quarts de set de la tarda. Des d’aleshores
fins més enllà del tancament del col·legi electoral i
fins a saber els resultats, quasi sis-centes persones
vam aguantar en un exercici insòlit i mai vist de
poble adherit a la democràcia. Una cosa mai vista, els
presents ens repetíem que quasi no ens ho crèiem.
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Participació Planera
Cal remarcar l’aplicació assenyada dels principis
d’oportunitat, proporcionalitat i congruència i, també,
el paper educat del cos dels Mossos d’Esquadra. I,
sobretot, cal fer un gran reconeixement a totes les
persones i entitats que ho han fet possible: AMPA,
escola, Ajuntament i regidors i regidores implicats,
voluntaris i voluntàries (coordinadores, representant
de l’administració, membres de les meses, apoderats
i apoderades), persones que van ajudar en tot
moment... i en general a tots els planers i planeres.
El dia 1 d’octubre no només vam fem un gran acte
d’identitat catalana, sinó que vam fer també un gran
acte d’identitat i de pronunciament com a poble.
Malgrat el patiment, ens vam agradar i ens vam sentir
profundament units i unides. Un dia que no només
serà recordat, sinó que amb el temps ens adonarem
que haurà tingut la seua influència en l’ADN del
nostre poble, que ara fa 200 anys va començar a
guanyar-se la independència.
Màrius Pont Fandos
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Opinió dels Partits Polítics
Catalunya ha emprès un
camí, des de la retallada de
l’Estatut, on no vol que els
altres decideixen per ella. Un camí
polític de no retorn, i el passat dia
1 d’octubre així ens ho ha posat de
manifest.
Dos milions de persones votant,
enfront la violència emprada per
l’Estat per frenar un referèndum
democràtic ha estat la pedra de toc
final per constatar la impossibilitat
de cap possible encaix de Catalunya
amb l’Estat espanyol i la necessitat
d’iniciar un camí polític, allunyat
d’un estat demofòbic que és capaç
d’atacar indiscriminadament contra
gent pacífica que volen exercir el seu
dret a expressar-se en una urna.
A este referèndum, i malgrat la
repressió policial de l’Estat, s’ha posat
de manifest que Catalunya sap què
és la democràcia. Malgrat el segrest
d’urnes en alguns col·legis, milions de
persones han votat en el referèndum
del 1-O convocat pel Govern de la
Generalitat. Llargues cues de votants
demostren la voluntat de decidir de la
societat catalana.
Des del nostre grup polític volem
agrair i destacar la implicació, la
participació i compromís de la
societat catalana en general, i la del
nostre poble en particular, ja que
tenim clar que aquesta “festa de la
democràcia” s’ha fet possible gràcies
al moviment popular, per garantir
que en tots els racons de Catalunya hi
hagués una urna on poder expressar
la seva opinió lliurement.
Estem més que convençuts que el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
marcarà un abans i un després en la
història del nostre país. Avui, i més que
mai, els municipis independentistes
catalans i des de tots els espectres del
ventall polític, volem deixar clar el
nostre compromís amb la construcció
d’un nou país on la prioritat siguin
tots i cadascun dels seus ciutadans i
ciutadanes.
Salut, força i seny!
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