Abril 2018 - Número 42

PROGRAMA JORNADES CULTURALS 2018
PROGRAMA JORNADES CULTURALS INFANTILS
2018
ENTREVISTES A EVA ZAERA ACCENSI I NÚRIA
ROYO FIGUERA

Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

SUMARI

Santa Bàrbara
Sortida

Amposta
Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

13.05 h............................................ 13.20 h.
16.00 h............................................ 16.20 h.
19.05 h............................................ 19.20 h.
Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA
Santa Bàrbara

Sortida

Tortosa
Arribada

07.25 h............................................ 07.45 h.
07.55 h............ 08.15 h. (Només dissabtes)
09.40 h............................................ 10.05 h.
15.40 h............................................ 16.00 h.
16.15 h............ 16.35 h. (Només dissabtes)
17.50 h....... 18.10 h. (Diumenges i festius)
Tortosa

Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

13.00 h. .......................................... 13.20 h.
14.45 h. .......................................... 15.10 h.
19.00 h. .......................................... 19.20 h.
23.40 h....... 00.05 h. (Diumenges i festius)
Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA
Santa Bàrbara
Sortida

Barcelona
Arribada

07.25 h............................................ 10.15 h.
07.55 h. .......... 10.55 h. (Només dissabtes)
15.40 h. .......................................... 18.40 h.
17.50 h. ..... 20.45 h. (Diumenges i festius)
Barcelona
Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

10.15 h............................................ 13.20 h.
16.30 h............................................ 19.20 h.
21.30 h....... 00.05 h. (Diumenges i festius)

Edita: Ajuntament de Santa Bàrbara
Imprimeix: Impremta Querol, S.L.
D.L.: T.73-2008

TELÈFONS D’INTERÈS

Arribada

07.25 h............................................ 07.45 h.
09.40 h............................................ 10.00 h.
15.40 h. .......................................... 16.00 h.

HORARI D’AUTOBUS

Editorial...................................................................................................................3
Alcaldia, Urbanisme i Cultura .............................................................................4
Festes i Fires ..........................................................................................................9
Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica................................11
Hisenda, Esports i Medi Ambient .....................................................................13
Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies ................................15
Salut, Ensenyament i Turisme...........................................................................16
Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local..................................................18
Serveis Socials, Personal i Règim Intern...........................................................19
Agrícola del Camp i Montebre SCCL.................................................................26
Planers absents....................................................................................................28
Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament ..........................................30
Moviment Demogràfic .......................................................................................31
Club de Futbol Santa Bàrbara............................................................................32
Associació Dones Planeres.................................................................................34
Club Twirling Santa Bàrbara ..............................................................................35
Associació de Jubilats i Pensionistes ...............................................................37
Unió Musical Jaume Balmes...............................................................................38
Abans i Ara ..........................................................................................................41
Zona de jocs ........................................................................................................42
Entreteniment infantil .......................................................................................44
Centre de Dia de Santa Bàrbara.........................................................................45
Planers en adopció .............................................................................................46
Serveis Socials Bàsics..........................................................................................49
Centre Obert l’Oliveta.........................................................................................50
La Plana Ràdio .....................................................................................................51
Llar d’Infants Les Beceroles ..............................................................................52
Punt d’Informació Juvenil Planer......................................................................53
Grup Joventut.......................................................................................................54
Smartcentre .........................................................................................................55
Opinió dels Partits Polítics .................................................................................58
XXVII Jornades Culturals Santa Bàrbara 2018.................................................59
II Jornades Culturals Infantils Santa Bàrbara 2018.........................................61
Agenda .................................................................................................................63

Amposta

Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara........................................977 717 000
La Plana Ràdio..................................................................977 719 220

Serveis Socials (Centre de Suport Diürn)................................608 604 056

Notari Santa Bàrbara.......................................................977 718 105
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Cooperativa Agrícola Sant Gregori.................................977 718 136
Correus..............................................................................977 718 043
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Vigilant Municipal............................................................649 381 826
Llar de Jubilats..................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu..........................................................669 406 030
Llar d’Infants Les Beceroles............................................977 719 781
Escola Jaume Balmes.......................................................977 718 029
Institut Les Planes............................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara...........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua)....................................................977 707 302
“La Caixa”..........................................................................977 577 100
Catalunya Caixa...............................................................977 718 066
Farmàcia...........................................................................977 718 331
Clínica Dental...................................................................977 718 601

Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències..........................................................112
Guàrdia Civil (Amposta)........................................ 062 / 977 237 777
Mossos d’Esquadra (Amposta).............................. 088 / 977 705 680
Policia Nacional (Tortosa)...................................... 091 / 977 449 731
Servei Català de la Salut...............................................................061
Atenció al ciutadà..........................................................................012
Protecció Civil...............................................................................1006
Bombers (Província Tarragona).....................................................091
Creu Roja...........................................................................977 222 222
Ambulàncies (Amposta)..................................................977 700 114
Ambulàncies (Tortosa).....................................................977 580 505

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social)...........977 718 816
Serveis Socials (Centre Obert l’Oliveta, Aula Adults)...............977 718 479
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Els textos enviats d’opinió i participació poden sofrir modificacions o retalls per motius d’espai. La revista no es fa responsable dels comentaris o opinions en ells expressats.

Editorial

S

Montse Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis Socials

ENTIMENTS CONTRADICTORIS, és la descripció del que sento ara mateix en
relació al Centre Obert l’Oliveta, i que en el moment d’encomanar-me fer l’editorial
d’aquest número del Magazín vaig pensar que seria un bon lloc per plasmar
per escrit, i així aprofitar per informar del futur d’aquest servei que, entre tots, hem
aconseguit consolidar al municipi.
Els serveis de Centre Obert foren creats per la Generalitat de Catalunya amb les
primeres lleis i decrets de Serveis Socials entre els anys 1983 i 1994, un cop assumides
les competències que fins a aquell moment ostentava el govern central. Es van definir
els objectius, funcions, el perfil dels professionals, les condicions materials mínimes
que havia de tenir aquest nou servei dirigit a infants i adolescents entre 3 i 18 anys;
mai però es va fer cap reglament específic de la seva forma de funcionament, horaris,
perfil concret de persones beneficiàries... i això va permetre que cada centre obert
adaptés el seu funcionament a la realitat concreta del poble, barri o ciutat on s’ubicava,
sense massa criteris conjunts de treball, avaluació o funcionament, però sempre més
o menys aixoplugats econòmicament primer pel Departament de Justícia i després pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
A Santa Bàrbara la creació del Centre Obert l’Oliveta, l’any 1996, va respondre, per una
banda a la detecció d’una necessitat per part dels professionals del moment, i per l’altra
a la voluntat dels dirigents polítics, amb Pili Julve al capdavant de la Regidoria de Serveis
Socials, que van creure i lluitar per la implantació del mateix. Puc assegurar-vos que no
era, ni és encara avui dia, la normalitat que un municipi de menys de 4.000 habitants
compti amb aquest servei (atès que la normativa només exigia fer-ho als de més de
20.000), com vaig poder comprovar personalment a la Fira de Serveis Socials realitzada
a Barcelona l’any 2002 en què hi fórem presents com a expositors, junt a la resta de
centres de la comarca del Montsià: Amposta i Sant Carles de la Ràpita (uns anys més
tard s’hi va sumar Ulldecona).
En aquests 22 anys, pel centre obert hi ha passat un total de 43 professionals, ja sigui
titulats, en pràctiques o fent voluntariat, i 434 xiquets i xiquetes; amb satisfacció he
pogut veure com alguns d’ells després s’han decantat per dirigir la seva vida laboral al
camp social, i mai puc evitar pensar allò de: hi hem tingut alguna cosa a veure?
L’Oliveta és avui dia un servei consolidat al municipi, conegut per la majoria de famílies
i persones, vull pensar que com un referent de l’educació extraescolar, de l’educació
activa i integral, intercultural, de coeducació, de l’educació en valors, i també com
un servei de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar. A més a més, el bon
funcionament del servei fou el causant dels inicis de “Les Interminals”, nom amb que es
coneixia el casal d’estiu.
A partir de l’any 2011 la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb
la intenció de crear criteris de treball conjunts, d’unificar formes de fer, va començar
a treballar en un nou model d’atenció, que ha acabat formalitzant-se en la creació del
Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que a partir de finals d’aquest mateix any
haurà d’estar desplegat arreu de Catalunya, i que substituirà bona part dels centres
oberts que en aquests temps s’han anat creant.
Amb aquest nou servei es vol estendre l’atenció a tots els municipis de Catalunya, i
ampliar el treball no només als propis infants, sinó també a les seves famílies, al seu
entorn, per a, realment, poder fer un treball integral, de coordinació entre els diferents
agents que intervenen en el desenvolupament familiar i de creixement de l’infant en
risc, un treball comunitari.
I justament aquest és el sentiment contradictori... L’enfoc d’aquest nou servei és
totalment encertat, no es pot pretendre intervenir realment en la vida d’una persona,
sense tenir en compte el seu entorn més proper, la família, o l’escola, o la pròpia
comunitat on viu; i sembla que ara s’haurà de tenir més present, i es disposarà de
recursos per fer-ho... o això és el que desitgem els que hem vist créixer i evolucionar els
Serveis Socials a Catalunya de prop.
Però a la vegada, la implantació d’aquest nou servei a Santa Bàrbara implica la
desaparició del Centre Obert tal com l’hem conegut fins ara. Si bé s’ampliarà i millorarà
l’atenció a la infància en risc, d’altra banda molt necessària; com la filosofia d’aquest
servei no passa necessàriament per la disponibilitat d’un lloc físic d’atenció directa a
les tardes en horari extraescolar a tots els municipis, l’Oliveta deixarà de funcionar com
a espai físic.
Tot i que a hores d’ara s’està acabant de perfilar la forma d’implantació del SIS a la
comarca del Montsià, de ben segur que aquest curs 2017-2018 serà l’últim per al Centre
Obert l’Oliveta. Amb certa pena ens n’acomiadarem, però posant la il·lusió en què el
canvi sigui per millorar en l’atenció a la nostra infància.
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Acaben les obres a diferents vials de la població

E

ls primers dies del mes de gener,
ja es donaven per finalitzades
totes les obres de reforma de
carrers, corresponents a l’anualitat
2017: el carrer Aragó, el carrer Pagesia i el darrer tram del carrer Victòria.
Tres artèries importants de la part sud
del nostre poble, instal·lant-hi les canonades de recollida d’aigües pluvials
i renovant totalment la xarxa d’aigua
potable, el clavegueram i l’enllumenat, a més d’un acabat modern i actual, sense barreres arquitectòniques, i
donant preferència al pas de vianants
per les voreres.
Paral·lelament, a mesura que es van
renovant els vials, es va implementant el pla de mobilitat local, afectant
també a carrers paral·lels, per tal de
fer de Santa Bàrbara un poble més “ordenat”.
Aquestes tres obres, venen a representar els tres models de carrers que
s’aniran reformant en el futur, segons
amplada, les necessitats i les funcions
dels mateixos.
Les obres van estar executades, després de concurs públic, i en una durada màxima de 4 mesos, per tres empreses del territori: Servidel (Deltebre),
Contregisa (Amposta) i Vives Anguera
(La Ràpita), les quals també es van
sentir molt ben acollides i satisfetes
pels treballs realitzats.
Un cop acabades, el veïnat afectat
directament se’n sent molt satisfet i
molt agraït pel tracte rebut per part
dels operaris de les diferents empreses
adjudicatàries i esperen que, a més de
bonics, siguin uns carrers funcionals i
pràctics, sobretot els dies de pluja.
Per la seva banda, l’alcalde, responsable de l’àrea d’Urbanisme, vol expressar el seu agraïment a tot el veïnat en
general, per la paciència mostrada per
les molèsties, directa o indirectament
ocasionades. Igualment destaca que
no han tingut cap cost econòmic per
als veïns, ja que han estat finançades
per la Diputació de Tarragona a través
del PAM i amb fons propis municipals.
4

També mostra la seva satisfacció pel
resultat final de les obres i es mostra
encoratjat a seguir en aquest 2018
amb els carrers projectats: l’Hostal dels Frares, el Sant Rafel, la plaça
Masada de la Rúbia i la nova rotonda

d’entrada al poble des de la Galera.
El mateix alcalde, d’altra banda, torna
a fer una crida al civisme i respecte
per la nova senyalització unidireccional dels diferents carrers.
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Adquisició d’una finca per part de l’ajuntament

E

l dijous 8 de febrer, i a la notaria de Santa Bàrbara, es
va formalitzar l’acord pres
per la Junta de Govern Local del
dia 14 de desembre de 2017, per a
l’adquisició de la finca annexa als
terrenys municipals on s’ubica actualment la plaça de bous per a la
festa major.
Després de vàries reunions entre
l’alcalde, acompanyat dels tècnics
municipals, i el senyor Vicente Forés, es va arribar a l’acord per ambdues parts de la compra-venda de
la finca situada a la Partida Hereu
i inscrita al Registre de la Propietat
d’Amposta-1, volum 3729, foli 122,
nº7544/A.
Dita propietat és una finca d’un total de 6.128 m2, de la qual, la part
majoritària està en part urbanitzable DR3 (4.483 m2) i una altra part
molt menor (1.645 m2), en sol rústic, incloent una petita construcció
de 9 m2.
L’acord es va establir segons els
criteris fixats a la llei sobre règim

HOTEL RESTAURANT

del sol i valoracions, a més dels informes tècnics pertinents, per un
import total de 34.500 €, inclosos
al pressupost a través d’una modificació de crèdit.
L’alcalde valora molt positiva l’adquisició de la nova finca, per la
seva gran superfície, però especi-

alment, per la seva bona ubicació
(tocant al casc urbà) i qualificació
urbanística.
Ara, un cop adquirida, ja es valoraran els diferents possibles usos
municipals que se li puguin donar
en un futur.

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

E

n data 21 de febrer de 2018, es
van publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona
les bases específiques reguladores
per a la concessió de subvencions
a entitats culturals, educatives i
esportives que l’Ajuntament de
Santa Bàrbara atorga per a la realització de programes i activitats
de promoció i difusió esportiva,
cultural i festes populars i tradicionals, any 2018.
Podien acollir-se a aquestes bases,
totes les entitats culturals, educatives i esportives de la nostra població de Santa Bàrbara.
Les sol·licituds es prioritzaven en
funció dels criteris de valoració següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.
- Que el programa o projecte sigui
desenvolupat per personal qualificat.
- L’interès social, cultural o esportiu del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a
la promoció i desenvolupament

cultural i esportiu en anys anteriors per l’Entitat sol·licitant.
- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat
sol·licitant.
També es valorava positivament la
participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament
durant l’any anterior.
El termini màxim per presentar
la documentació justificativa de
les despeses de l’exercici 2017 i la
relació d’activitats previstes per a

l’any 2018 amb pressupost aproximat de despeses, d’acord amb la
concessió de la subvenció i ajut va
acabar el 31 de març de 2018.
L’acceptació d’aquesta subvenció
també pressuposava que l’entitat
estigui representada en aquells
actes que, organitzats per aquest
ajuntament, se’ls convoqui oportunament.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred Blanch, i el regidor d’Esports,
Joan Abella creuen en la importància de recolzar a les entitats
municipals en actes que realitzen
durant tot l’any i amb aquestes
subvencions municipals.

Benvinguda al primer planer de l’any 2018

A

mb 2 quilos i 980 grams, i 48
centímetres, el 21 de gener,
naixia Pau Albiol Segovia, el
primer planer de l’any 2018 i segon
fill d’Olga Segovia Segovia i David
Albiol Sánchez. Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, i Laia Pla,
regidora d’Ensenyament es van
desplaçar fins al domicili per felicitar els pares de Pau i donar-li la
benvinguda.
Amb la idea de continuar amb
aquesta tradició, com ja s’ha anat
fent els darrers anys, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la
6

col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament, continua amb aquesta
iniciativa de donar la benvinguda
al primer nadó de l’any, felicitant
els seus pares i obsequiant-los
amb un val per a l’assistència del
seu fill o filla durant un trimestre
en el primer any del nadó, i de manera gratuïta, a la Llar d’Infants
Les Beceroles.
Tal com afirmaven els pares, esperen que Pau sigui un nen participatiu, que vulgui formar part activa
del màxim nombre d’activitats del
municipi.
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Presa de possessió de la jutgessa de pau substituta
del Jutjat de Pau de Santa Bàrbara

D

ijous 9 de març, al Jutjat
de Pau de Santa Bàrbara i
davant el jutge de pau i la
secretària de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, va tenir lloc l’acte de
presa de possessió de la jutgessa
de pau substituta del Jutjat de Pau
de Santa Bàrbara.
La durada del càrrec, conforme a
l’art. 101 i següents de la Llei Orgànica 6/85 d’1 de juliol del Poder Judicial, serà de quatre anys des del
nomenament per part de la Sala
del Govern del Tribunal Superior
de Justícia.
Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera
instància i instrucció. Els jutjats de
pau són òrgans unipersonals amb

jurisdicció al terme municipal. A
Catalunya hi ha actualment 897
jutjats de pau, entre ells el del nostre municipi.
Al capdavant del jutjat de pau hi
ha el jutge de pau, que és elegit
per l’ajuntament del municipi i
nomenat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per un perí-

ode de 4 anys. Per ser jutge de pau
només cal ser major d’edat, tenir
la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a
l’exercici de les funcions jurisdiccionals (s’exceptuen les relatives a
l’exercici d’activitats professionals
o mercantils).

XXVII Jornades Culturals a Santa Bàrbara
Durant 27 anys ha estat
habitual que el cap de
setmana anterior a Sant
Jordi, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara doni inici
a les Jornades Culturals.
Aquest any, serà el 20
d’abril quan s’inauguraran les XXVII Jornades
Culturals de Santa Bàrbara que es prolongaran
fins al 20 de maig. Tot i
així, la setmana anterior a la inauguració ja hi
haurà algunes activitats
que es portaran a terme.
El programa, un any més,
és molt divers, amb actes
més tradicionals de tots
els anys combinats amb
actes més singulars i exclusius, on les entitats

municipals hi tenen molt
a veure i, com en totes
les edicions anteriors, la
participació, el treball i la
il·lusió faran embellir les
Jornades Culturals.
Cal destacar la gran
quantitat d’entitats locals que hi col·laboren,
així com també els centres educatius que també fan les seves particulars jornades culturals i
que s’afegeixen a l’ampli
programa cultural.
Especial rellevància tindrà el cap de setmana, 12
i 13 de maig amb la celebració de la Festivitat
de Sant Gregori i la concentració d’actes, especialment de caire tradicional, que faran gaudir

a tots els planers i planeres i gent de l’exterior
que visiti el nostre poble.
També especial rellevància tindrà el dia 22 i 23
d’abril, amb la revetlla
de Sant Jordi i diada de
Sant Jordi, ja que sempre
és viscut com a una celebració molt important.
L’alcalde i regidor de
Cultura, Alfred Blanch,
desitja que el programa
sigui del gust de tothom i
que el puguin gaudir plenament, i agraeix a totes
aquelles entitats i particulars, que en participen
directament, perquè un
programa tan farcit com
aquest sense la seva col·
laboració seria impossible de confeccionar.
7

Festes i Fires

Sant Antoni 2018
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Estalvi energètic

D

esprés de rebre i enregistrar les últimes factures de 2017, podem
veure amb satisfacció que la feina feta torna a donar els seus
fruits, i que la despesa en electricitat de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara es torna a reduir respecte l’any anterior. Com es pot veure a la
taula, la despesa en electricitat al 2017 ha caigut un 8,3 %, o el que és el
mateix, 11.900 euros menys que l’any anterior. Es tracta d’un estalvi molt
important, i més si tenim en compte que veníem d’un 2016 en el que ja
s’havia aconseguit una reducció també important de casi 8.700 euros.
El “secret” d’aquesta millora, a més de fer un ús mesurat i raonable de les
instal·lacions, ha estat la nova revisió de potències contractades, de manera que s’han continuant ajustant a les necessitats reals de cada punt
de consum. Això fa que cada vegada més paguem per tenir la potència
que realment necessitem, i no per una superior com passava fins ara
en alguns punts. També ajuda a reduir el consum l’entrada progressiva
d’il·luminació LED als carrers que van sent arranjats; es tracta encara
d’una quantitat reduïda de fanals LED respecte del total, però superen
ja els 50, i és una xifra que anirà incrementant-se en la mesura que es
facin noves obres.
També és important destacar que l’Ajuntament de Santa Bàrbara es troba adherit al conveni entre l’ACM (Associació Catalana de Municipis)
i ENDESA, la qual cosa ens permet gaudir d’uns preus del kw/h més
avantatjosos, i que també rebem l’assessorament de l’Agencia d’Energia
del COPATE per anar planificant les mesures d’estalvi en funció de les
dades obtingudes durant l’any.
Per acabar, cal dir que el control de la despesa en electricitat és una
tasca que s’ha de fer de manera continua al llarg de tot l’any, i per tant
durant aquest 2018 tractarem de realitzar noves actuacions que ens ajudin a reduir-la encara més.

Tret de sortida al programa treball i formació 2018

E

l programa Treball i Formació és un projecte que anualment dona feina a persones
que estan en situació d’atur, que
no tenen cap ingrés i que hagin
estat desocupats mínim el darrer
any, no havent treballat més de
sis mesos en els darrers divuit. Al
mateix temps, també hi ha una
part dedicada exclusivament a
treballadors/es en situació d’atur
beneficiaris de la Renda Mínima
d’Inserció (RMI). Aquest programa,
promocionat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, ha posat a disposició treballadors/es a
tota la comarca del Montsià.
Enguany, l’Ajuntament de Santa

Bàrbara disposarà de tres persones
en situació d’atur que s’adeqüin
als llocs de treball sol·licitats pel
Consell Comarcal del Montsià. En
aquest cas són dos contractes, un
de 12 mesos i l’altre de 6 mesos per
a peó de brigada, i l’altre de 6 mesos com agent cívic.
Per a Montse Rodríguez, regidora
de Personal, és fonamental poder
accedir a aquest tipus de programes els quals suposen un respir
per a famílies que estan passant
una situació complicada a nivell
econòmic i, per d’altra banda,
aporta a l’ajuntament mà d’obra
per poder donar suport a diferents
departaments en moments de més
volum de feina.
11
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Reunió amb Endesa

L

’1 de febrer, el regidor de Serveis, Antonio Ollés, va mantenir una reunió de treball
amb dos tècnics d’ENDESA, Agustí
Sánchez, responsable de manteniment de les xarxes de mitjana
i baixa tensió de Tarragona Sud, i
Àngel Guimerà, tècnic de la zona
de Terres de l’Ebre.
El principal motiu de la reunió va
ser conèixer de primera mà les
causes que van provocar el tall de
subministrament del passat 24 de
gener, quan pràcticament tota la
població es va quedar sense llum
durant gairebé tres hores, i la zona
de les Quatre Carreteres durant
més de dotze hores. La causa va
ser un cable soterrat en mal estat
que es va curtcircuitar i va deixar
fora de funcionament la subestació més propera al carrer Progrés, i
que com a conseqüència va fer que
es disparessin els sistemes de protecció de la resta de subestacions
de la població.

Agustí Sánchez va informar d’inversions que es faran per tal de
renovar alguns punts febles de la
xarxa de distribució a Santa Bàrbara. També es va aprofitar la reunió
per tractar altres temes d’interès
per a l’ajuntament, com la possi-

bilitat de fer arribar el subministrament elèctric a la Deixalleria
i el Cementiri, així com també la
progressiva eliminació dels pals
que hi ha a moltes voreres de la
població.

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

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Carnaval 2018
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

Contenidors per a la recollida selectiva de roba i calçat

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha signat un conveni de col·
laboració amb Càritas per a
la recollida integral, selecció i valorització de la roba usada i calçat al
nostre municipi.
S’han instal·lat un total de tres contenidors ubicats als carrers Rota de
l’Alto (illa de contenidors de l’ajuntament), Mossèn Baptista Sales (illa
de contenidors de la plaça de bous) i
Sant Cristòfol (illa de contenidors de
les oliveres de les quatre carreteres).

Aquest és un servei gratuït que no
implica cap cost per als contribuents. A més, els beneficis de la gestió
de la roba i el calçat van destinats a
programes socials de formació i inserció laboral de persones amb dificultats personals i sociolaborals per
incorporar-se al mercat laboral.
Aquesta col·laboració permetrà a
Càritas Santa Bàrbara rebre més recursos i descongestionar el servei de
recollida de roba.
Des de l’Ajuntament de Santa Bàr-

bara demanem al veïns que se’n faci
un ús responsable d’aquest servei i
no s’utilitzin els contenidors per dipositar altres residus que no siguin
roba o calçat.

Aquesta bústia no admet publicitat

S

ota el lema “AQUESTA BÚSTIA NO ADMET PUBLICITAT”
la Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha engegat una campanya per evitar
residus innecessaris a la via pública.
Els residus de paper derivats de la
publicitat de les bústies representen
un volum important del paper que
es llença al poble. Un tant per cent
molt elevat d’aquesta publicitat va a
parar directament a les escombraries i moltes vegades ni tan sols es llegeix, el mateix dia que es distribueix.

Per evitar aquest malbaratament de
paper i no tenir les bústies plenes
de paper, a partir d’ara es podrà posar una enganxina amb el rètol de
“AQUESTA BÚSTIA NO ADMET PUBLICITAT” a la bústia de casa o bé a
les bústies de tota la comunitat de
veïns. En el cas que es tingui l’enganxina i no es respecti podrà ser motiu
de sanció.
Darrerament la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara ha posat en marxa diferents
campanyes de civisme i convivència
ciutadana i aquesta és una més que

es suma a aquesta causa i que començarà amb el repartiment d’una
enganxina, aquest mes d’abril, a totes les llars del municipi.

Descompactació camp de gespa

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va portar a terme el dia
vint-i-cinc de gener tasques de
manteniment per tal de descompactar i netejar el camp de futbol.
Concretament, es va fer una neteja
de l’espai, es van repassar totes les
juntes d’unió, les línies de marcatge
i els punts de penal. A continuació,
es va descompactar la gespa sintètica amb mitjans mecànics específics
per remoure el farciment de la superfície, descompactant i alternant
amb raspalls per redistribuir-lo uni14

formement per tota la superfície del
camp.
Aquesta operació permet donar volum al farciment i ajuda a protegir
la fibra (la gespa) per preveure el seu
desgast i retardar la seva decantació
i degradació natural. A més a més,
també facilita el drenatge de l’aigua.
Per al regidor d’Esports, Joan Abella
Calduch, aquestes actuacions han
permès millorar les condicions d’un
camp que “acull molta activitat i,
per tant, pateix un cert desgast”.
Aquesta actuació ha tingut un cost

de poc més de 1.200 € contemplats
als pressupostos municipals a la
partida de manteniment d’instal·
lacions esportives.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Taller d’internet segura a l’Institut les Planes

I

nternet és un lloc ple d’oportunitats per als menors, on poden
aprendre, comunicar-se o jugar.
Però també hi ha alguns riscos i
consells de seguretat que s’han de
conèixer per evitar problemes. L’adquisició de la competència digital i
l’exercici responsable de la ciutadania passa per tenir coneixements del
que és permès a la xarxa i el que és
una infracció, tenir consciència de la
pròpia identitat digital i saber salvaguardar les dades personals, detectar abusos i saber demanar ajut a les
persones adultes o conèixer els sistemes de protecció contra les amenaces dels programaris maliciosos.
El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), és
l’organisme encarregat de garantir
la protecció, prevenció i governança
en matèria de ciberseguretat, i vetlla
per una societat digital segura per al
conjunt de la societat catalana.
El programa Internet segura depèn
del CESICAT, el qual resol els possibles conflictes o problemes que

sorgeixen mentre s’utilitza Internet.
L’objectiu principal és aconseguir
que s’usin les tecnologies de la forma més segura per a les persones.
El 26 de gener i 2 de febrer, es va dur
a terme el taller d’internet segura
als alumnes de 1r d’ESO de l’Institut
les Planes, per tal de fomentar el bon
ús de les eines TIC i la prevenció de
conductes de risc a la xarxa. El taller
va tenir una durada de dues hores i
van ser un total de 60 alumnes els
quals el van realitzar.
Alguns dels consells generals que es
van treballar van ser:
- Inventa contrasenyes difícils per
protegir les teves dades. Guarda-les
en un lloc segur i no les donis a ningú.
- A internet no tothom és amic. No
quedis amb les persones que coneguis mitjançant la xarxa. I si quedes
amb algú, avisa els teus pares o algun amic i queda en un lloc públic.
- No utilitzis les xarxes per difondre continguts ofensius, degradants
o humiliants per a altres persones.

Pots arribar a ser denunciat per això.
- Quan naveguis per internet intenta
sempre fer-ho per pàgines segures
i de confiança. No tothom té bones
intencions a la xarxa, per això has
d’anar amb compte.
El regidor de Noves Tecnologies i Joventut, Adrián Batiste, aposta per la
prevenció del jovent del nostre municipi, ja que són el futur i, per tant,
han d’aprendre i saber fer un bon ús
de les TIC, ja que avui dia és l’eina
principal de maneig dels nostres joves.

Salut, Ensenyament i Turisme

Entregada la beca Institut les Planes 2017

E

l dijous 4 de gener, al Saló de
Plens de l’Ajuntament de Godall, es va fer l’acte d’entrega de la Beca lnstitut les Planes de
l’any 2017.
Aquesta beca s’atorga conjuntament per tots els ajuntaments
que tenen alumnes a l’Institut les
Planes i es dona a l’estudiant amb
més bons resultats al finalitzar el
seu cicle de batxillerat, que són els
que definitivament deixen l’Institut per traslladar-se a la Universitat.
Enguany, per decisió consensuada
amb tots sis ajuntaments implicats, es va incrementar l’import
total de la beca, fent un muntant
total de 1.000 €, essent un incentiu
i ajuda per a l’estudiant que comença el seu cicle universitari.
A l’acte, organitzat enguany per
l’Ajuntament de Godall, hi van
assistir els alcaldes o regidors delegats de cada localitat, a més del
màxim representant del centre
educatiu, el seu director. En aquesta edició la beca se li va atorgar a
l’alumna galerenca Mònica Segura

Vilanova, qui va aconseguir la
qualificació més alta per part del
centre.
La noia, que estava acompanyada
dels seus pares i familiars, es mostrava del tot satisfeta i agraïda pel
premi aconseguit, i il·lusionada per
emprendre una nova etapa en la
seva vida d’estudiant. Els diferents
representants dels municipis, així
com el director del centre, van voler destacar la tasca feta per Mònica, així com donar-li tota la motivació necessària per poder començar aquest nou camí, que segur
que no serà fàcil, però que com tot

en la vida, cal lluitar amb constància i amb esforç per aconseguir-ho.
També van voler fer extensiva una
felicitació als pares perquè sempre
són una peça clau en el desenvolupament educatiu dels seus fills.
Al mateix acte, també es va anunciar, amb l’acord de tots els ajuntaments, que a partir del proper any
l’entrega es farà sempre al mateix
institut el dia de l’entrega d’orles
del mateix curs, per tal que la persona guardonada pugui rebre un
major escalf per part de tots els
seus companys/es i tota la comunitat educativa.

Matrícules de la Llar d’Infants les Beceroles

A

ctualment, la Llar d’Infants
les Beceroles té matriculats 38 nens/es, i per això,
aquest curs, degut a l’increment
de matrícules s’ha obert una altra
classe, cosa que ha fet que l’Ajuntament hagi realitzat la contractació d’una nova educadora per
poder donar servei a la demanda
que hi ha en aquest moment. Actualment, en funcionament hi ha
4 aules: 1 aula de P0 (de 4 mesos
a 1 any d’edat, amb 1 educadora),
2 aules de P1 (d’1 a 2 anys d’edat,
amb 1 educadora per aula) i 1 aula
16

de P2 (de 2 a 3 anys, amb dues educadores).
Les matricules de la llar estan
obertes durant tot el curs, si

alguna persona està interessada
en realitzar la matrícula pot
passar per la llar d’infants i se la
informarà.

Salut, Ensenyament i Turisme

Procés de conservació amb una renovada
aparença de Gregori i Bàrbara

D

esprés de molts anys, durant la
Festivitat de Sant Gregori 2017,
els gegants de Santa Bàrbara
van tornar a dansar pels carrers i
places de la nostra vila. La nova Colla
de Geganters té per objectius que els
gegants, Bàrbara i Gregori, tinguin
presència a les festes de la vila i també
puguin visitar altres pobles i ciutats
de la rodalia durant molts anys més.
Per això, aquest 2018 s’ha realitzat
un procés de conservació amb una
renovada aparença de Gregori i
Bàrbara, els gegants de Santa Bàrbara
a càrrec del taller d’imatgeria popular
Calaix de Sastre.
Els gegants de Santa Bárbara van ser
batejats el dia 16 de juliol de l’any
1989. Els padrins van ser els gegants
de Sant Carles de la Ràpita i Sant
Jaume d’Enveja. Aquella primera
colla va sortir amb els gegants fins
a l’any 2006 i després de dos anys

d’absència, l’any 2008, es va tornar a
recuperar la tradició gegantera, tot i
que va estar molt poc activa degut a
pocs mitjans tècnics i humans. Però
el passat 2017, un grup de gent, amb
el suport de l’alcaldia i les Regidores
de Cultura, Festes i Turisme, van voler
tirar endavant la colla de geganters
planers, realitzant sortides per
diferents municipis i també assistint
a diferents trobades, cosa que els
ha animat a organitzar la propera
trobada de geganters que tindrà lloc
el dia 19 de maig a Santa Bàrbara.
Aviat els nostres estimats Bàrbara
i Gregori compliran 30 anys, i des
de la taller d’imatgeria han estat
enfeinats reparant els seus braços
i mans, com també els caps. A més
a més han aprofitat per donar-los
una nova imatge, de la qual tant ells
com l’Ajuntament de Santa Bàrbara
n’estan molt contents.
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Activitat infantil

E

l dia 20 de gener, es va dur
a terme la primera activitat
infantil de l’any 2018. Aquell
mes, coincidint amb la propera festa
tradicional del carnaval, es van
realitzar diferents màscares.
Tots els participants van tenir la
possibilitat de realitzar les màscares
que volien. Eren màscares de
diferents
personatges,
animals,
antifaços, d’estil venecià, entre
altres. Les màscares les havien de
pintar i decorar amb els diferents
materials que hi havia: paper de
seda, gomets, plomes i play mays.
Un cop acabades de decorar, se’ls
enganxava una gometa perquè se la
poguessin posar.
En acabar les diferents màscares,

vam fer una estona de joc lliure. El
taller va tenir força acceptació, amb
un total de 25 xiquets i xiquetes que
van gaudir de l’activitat, amb una
durada de dues hores.
Montse

Rodríguez,

regidora

de

Serveis Socials, anima a tota la
canalla i a les seves famílies a
participar de les diferents activitats
infantils que cada mes s’organitzen
des del Centre Obert l’Oliveta, per
tal de fomentar un espai lúdic i
d’aprenentatge per als infants.

Atenció continuada del servei de primera acollida

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
i l’Àrea d’atenció a les persones
del Consell Comarcal del
Montsià han posat en marxa un
servei continuat de primera acollida.
El servei de primera acollida és
un conjunt d’accions i recursos
formatius i d’informació adreçat a les
persones nouvingudes i retornades
a Catalunya (tot i que també poden
accedir al servei els ciutadans que
visquin fa anys a Catalunya), inclou
la certificació d’uns coneixements
mínims per facilitar la integració
social i laboral a Catalunya.
Els
continguts
formatius
es
divideixen en tres mòduls:
- Mòdul A.1 i A.2: coneixements en
llengua catalana i castellana amb un
mínim de 90 hores de formació en
cadascuna de les llengües.
- Mòdul B: coneixements laborals
amb una durada de 15 hores.
- Mòdul C: coneixements de la
societat catalana i el seu marc
jurídic on també es dona a conèixer
el municipi i els serveis de l’entorn
amb una durada de 15 hores.
El servei s’ha ubicat a les oficines
de l’Ajuntament. La professional

de referència del Servei d’Acollida
informarà i tramitarà l’accés al
servei, que dona les eines inicials
per fer més fàcil la incorporació a
la societat catalana de les persones
nouvingudes o retornades.
A més, el Certificat d’Acollida és útil
en els processos d’estrangeria com
ara l’arrelament social, la modificació
o la renovació d’autoritzacions de
residència, entre d’altres.
També
s’ofereix
informació
i orientació en els processos

d’estrangeria (autoritzacions de
residència, homologació d’estudis,
etc.) a les persones estrangeres
immigrades,
les
sol·licitants
d’asil o de protecció subsidiària,
les refugiades, les apàtrides i les
retornades.
L’horari d’atenció del servei de
primera acollida és el següent:
-Dilluns, dimecres i dijous, de 9 a 13
hores, a les oficines de l’Ajuntament.
-Dilluns, de 15 a 16:30 hores, al Centre
Municipal de Serveis Socials.
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Compartint FutbolNet

F

inalitzant el mes de febrer i
gairebé a la meitat del curs,
FutbolNet va estar a l’escola.
Es van desplaçar les activitats,
que habitualment realitzen a les
instal·lacions de l’Estadi Municipal, al
pati de l’escola.
Abans de començar el moviment, es
va fer una petita explicació, entre els
educadors/es i els menors inscrits al
programa, de què tractava FutbolNet,
utilitzar el joc i l’esport com a eina
d’aprenentatge. A més de traslladar
FutbolNet en un altre àmbit, els infants
i joves van gaudir d’una experiència
d’apoderament vers els més petits,

20

transmetent les dinàmiques a dur a
terme, des del seu coneixement.
A la sessió, de 2 hores, els xiquets i
xiquetes van treballar conjuntament.
Van fer dinàmiques de presentació,
d’escalfament i trencament de gel,
fent rotació. També van posar en
pràctica diferents esports com el
bàsquet i el beisbol. Els menors van
gaudir de l’activitat, esperant una altra
sessió abans que s’acabi el curs, on es
té programat fer un tast al futbol a tres
temps.
A l’inici de trimestre, també van
realitzar diferents sessions de tennis a
la localitat. Un dels punts a destacar

és la col·laboració, en tot moment,
per part del Tennis La Plana, que va
reservar la pista i va proporcionar el
material necessari per poder fer una
introducció al món del tennis.
La regidora responsable del programa,
Montse
Rodríguez,
destaca
la
importància que té treballar de
manera transversal, compartint espais
i experiències en les diferents activitats
de la localitat. I la importància de
fer esport per transmetre hàbits
saludables a infants i joves. També vol
agrair a les monitores de les activitats
extraescolars de l’escola i al Tennis La
Plana per la seva implicació.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Activitat física als parcs de salut

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la intenció de dinamitzar els parcs de salut
existents al municipi i de fomentar
l’activitat esportiva entre la gent
gran, va establir col·laboració amb
la Fundació Siel Bleu per iniciar, al
llarg del mes de febrer, el projecte
“Activitat física als parcs de salut”.
Aquest projecte ofereix servei
d’activitat física dirigida per a gent
gran als parcs de salut municipals,
on es proposa la intervenció comunitària a favor de l’envelliment
actiu i saludable, per mitjà de la
dinamització dels parcs urbans,
marcant-se els següents objectius
de treball:
- Reduir el sedentarisme a la població, fomentant la promoció
de l’exercici físic moderat mitjançant un programa supervisat
d’utilització del parc urbà saludable.
- Aconseguir que els majors de 65
anys incrementin el seu nivell
de socialització a partir d’incloure’ls en les sessions de dinamització.

- Promocionar i potenciar els
nous serveis-instal·lacions entre
la ciutadania, donant valor social a la inversió en aquest equipament.
S’exerciten les qualitats físiques
bàsiques com la força, la flexibilitat, la resistència, l’equilibri o la
coordinació, components vitals de
la condició física relacionats amb
la salut i la qualitat de vida.
Les activitats s’ampliaran no només als elements integrants del
parc de salut, sinó també a possibles elements de l’espai públic
on estigui ubicat el parc, així com
també material d’educació física
pròpia de l’empresa.
Els participants van gaudir de:
- Sessió informativa, test de valoració i entrevista individual,
avaluació continua i final.
- Directrius
educatives
sobre
l’equipament esportiu necessari
per a la realització de les sessions, de com evitar riscos durant
la pràctica.
- Pràctica de com realitzar els
exercicis en cada aparell i els
beneficis que aporten.

- En finalitzar les sessions els participants van rebre un resum
d’exercicis, perquè puguin continuar de forma habitual practicant allò que van aprendre al
parc de salut.
A nivell pràctic, es van realitzar
sessions amb un nombre de participants per grup entre 15 i 18 persones. Mínim una sessió a la setmana, d’1 hora aproximadament, i
contenint una part d’escalfament,
el nucli principal i la part de tornada a la calma.
Cal apuntar que aquest projecte
de dinamització complementa el
projecte, iniciat per la Regidoria
d’Esports, de senyalització d’una
ruta saludable urbana que tindrà
en compte tots els parcs de salut
existents al municipi, i que es completarà amb la senyalització dels
elements que contenen cadascun
dels parcs.
Tant la regidora de Serveis Socials,
Montse Rodríguez, com el regidor
d’Esports, Joan Abella, es mostraven satisfets de poder posar en
marxa ambdós projectes.
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Dijous llarder i carnaval al Centre Obert

V

am iniciar la setmana de
Carnaval amb la realització
de les postres típiques, el
menjar blanc. Va ser el dimecres a la
tarda, el dia que els xiquets/es dintre
la programació del taller de cuina
van elaborar el menjar blanc, amb la
recepta tradicional.
A l’endemà, i coincidint amb el
dijous llarder, es va adaptar l’horari
de les activitats per tal de poder
aprofitar les hores de més sol, tot i
que, aquest any, va fer molt de fred.
A les 15 hores, ens vam trobar tots
al parc de davant del centre, i vam
iniciar l’excursió caminant fins a
l’esplanada que hi ha al costat de
la Deixalleria Municipal. A més de
berenar, majoritàriament entrepà
de truita amb salsitxa, van jugar
a jocs que habitualment no poden
fer-ho per la limitació de l’espai
on habitualment fem l’esbarjo.
Van tenir una estona de joc lliure
i cadascú va optar pel que més li
agrada: saltar amb la corda gran,
futbol o simplement manipular el
material del centre (cordes, cercles,
xancles, etc.). I finalment es van fer
un parell de partides tots junts al

Rei, que ja va sent un joc típic del dia
de dijous llarder.
Vam acabar la setmana amb la festa
de carnaval, en la qual els xiquets,
xiquetes i les monitores es van
disfressar de pallassos, una disfressa
molt divertida que prèviament
s’havien
confeccionat.
Aquesta
disfressa s’ha realitzat al taller de
celebracions especials, els divendres
a la tarda. Un cop tots disfressats,
vam anar a fer la visita als iaios i iaies
del centre de dia Vima. Després vam

sortir al parc on vam berenar i jugar
una estona. Com que aquell dia no
ens va acompanyar molt el temps,
vam pujar dalt a la sala d’activitats
per acabar la tarda amb alguns jocs i
també vam degustar el menjar blanc
que prèviament havíem fet.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, reforça positivament
al monitoratge perquè continuïn
realitzant aquest tipus d’activitats,
per tal de mantenir i ensenyar als
infants les nostres tradicions. .

La pasqua al Centre Obert

E

l dijous 22 de març, al Centre
Obert l’Oliveta, es van realitzar
mones al taller de cuina seguint la tradició d’aquesta època de
l’any. Les mones les es van fer a la
manera tradicional, posant els ingredients necessaris i deixant reposar la
massa. Seguidament, els nens i les
nenes van poder confeccionar cadascú la seva mona, també les monitores van realitzar-ne una per poder-la degustar tots junts al centre.
El divendres 23 de març, tots els menors, van marxar cap a casa amb la
mona per a compartir-la amb la seva
família. La mona la van embolicar
amb cel·lofana i la van posar dintre
d’una caixeta de cartolina, que prèviament havien fet i decorat amb
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dibuixos de pasqua. Aquest mateix
dia, i coincidint amb el final de trimestre, van fer una petita festa i van
degustar la mona que havien fet,
que estava molt bona i a tots els hi
va agradar molt.
Seguint amb aquestes dates, el dilluns dia 26 de març, el Centre Obert
l’Oliveta va sortir d’excursió amb
autobús fins a Amposta a visitar el
Saló de la Infància. Els nens i nenes
van poder gaudir d’activitats i tallers
diversos com ara: escalada, inflables, manualitats, jocs de taula, racó
infantil... i a les 19 hores van agafar
l’autobús cap a Santa Bàrbara. Els
menors van passar una tarda molt
divertida amb les diferents activitats
que hi havia.

La regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez, valora molt positivament la tasca de recuperació de les
tradicions i encoratja a tothom a què
facin el possible perquè continuïn
vigents. Al mateix temps, felicita als
menors pel bon comportament que
van tenir en la sortida que van realitzar.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Més parelles lingüístiques a Santa Bàrbara

D

urant el mes de febrer es
van posar en marxa quatre
noves parelles lingüístiques
a la localitat que es van organitzar
des del servei de Formació d’adults
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Les vuit persones que van iniciar
les trobades són alumnes de les
classes de català. Que sigui així, no
vol dir que sigui un programa només
adreçat a les persones que estan
inscrites a les classes, sinó que és un
projecte obert a tothom qui hi vulgui
participar.
El Voluntariat per la Llengua és un
programa 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.
Les trobades estan conduïdes per
voluntaris planers, que treballen,
sobretot, la pràctica oral de la
llengua. Cal tenir en compte que no
són classes formals de la llengua,
sinó espais on adquirir competències
orals que serviran perquè els
participants es sentin més segurs a
l’hora d’entendre i parlar català. Les
parelles de la localitat, actualment,
són Imma i Liliam, Glòria i Mari,
Josep i Helen, i Pepi i Ibtissame.

N´hi ha que fan la trobada al Centre
Municipal de Serveis Socials, n´hi
ha que van a caminar o a prendre
alguna cosa. Elles són qui decideixen
on es troben.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, en primer lloc agraeix la
implicació i l’interès mostrat tant
pels voluntaris com pels aprenents. I
en segon lloc, encoratja a la població
en general, que tinguin disponibilitat
i voluntarietat a adherir-se al
programa, ja que considera que és
un punt enriquidor per ambdues
parts..

23

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Entrega de certificats del curs de coneixement de la
societat catalana i el seu marc jurídic

E

l dilluns 12 de març es va
fer l’acte de lliurament dels
certificats del Mòdul C del Servei
de Primera Acollida “Coneixement
de la societat catalana i el seu marc
jurídic”, a l’entrega van assistir la
presidenta de l’Àrea d’Atenció a les
Persones del Consell Comarcal del
Montsià, Susanna Sancho, la tècnica
d’Immigració del Consell Comarcal del
Montsià, Àngels Castellà, i la regidora
d’Ensenyament i Salut de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, Laia Pla.
L’acte es va fer a les 16.30 hores, on hi
van assistir els participants del curs
i se’ls va fer l’entrega del certificat
corresponent.
L’acció formativa va tenir una durada
de 16 hores, del 5 de febrer fins al 5 de

març, al Centre Municipal de Serveis
Socials, i impartida per la tècnica
d’acollida del Consell Comarcal del
Montsià a Santa Bàrbara. Van ser un
total de 6 persones les que van realitzar
el curs, que van rebre la informació
bàsica sobre la societat d’acollida, els
trets fonamentals (geogràfics, històrics,
culturals, socials i sociolingüístics)
de Catalunya, el sistema polític i
administratiu, l’associacionisme, la
participació ciutadana, drets i deures
fonamentals, estrangeria i els serveis
públics amb la finalitat d’afavorir la
seva autonomia i inserció sociolaboral.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, encoratja a totes les
persones nouvingudes i retornades
a Catalunya, que estan al municipi,

perquè facin ús del Servei de Primera
Acollida, per tal de rebre informació
i
assessorament
amb
temes
d’estrangeria, al igual que poder obtenir
la certificació dels coneixements
mínims per facilitar-los la integració
social i laboral de Catalunya, a través
dels cursos formatius que s’aniran
realitzant al llarg del temps.

S’inicia el projecte de servei comunitari “Xalem la plana”

E

l Departament d’Ensenyament
es fa ressò de la necessitat de
promoure entre l’alumnat el
compromís cívic i impulsa el Projecte
de Servei Comunitari per a l’alumnat
de Secundària Obligatòria com un
instrument per desenvolupar la
competència social i ciutadana.
El Servei Comunitari esdevé un model
en el qual l’aprenentatge millora el
servei a la comunitat i el servei dona
sentit a l’aprenentatge. El Servei
Comunitari permet a l’alumnat
analitzar el seu entorn i comprometre´s
en la seva millora, promovent així
l’educació en valors i compromís cívic.
Tant el Departament d’Ensenyament
com l’Ajuntament de Santa Bàrbara
volen afavorir la generalització del
projecte Servei Comunitari entre els
estudiants de Secundària Obligatòria
de l’Institut les Planes, amb la finalitat
de facilitar 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 de la comunitat.
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El Servei Comunitari utilitza la
metodologia d’Aprenentatge Servei,
una
metodologia
eductiva
que
combina processos d’aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte
ben articulat en què els participants es
formen tot treballant sobre necessitats
reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha
signat el conveni de col·laboració amb
el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat en relació al Projecte de
Servei Comunitari, que es va iniciar el
dijous 1 de març, en el servei de Centre
Obert l’Oliveta.

Per tant, a partir d’aquest dia, durant
totes les tardes en horari de 17 a 19.30
h, els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut
les Planes, amb grups d’entre 4 a 6
alumnes, assisteixen al centre obert
per tal d’impartir el projecte, amb el
suport de l’equip educatiu del centre.
La regidora de Serveis Socials, Montse
Rodríguez, valora positivament la
realització del projecte el qual té
un enfocament bàsic al servei de
la comunitat, on els alumnes de
secundària poden experimentar i
realitzar accions per als infants del
centre. Al mateix temps, agraeix a
l’Institut les Planes haver proposat el
Centre Obert l’Oliveta com a servei per
poder desenvolupar-ho.

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
1r TRIMESTRE 2018
• Fins al 31/12/2017 abonament de collita 2 € + IVA.
• El 18 de març es va celebrar la junta general ordinària.
• Es recorda l’obligació d’omplir el quadern de camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris
utilitzats aquests anys 2015, 2016 i 2017, ja que és imprescindible per poder cobrar la subvenció de
l’oli. Volem recordar que la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les
inspeccions de les finques i dels quaderns.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfic 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…

Eva Zaera Accensi
Sóc la filla petita d’una planera
(Inma) i un aragonès (Agustí),
però sempre m’he identificat
com a ciutadana del món. També
soc germana d’Agustí i d’Albert,
tieta i padrina. I des de fa 10 anys
em criden mestra o professora,
tot i que no m’acabo d’acostumar
perquè sempre m’he considerat
una eterna estudiant.
Recordo que l’estiu que havia de
ser pubilla gran, vaig deixar el
vestit a meitat fer, vaig preparar
la maleta i vaig iniciar el primer
viatge sola fora de Catalunya.
Primer, vaig anar a Anglaterra
com a estudiant d’un curs
d’estiu d’anglès, després com a
voluntària a Bèlgica, un altre cop
de tornada a Anglaterra com a
estudiant, després com au-pair,
voluntària a Mèxic... I seguiren
estius o viatges a Malta, Cuba,
Perú, Bolívia, Islàndia, Estats
Units, Corea del Sud, Marroc,
Japó... i fins i tot un Nadal al
Senegal. Així, sense adonar-me’n,
va ser com les fronteres de casa es
van difuminar amb les del món.
Primer va ser Europa, després
Amèrica, una mica d’Àfrica,
molta Àsia i fins i tot, recentment,
un trosset d’Oceania. Però
sempre, sense oblidar d’on vinc i
on he de tornar.
Justament durant el primer
viatge a Mèxic, com a voluntària
en un campament de tortugues
marines, és on vaig entendre
que si realment tenim una vida
anterior com diuen algunes
religions orientals, jo era o havia
estat una d’elles. Si, una tortuga
marina. Com elles, m’encanta
l’aigua i nedar, és el meu habitat
natural. I reconec que sóc lenta,
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molt lenta pel terra. A més, per
molt que viatgin sempre tornen a
casa, no importa els quilòmetres
que hagin de recórrer, sempre
tornen al lloc on van néixer.
I precisament, els estius a la
piscina municipal són una de
les millors memòries que tinc de
Santa Bàrbara. De petita la meva
mare estiu rere estiu ens va
portar a la piscina per aprendre a
nedar; d’adolescent, vaig passar
moltes tardes amb les amigues
d’infància a la gespa xiuxiuejant;
i ara, d’adulta, torno sempre que
puc a la piscina per fer salut,
llegir o senzillament veure com
creixen les noves generacions de
planers i planeres.
Als 18 anys vaig anar a estudiar
a Tarragona i m’hi vaig quedar
treballant i seguint estudiant.
Després de viure 10 anys a la
capital del Tarragonès, vaig
decidir estudiar una mica
més a Barcelona i de la capital
catalana vaig fer el salt a Xina.
Un salt que al principi pot ser
vertiginós, accidental i fins i tot

dolorós; però que, amb el pas
del temps, t’enforteix. Des de fa
5 anys que visc al gegant asiàtic,
un continent més que no pas un
país, i ja m’hi sento com a casa
perquè aprens que la casa és on
ets tu.
Des de fa dos anys que visc al sud
del país, a Guangzhou (o Cantón),
la primera ciutat xinesa que es
va obrir a Occident.
Actualment treballo com a
professora de llengua i teatre (els
darrers 5 anys, d’Espanyol com a
Llengua Estrangera, i a partir del
proper curs, també de cultura i
llengua catalanes) a Guangdong
University of Foreign Studies. No
obstant, la primera ciutat xinesa
que em va acollir va ser Nanjing,
l’antiga capital del país, que està
ubicada prop de Shanghai.
Resulta curiós com la percepció
de la realitat es relativitza en
un país amb les dimensions de
Xina. Una anècdota dels primers
mesos com a nouvinguda era
quan preguntava als alumnes
com era el seu poble natal... I la

L’entrevista
meva família ha estat, és i serà
sempre amb mi indiferentment
d’on visqui. Per això, sempre
torno a casa dos cops a l’any,
normalment és fàcil veure’m els
matins de gener o febrer (quan
celebrem l’Any Nou Xinès) i al
juliol o agost anant a comprar a
les botigues del carrer Major.

resposta era que el seu poble era
molt petit, només tenia 50.000
o 100.000 habitants. Podeu
imaginar quina era la meva
cara mentre pensava quina és la
població de Santa Bàrbara. Com
canvia la definició d’allò que és
gran o petit segons d’on venim!
Des dels 18 anys que visc fora de
Santa Bàrbara i ara que en tinc 33
m’adono que cada cop que torno
a la meva primera llar, al poble,
aquest va canviant amb la gent
i que en el futur, canviarà més.

Però crec que, malgrat el pas del
temps i els reptes socials, manté
la seva identitat.
Molts cops, com més lluny estàs
de casa més prop la sents perquè
no deixa de formar part de qui
som, com pensem, com actuem
i com sentim. I les distàncies,
avui en dia, amb la tecnologia
i les xarxes socials s’escurcen.
Skype, Whatsapp, Facebook...
són de gran ajuda per als que
marxem i principalment, per als
que es queden i ens esperen. La

Generalment ens fixem més
amb les diferències que amb les
similituds, en les coses que ens
allunyen i no pas les que ens
apropen. I si pensem en la cultura
xinesa i la nostra, ens adonem
que compartim moltes coses. Per
exemple, per als xinesos també
és molt important la família,
el saber gaudir d’un bon àpat
en bona companyia com part
de la cultura i la bona salut de
les relacions socials o fer molta
gresca i xivarri al carrer. També
podríem parlar de la passió i
fascinació que tenen pel futbol
o de l’hàbit de fer la migdiada.
Puc assegurar que va ser una
invenció dels xinesos: sorprèn la
capacitat que tenen de dormir
en qualsevol lloc i moment del
dia! I de com es respecta aquest
costum, de 13 h a 14 h millor
no anar a cap oficina... estaran
descansant sobre la taula.
Viure a l’estranger t’ensenya
moltes coses, inclòs aquelles que
no vols aprendre. I una d’elles és
apreciar el que has deixat enrere,
en el meu cas, poder moure’t
fàcilment pel poble, disposar de
tot el que necessitis a peu de
carrer o el simple gest de saludar
a tothom.
Tornaré al poble? Sincerament
no, no tornaré, perquè realment
mai he marxat.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES
Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de
l’Ajuntament (www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament. Concretament els enllaços són:
Plens de la Corporació:
http://santabarbara.cat/actes-plens/
Sessions de la Junta de Govern Local:
http://santabarbara.cat/actes-juntes-de-govern/
NOTES DE L’AJUNTAMENT

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial).
• Noms i cognoms (certificat de naixement).

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 la mesura del
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 de taxes (clavegueram i escombraries):
• Canvis de nom (còpia de l’escriptura de propietat
de l’immoble).
• Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del
rebut i núm. de compte bancari nou).

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).

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

SOREA
El servei municipal d’aigües de Sorea, aquest trimestre de 2018, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines de
l’Ajuntament, els dies:
11 d’abril - 25 d’abril – 23 de maig – 6 de juny – 20 de juny
SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest semestre de l’any
2018 seran:
12 de gener - 9 de febrer - 9 de març - 13 d’abril - 11 de maig - 8 de juny
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 2018
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de pagament
en voluntària és, previs els tràmits legals oportuns, el següent:
CONCEPTE
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBANA
501 - IBI RÚSTICA
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
500 - IBI URBANA

PERÍODE
1
1
1

PERÍODE PROPOSAT
29/03/2018 - 31/05/2018
27/04/2018 - 29/06/2018
27/04/2018 - 29/06/2018

1
1
1
2

29/06/2018 - 31/08/2018
29/06/2018 - 31/08/2018
27/07/2018 - 28/09/2018
31/08/2018 - 31/10/2018

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 1r TRIMESTRE 2018

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2018

PAU ALBIOL SEGOVIA...........................................21/01/018
David Albiol Sánchez
Olga Segovia Segovia

JUAN GARCIA-VAQUERO MILLAN
MONTSERRAT OLIVÉ MONLLAU.......................07/01/2018

MARTINA BEL BUJ...............................................26/01/2018
Ivan Bel Bel
Laura Buj Mauri
ÀDAM VEGA ALLALÍ............................................26/01/2018
Daniel Vega Julve
Meriem Allalí Ben Hamman

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2018
ANTONIA GARRIDO PLAZA...............................04/01/2018
ALBERTO ESTRAMPES PINO...............................05/01/2018
JOSÉ ROA LANGA................................................06/01/2018
JUAN PITARCH ARASA........................................09/01/2018
CARMEN ARNAU VALLÉS...................................10/01/2018

MARTÍ BARBERÀ ROÉ.........................................30/01/2018
Juan Carlos Roé Barberà
Vanesa Barberà Roldan

MARIA PILAR GARCIA GARCIA..........................23/01/2018

ALBA MARTORELL ARASA..................................01/02/2018
Samuel Martorell Hallado
Olivia Arasa Martí

LUÍS EDUARDO DOMÉNECH ACCENSI.............29/01/2018

LOLA BORJABAD JIMÉNEZ..................................23/02/2018
Baltasar Borjabad Ortega
Marta Jiménez Roca

ELENA VERGE NICOLAU.....................................12/02/2018

PAULA LISBONA MANERO..................................08/03/2018
Patrici Lisbona Muria
Jackie Manero Bel

PASCUAL ESTOPIÑAN ESTOPIÑAN...................15/03/2018

ELOY FERRÉ FIGUERES........................................24/01/2018
GLORIA MOLINÉ ACCENSI.................................27/01/2018
PEDRO AIXENDRI MARTÍ....................................30/01/2018
ANTONIO ABELLO BOLTAÑA.............................06/02/2018
CARMEN VALLDEPÉREZ SOLÀ...........................13/02/2018
ADELINA LLEIXÀ PLA..........................................17/02/2018
JUAN CARDONA CARDONA...............................22/03/2018
JOSÉ LUÍS MARCOVAL AIXALÀ..........................25/03/2018
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Entitats Planeres
CF SANTA BÀRBARA
Els entrenadors del futbol base del
CF Santa Bàrbara ens expliquen com
va la temporada 2017/2018 dels seus
equips.
Pre-Benjamí
Primerament, volem dir que vam
començar aquest projecte amb
molta il·lusió gràcies a tenir nens
nous en el món del futbol, tot i
això, vam veure que els nens tenien
moltes ganes d›aprendre a jugar a
futbol i gaudir d›aquest esport.
Durant els primers mesos ens va
resultar difícil, ja que estàvem en
una lliga on els resultats no anaven
a favor, tot i que els nens no perdien
les ganes de venir als entrenaments
i als partits, això ens va donar forces
per seguir amb el treball dut a terme
i continuar millorant.
Volem seguir dient que ara estem
jugant la segona fase i estem a una
lliga més igualada i fa que el treball
que hem fet fins ara es noti amb
l›evolució dels nens, a més a més que
ara estan guanyant molts de partits.
Per últim dir que esperem que
els nens no paren d›aprendre i de
gaudir del futbol, que és l›esport que
més ens agrada, tant a ells com a
nosaltres.
Entrenadors: Agustí Garxo i Josep
Benjamí
El benjamí som un equip amb la
majoria jugadors de primer any. Vam
començar la temporada amb una
molt bona pretemporada i molta
implicació per part dels jugadors.
L’ esforç des del principi i duran la
primera part de la temporada ens
ha donat els fruits esperats i hem
quedat classificats com a 3s a la lliga.
Ara a la fase final seguim entrenant
molt bé, però en la competició
d’aquesta fase final estem competint
lògicament contra equips que tenen
molts jugadors de segon any i ens
resulta més complicat competir,
però tot i així la competició per a
nosaltres és casual, ja que estem per
millorar i en un futur ser un equip
per competir i representar el nostre
poble i demostrar tot el que estem
aprenent en el present.
Entrenadors: Boni i Jonathan
Aleví A
Un equip que fa quatre anys que
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juguen junts. El primer any va ser
molt dur per les golejades que rebien,
ja que eren els inicis futbolístics dels
jugadors. A poc a poc s’han anat
refent i la seva evolució ha estat
molt bona. Aquesta temporada
porten 18 partits, dels quals 16
victòries, 1 empat i 1 derrota molt
disputada. Esperem seguir amb la
mateixa evolució i seguir treballant
per millorar encara més.
Entrenadors: Ainhoa i Jordi
Aleví B
Primer any que juguen en aquesta
categoria, són nens i una nena que
tenen classe però estan aprenent
molt. Vam començar perdent 4 o 5
partits però ara ja n’hem guanyat
4 i empatat 1. Estem satisfets de
l’evolució dels jugadors i de com
va la temporada, anant formant
els jugadors i que puguin arribar a
jugar totes les categories de futbol
base fins arribar a l’equip amateur.
Seria bo per al poble i un orgull per
a nosaltres.
Entrenadors: Santi i Jonathan
Infantil
Era un equip que venia d’una
temporada molt difícil on gairebé
tots els jugadors eren alevins i
anímicament estaven desmotivats
per la desfavorable situació de la
temporada anterior. Aquest any,
a poc a poc hem anat guanyant
motivació dels jugadors i hem anat
puntuant i competint més cada
partit fins arribar a la victòria, i això
ens ha anat donant la confiança i la
sort que no havíem tingut en partits
anteriors.
Entrenador: Joan Barceló
Equip Amateur
La temporada des de l’arribada dels
nous entrenadors està sent prou
acceptable en tots els aspectes, tot
i ser una plantilla molt jove per
a la categoria que juguem. S’està
adaptant molt positivament amb
bons aspectes tàctics i tècnics,
l’única cosa és la manca de gol de
cara porteria rival. A part de ser el
90 % del poble i amb sols uns 4 de
fora s’està competint molt bé, tot
i que les jugadors que havien de
donar la seguretat i tranquil·litat
als joves ja no estan i això també es

nota a molts partits. En resum, una
campanya molt bona i que servirà
de formació als joves de cara a les
properes campanyes.
Entrenadors: Mario Maza i Robert
Aviño, que treballaran per deixar els
seus fruits de cara als propers anys.
FEM FUTBOL, FEM POBLE
La junta del CF Santa creiem que
es convenient i necessari per a la
continuïtat del futbol al nostre poble
el suport dels planers i planeres. Per
això, aquesta temporada hem creat
una nova modalitat de soci que
anomenarem SOCI SOLIDARI.
Aquesta modalitat de soci s’ha
creat perquè qualsevol persona del
poble pugui gaudir del futbol amb 7
entrades els dies del partit i gaudir
de tots els partits de futbol base per
un preu simbòlic, amb els quals es
donarà suport al CF Santa Bàrbara.
Alguns dels pobles veïns que tenen
club de futbol, com a mínim tenen
un 10 % de la població com a socis.
Per això, cridem a tot el poble perquè
col·laboren amb el futbol del nostre
poble i ens ajuden a poder continuar
i poder ser un referent a les nostres
terres. Cal tenir present d’on venim
per poder saber on anem, que tenim
un club que està en funcionament
des de l’any 1919, per tant l’any
2019 serà el seu CENTENARI.
VISCA EL SANTA!!

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Iniciem l’any amb una agenda
carregada d’activitats de tota
mena, però en aquesta ocasió
dedicarem aquest espai a les
festes i celebracions que s’han
dut a terme durant aquest primer
trimestre.
El primer diumenge de febrer vam
celebrar la Festivitat de Santa
Àgueda, patrona de les dones i
també de la nostra associació. Com
tots els anys vam assistir a missa
acompanyades per l’alcalde i
regidores de l’ajuntament, en sortir
de l’església, més de 80 dones, ens
vam reunir al restaurant Venta de
la Punta per gaudir d’un bon dinar

El dijous 8 de febrer Dijous Gras,
com ja és tradició, un grup de
sòcies ens vam reunir al local
social per berenar i passar la tarda
amb jocs de taula i regalets.
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de germanor; ja a l’hora del cafè,
la presidenta va saludar a totes les
assistents i va dirigir unes breus
paraules de reconeixement a Maria
Cinta Martí per la seva dedicació
a l’entitat com a tresorera de la
mateixa durant més de 12 anys.
Per acabar els parlaments es va fer
una menció especial a la sòcia més
gran i a la més jove d’entre totes les
assistents al dinar. I per arrodonir
la festa vam gaudir d’una animada
sessió de ball a càrrec del Duo
Calibra i també de la degustació
del típic dolcet “les malletes de
Santa Àgueda” acompanyades
d’un vinet dolç.

Entitats Planeres
El dissabte 10 de març va tenir lloc
l’última celebració del trimestre,
el Dia Internacional de la Dona
Treballadora, un dia especial pel
seu caire reivindicatiu.
En aquesta ocasió vam comptar
amb la participació de Montse
Martí, infermera del Cap de Santa
Bàrbara que ens va oferir una
interessantíssima xerrada sobre
el paper de la dona en la cura
dels malalts, la seva evolució al
llarg dels anys i dels inicis de la
infermeria com a professió.
Com a cloenda de la jornada es va
oferir una xocolatada per a totes
les assistents.
Gràcies a totes per participar, entre
totes fem possible que l’associació
mantingue el seu dinamisme.
La Junta

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Aquest trimestre us explicarem
que estem immersos en competicions diverses, d’una banda els
dies 17 i 18 de febrer vam assistir
a Camarles a la Copa Catalana, on
van participar un total de 10 clubs
dels quals el planer, a la classificació general, va aconseguir la 5a
posició.
Es van presentar un total de 17
exercicis dels quals 13 van tenir
copa, 11 pòdiums, 2 de primer lloc,
5 de segon lloc, 4 de tercer lloc i 1
quart i 1 cinquè lloc.
El reforç dels entrenaments de
les atletes, amb més hores i també més suport tècnic, així com les
classes d’expressió corporal que
realitzen, han fet que els resultats
hagin estat bons, suposant per a
les twirlers una bona dosi de moral, que ha fet que agafin amb més
ganes i il·lusió la competició dels

campionats de Catalunya que començaven els dies 17 i 18 de març
a Ulldecona.
La resta de competicions a les
quals hem de participar són les
següents: els dies 14 i 15 d’abril a
Tortosa, la final Catalunya, el 28
d’abril la Copa Federació a Ullde-

cona, els dies 12 i 13 de maig a
Amposta al Campionat Catalunya Base i els dies 9 i 10 de juny
al Campionat de Catalunya a Sant
Feliu de Guíxols.
D’altra banda, el Club participa
de moltes activitats que s’organitzen al municipi, en aquest sentit
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el dia 2 de març es va col·laborar
dinamitzant la marató de donació
de sang que s’organitzava des de
l’Escola Jaume Balmes, on les joves
van ensenyar els passos d’un ball
en línia a tots aquells que van voler seguir-les i fer una jornada més
amena.
Finalment, dir-vos que els dies 25,
26 i 27 de març va organitzar-se a
Ulldecona un stage de twirling organitzat per la Federació Catalana
i impartit per Jennifer Marcus, un
referent Mundial en aquesta modalitat esportiva, que va impartir
classes a les atletes que van voler
inscriure’s en aquest curs, però
d’això en donarem compte al proper magazín.
Avui us deixem imatges dels equips
que van participar i una d’especial,
de l’atleta Núria Zaragoza, que va
coincidir el seu aniversari en una
competició i li van fer una felicitació especial.
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
NOCES D’OR
Passades les festes de Nadal i cap
d’any i després d’un breu parèntesi,
ha tornat la festa a l’associació i
una de les més lluïdes que fem ha
estat recentment i ha estat la que
dediquem als socis que durant
aquest any celebren les seves noces
d’or. Va ser una festa bonica a la qual
hi van participar vuit parelles.
A banda dels seus nombrosos
familiars que no s’ho van voler

perdre, va haver-hi també una gran
concurrència de socis en general.
Els homenatjats van ser rebuts
i obsequiats amb rams de flors,
va haver pastís, una placa de
recordatori, moltes fotografies i una
actuació a càrrec dels artistes del
Grup Teatral Planer, que consistí en
un sketch breu i, a continuació, una
exhibició de balls moderns.

Tot seguit, es va dedicar un ball
als celebrants, es va repartir braç
de gitano per a tots els assistents i
continuà la festa amb un animat
ball per a tothom.
Des d’aquí donem les gràcies
als membres del Grup Teatral
Planer per la seva desinteressada
col·laboració i felicitem a les parelles
cinquantenàries.

Es va donar l’estat de comptes amb
un resultat anual positiu. El president
llegí una memòria resumida de les
activitats dutes a terme al llarg de
l’any i el següent punt de l’ordre del
dia havia d’haver estat les eleccions
per renovar el càrrec de president
i dos vocals. Finalitzat el període

de presentació de candidats i no
havent-se presentat ningú, no calgué
fer votacions. S’ha confirmat a les
mateixes persones per als mateixos
càrrecs que tenien. La junta rectora
serà la que es va formar fa dos anys
i presidirà el Sr. Juan José Valldepèrez.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
El passat 25 de març es va celebrar,
al local de l’associació, la junta
general de socis. Després dels actes
protocol·laris, lectura i aprovació de
l’acta anterior, es constatà que a 31
de desembre érem 571 socis amb un
moviment d’altes i baixes durant l’any
que han estat pràcticament a la par.
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Entitats Planeres
UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
NOVES INCORPORACIONS A LA
BANDA GRAN
La Unió Musical Jaume Balmes arriba aquest trimestre carregada de
moltes notícies que ha protagonitzat
l’entitat darrerament, entre aquestes, la incorporació de set joves, un
saxo, tres clarinets i tres flautes
travesseres, a la banda gran, procedents de la banda jove i als quals ara
ja heu pogut veure en les darreres
actuacions.
Ells són Arnau Barberà, Ferran Martí,
Paula Valldepérez, Paula Sol, Gislen
Llasat, Mònica Galo i Alba Múria.
Aquestes incorporacions es van fer
el dia 19 de novembre, quan vam
aprofitar per celebrar Santa Cecília,
patrona dels músics, vam anar a
DESPRÉS DE 30 ANYS PACO CASADÓ DEIXA LA PRESIDÈNCIA
És una notícia que segurament ja
sabeu, perquè dies enrere ho explicaven a la Plana Ràdio, Paco Casadó
deixa la presidència de l’entitat després de 30 anys al capdavant de la
mateixa.
Fa anys que Casadó volia fer el relleu i no trobava ni el moment ni el
substitut, després de diferents converses amb pares i mares, que tenen
els seus fills a l’entitat, el president,
ha trobat en Jordi Pitarch, persona
vinculada amb la música des de
molt jove, el relleu que necessitava
per deixar-ho en bones mans, tot i
que no es desvincula de la mateixa,
Paco ens afirmava que ara tindrà
més temps per poder “perfeccionar”
la trompeta.
D’aquesta manera deixa la presidència, però també la deixen altres
persones que l’han acompanyat
durant molts anys amb esforç i dedicació. Aprofitem aquest escrit per
donar les gràcies a Lluís Cardona,
Josep Lluís Cid, Emeterio Domingo i
Roser Zapata que donen pas a nous
membres que s’incorporen, com són
Jordi Pitarch a la presidència, el Vicepresident serà Josep Lluís Accensi,
la secretària Isabel Casadó, el tresorer Javi Bailach i també com a vocal
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buscar als diferents joves casa per
casa, com es va fent cada any amb
les noves incorporacions.
El dia 2 de desembre també vam fer
el concert de presentació de les dues

bandes a l’Smartcentre, participant
d’aquesta manera a les Jornades
nadalenques, on cada any portem a
terme algun concert.

Entitats Planeres
Tere Giné, que se sumen a la resta
de l’equip que continuen a l’entitat
com són Joaquín Martí, Pepi Diaz i
Elen Estarlich.
Ho hem agraït diversos cops i ho

seguirem fent, tant a Paco com a la
resta de junta que ho deixa, perquè
formar part d’una entitat no és fàcil, de vegades comporta més d’un
maldecap invertir moltes hores i te-

nir algun disgust, gràcies per tots els
anys que heu dedicat, formeu part
de la història de la nostra entitat i
amb lletres majúscules.

del país, per fer una actuació prèvia
abans del dia 10 de juny, quan se
celebrarà a Barcelona, al camp de
futbol de l’Espanyol, el 25è aniversari de l’Associació Catalana d’Escoles
de Música. En aquest esdeveniment
s’espera la participació de 6.500 músics procedents de les 82 escoles de

música de Catalunya.
La trobada prèvia al Tarraco Arena
va ser molt especial per als músics
de l’escola que ja esperen amb entusiasme poder participar el 10 de juny
a Barcelona. Us seguirem donant
més notícies, però ja serà al proper
magazín.

ACTIVITATS PROPERES
El proper trimestre ja us podrem
enviar imatges d’alguns esdeveniments als que assistirem properament.
Diumenge dia 18 de març vam poder
participar d’una trobada al Tarraco
Arena, plaça on vam compartir concert amb d’altres bandes de música

39

Abans i Ara

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

Imatge 4

Imatge 5

Imatge 6

Imatge 7

Imatge 8

Imatge 9

Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per publicar en aquest apartat.
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Solucions

Aquí teniu les solucions als
jocs del magazín núm. 41

Qui i què?
Imatge 1: 1es Pubilles - Festes
Majors 1977
Imatge 2: Ernesto Cid, Vicent
Ibàñez i Josep Lluís Cid
Imatge 3: Iluminada Rodríguez,
Pepita Grifoll, Herculano Garcia,
Fidela Subirats i Lourdes Arasa
Imatge 4: Marisín Olivé, Montse
Pitarch, Teresa Coto i Imma
Arasa
Imatge 5: José, Margarita, Adela,
Maria Cinta i Carmen
Imatge 6: Maria cid, Mercedes
Fontanet, Ana Cid, Pepita Puig,
Tere, Teresa Arasa, Teresa Curto,
Maria Pastor...
Imatge 7: Rosita, Mariano,
Lourdes, Celestino i Celestino
Imatge 8: Cristobalina, Roser,
Marierne, Enrique, Gerardo, Pere
i Rosamari
Imatge 9: Fernando Arasa,
Amador Muñoz, Guillermo,
Francisco Cid i Agustí Rodríguez

Sudoku

Entreteniment infantil
LES 7 DIFERÈNCIES

ENIGMA:

Endevinalla:

Tul i no és tela,
pa, però no es menja.
Què és?
Solució núm. 41: El vent

Dites i refranys:

Oreneta arribada,
primavera començada
Webs recomanades:
www.ccma.cat/tv3/super3/infok
www.cristic.com
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Centre de Dia de Santa Bàrbara
Comencem aquest 2018 amb les
piles ben carregades i amb moltes
ganes de realitzar activitats.
Aprofitarem aquest espai per 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, lectura de notícies per estar
al dia amb tot el que ens envolta,
taller de càlcul, manualitats i tallers
de pintura entre d’altres.
També disposem d’una zona de
fisioteràpia passiva i activa amb la
professionalitat de la fisioterapeuta.
Disposem d’un gimnàs adaptat
al nostre centre per tal de fer tot
tipus d’activitat i garantir una bona
rehabilitació de l’usuari.
El psicòleg realitza l’estimulació
cognitiva i teràpia individual, dona
suport a familiars i fa recolzament
psicològic davant la malaltia.
El gerocultor realitza l’atenció
directa amb l’usuari per atendre les
necessitats diàries adaptant-nos a les
característiques individuals de cada
usuari, i la infermera s’encarrega
dels controls 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.
Aprofitant ara que ve el bon temps,
farem les sortides a l’exterior amb
jocs com ara les bitlles, els cèrcols o
la petanca.
El primer dilluns de cada mes,
realitzem el taller de reminiscència
a càrrec del Sr. Alfredo Blanch, on
recordem la nostra història planera.
Un dia al mes tenim la col·laboració
dels xiquets i xiquetes de la Llar
d’Infants les Beceroles on gaudim
d’un taller adaptat a totes les edats.
A més a més, tenim la col·laboració
de voluntaris del poble que venen a
fer lectura de llibres, tallers dinàmics
sobre com fer sabons, etc. on els
nostres usuaris s’ho passen molt bé.
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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Planers en adopció

Planera en adopció…

Núria Royo Figuera

Sóc Núria Royo Figuera i vaig néixer a
Alfarràs fa 36 anys, un poble de la província de Lleida, situat a la franja de
ponent. Tinc un germà petit, el Jaume,
amb el que ens portem 3 anys.
La meva família sempre ha viscut de
la terra, som de la plana de Lleida, on
la major part de gent té arbres fruiters,
oliveres, ametlles i camps de sembrat.
El meu pare, Josep Maria, ha estat regidor de l’Ajuntament molts anys, i la
meva mare, Júlia, va formar part de
l’AMPA de l’escola, col·laborava amb el
teatre, amb el carnaval... i després em
pregunten a qui he sortit.

Alfarràs és una mica més petit que
Santa Bàrbara, però no s’hi porta de
molt. De petita, vaig anar a l’escola
del poble, hi anàvem caminant amb el
meu germà, recordo que alguns dies
ens quedàvem al menjador i fèiem
moltes activitats extraescolars: patinatge, anglès, mecanografia, teatre,
pintura... fins al punt que a 6è d’EGB
li vaig dir a ma mare que estava “estressada”. Jo em volia deixar l’anglès,
no m’agradava, però a ma mare no li
va semblar massa bona idea.
Al meu poble no tenim institut, agafem l’autobús i anem a Almenar, un
poble a quatre quilòmetres, on ens
trobem alumnes de vàries poblacions,
fins i tot de l’Aragó. Vaig fer el batxillerat científic, volia ser economista, però
al final a COU vaig tenir un professor
de dibuix que em va fer estimar el dibuix tecnològic, i em vaig decantar per
l’arquitectura.
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Els estius eren durs, ja que ens tocava anar a collir fruita amb els meus
pares, allí s’arromangava tothom, des
dels padrins (a Lleida, els iaos són els
padrins) fins a nosaltres. De petits arreplegàvem la fruita de terra, així ens
tenien entretinguts, i de més grans
dalt d’una màquina. La mama sempre
ens deia que era molt important saber
com es guanyen els diners, em deia:
d’on et penses que surten els diners?
De l’arbre fill meu! així que espavila!
Quins estius, les amigues a la piscina
i jo a treballar. Però a l’hivern la cosa
millorava, els dissabtes anàvem amb
el club d’esquí a Boí Taüll, i vam aprendre tots quatre a esquiar. Des de què
tenia 10 anys fins als 18 vam anar-hi
tots els hiverns, els meus pares van
comprar un petit apartament i cada
dissabte quan mon pare plegava de
treballar, la mama ja tenia les bosses
fetes i cap amunt. Al cap d’una hora i
mitja ja jugàvem a la “botifarra” a veure qui perdia i fregava els plats. Ho van
saber fer, van aprofitar l’afició a l’esquí
per estar tots quatre junts.
Als 18 anys, vaig anar a estudiar a Barcelona, Arquitectura Tècnica, no vaig
entrar a la carrera d’Arquitectura per
0,05 punts. Els meus pares ho van intentar tot, fins a dir-me que em comprarien un cotxe si em quedava a estudiar Empresarials a Lleida, però sóc
molt tossuda i volia anar a Barcelona.
No entenien d’on m’havia sortit la
vena de fer Arquitectura.

El primer i segon any vaig estar a una
residència d’estudiants, Residència
“Hermanas de Betania”, allí vaig conèixer una de les meves millors amigues,
la Glòria, estudiava la mateixa carrera
que jo i era de Lleida. Anècdotes per
escriure un llibre de l’etapa aquesta,
negociar amb “la hermana” l’hora d’arribada de sortir és difícil, però com ja
he dit, sóc tossuda i persistent. A la residència sempre ens van dir, a la Glòria
i a mi, que havíem fet molta sort, érem
tan diferents, una responsable, organitzada, metòdica, no fallava mai, i jo,
un desastre, m’adormia, només volia
anar a la volta, ens vam complementar una a l’altra, ella em va organitzar i
jo la vaig fer voltar. El tercer i quart any
vam anar a viure a un pis a la zona del
Poble Sec.
Un estiu em vaig quedar a treballar a
Barcelona, la veritat és que no em va
agradar gens l’experiència, el metro
molt ple, calor apegalosa i trobava a
faltar la gent del poble, em vaig sentir
molt sola, i vaig decidir que a l’acabar
buscaria feina a Lleida.
Vaig començar a treballar l’estiu del
2003, a un despatx d’arquitectura tècnica de Lleida. Era un moment on hi
havia molta feina, fèiem moltes hores,
però m’agradava molt, i a poc a poc em
van anar donant més responsabilitat.
Feia d’ajudant del director d’execució,
control econòmic, temporal, execució,
informes, d’escoles, instituts, comissaries de mossos, centres d’atenció primària, i molts quilòmetres amb el cotxe, un dia estava a Vielha i Les, i l’altre
al Perelló i Amposta.
I al Perelló és on vaig conèixer a l’Andreu, ho recordaré sempre, primera visita d’obra, arribo al Perelló a la zona
on s’havia de construir l’institut i no
trobo a ningú. Vaig telefonar al número del cap d’obra, l’Andreu, i em diu
que estan a la caseta d’obres, jo no la
veia a cap lloc, busca que busca. Torno
a telefonar i rient em diu que estan al
bar, que això “és el sud”. Estava avisada
per un company que aquest cap d’obra
era una mica impertinent, i que no
feia massa cas, per això el primer dia
vaig pensar que li posaria els punts on
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toca i aniríem bé. Però no em va fer ni
cas, em va fer emprenyar molt. Quan
vaig arribar a Lleida, li vaig dir al meu
cap: -no em podré entendre mai amb
aquest tio! (Crec que encara riu ara
quan li vaig dir que baixava a viure a
Santa Bàrbara, un any i mig més tard)
L’obra va durar 1 any, jo tenia nuvi al
meu poble i l’Andreu anava de flor en
flor. Quan gairebé ja s’acabava l’obra
vaig canviar de feina, vaig entrar a treballar a la secció d’obres del Departament d’Ensenyament de Lleida. I no va
ser fins llavors que em va telefonar un
dia per dinar; ell feia una obra a Lleida
i tenia dubtes de com fer el tancament
de l’obra del Perelló. No sé perquè
aquell estiu del 2007 va ser estrany,
primer el canvi de feina, després vaig
deixar el nuvi, vaig anar a viure sola a
Lleida i va aparèixer ell.
No havia estat mai a Santa Bàrbara,
ni sabia on era, ni que existia, de fet,
la primera vegada que me va dir l’Andreu d’on era em vaig posar a riure i li
vaig dir: -però això no és a California?
L’Andreu és fill de Rosa Evelia i Eduardo, molt coneguts al poble, és el germà
bessó més emprenyador... és “cacauero total”. A principis del 2008, s’estava acabant la casa del carrer Major
i a inicis de juliol vaig baixar a viure
aquí. Vaig deixar la feina del Departament i em vaig posar com autònoma;
continuava amb les empreses que havia treballat, però ara com a externa.
Les meves primeres setmanes al poble
van ser a festes, el vaig fer anar a tots
els actes, no havia vist mai una plaça
de bous, ni canvis de pubilles, ni cursa enigmàtica, ni diada de les paelles.
Al meu poble les festes duren 3 dies
i quasi només hi ha ball. Vaig decidir
que definitivament, aquest era el meu
poble!

No va ser fàcil. A l’inici trobava a faltar la meva gent, les amigues, hi havia
vegades que si ell no hi era em trobava
sola, no coneixia massa gent. Però vaig
tindre sort, ja que al davant de casa
nostra hi havia el restaurant Com tu, i
vaig trobar una petita família, sempre
amb el somriure a la boca i amb ganes d’ajudar-me. Així que quan estava
sola, baixava a baix i em quedava amb
ells, sempre vaig dir que era l’extensió
de casa meva.
També vaig tindre sort amb els meus
sogres i cunyats, des del primer moment em van fer sentir com una més.
Quan plegava de treballar ajudava alguna estona a ma sogra a la botiga i
això va fer que conegués també molta
gent. Vaig trobar molt bones amigues,
la Marta, Nuri, Evelín, Claudia...
Però realment quan em vaig integrar
del tot va ser quan vaig ser mare, al
2011 va arribar la Júlia, i com no podia
ser més ella també va arribar a festes.
Va néixer el 5 de juliol i dos dies més
tard van començar les festes, i quines
festes, vivíem al carrer Major, davant
un restaurant i teníem un bebè...
Amb la petita vaig passejar per tot el

poble, cada dia un sector, i vaig descobrir molts racons que no coneixia.
També era un moment on es van fer
moltes millores, com la zona del camp
d’esports, la zona de l’edifici de Serveis
Socials, l’Smartcentre... tot es va modernitzar. És un poble amb molts serveis, espais i parcs per gaudir amb els
petits.
Els meus pares baixen molt al poble,
tenim quasi dos hores de camí, i és
més fàcil que vinguin ells que no pujar
nosaltres. A més, nosaltres sempre estem embolicats amb alguna activitat.
Sóc forastera com dieu vosaltres, però
la veritat és que no m’hi he sentit mai,
sempre he trobat el meu raconet i la
meva gent en aquest poble, sou molt
acollidors. M’he integrat prou bé, formo part de les Dones Planeres (la meva
sogra no va parar, i sort que li vaig fer
cas), del Club Twirling on porto les xiquetes, de l’AMPA de l’escola (on ara fa
un any que en sóc la presidenta), del
Grup de Balladors/es de Balls Tradicionals i perquè no tinc més temps...
He conegut molta gent i tinc molt bons
amics i amigues, mai em falta ajuda, sempre trobo algú disposat a ajudar-me. Reconec que de vegades tinc
un caràcter que potser no agrada a tothom, sóc directa i sincera, però també
és part de la meva virtut.
No em plantejo marxar del poble, de
fet, ja dic que és el meu poble, vaig
estar 18 anys a Alfarràs, 8 anys entre
Barcelona-Alfarràs-Lleida i ara ja en fa
10 que estic aquí. Han estat uns anys
amb descobertes, noves amistats, vivències, que no canviaria per res. Les
meves filles són d’aquí i jo també.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Serveis Socials Bàsics
NOU BO SOCIAL ELÈCTRIC

Què és el bo social? És un descompte en la factura
elèctrica sobre el preu voluntari per al petit
consumidor (PVPC) que pretén protegir les llars
considerades vulnerables.
Què es necessita per sol·licitar el bo social? En
primer lloc, s’ha de ser client d’una empresa
comercialitzadora de referència (al mateix moment de
fer la sol·licitud del bo social es pot sol·licitar el canvi
de comercialitzadora, si escau), tenir una potència
contractada a l’habitatge habitual igual o inferior a 10
Kw i complir els requisits de vulnerabilitat, establerts
al Reial Decret 897/2017.
Requisits i descompte segons el grau de vulnerabilitat
El nou bo social estableix tres categories de clients
vulnerables amb requisits diferents:
1.Clients vulnerables amb un descompte a la factura del
25%, si es compleix algun d’aquests requisits:
a. Tenir una renda conjunta anual a la unitat
familiar que sigui inferior o igual a aquests
límits:
- 1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, en cas de
no formar part d’una unitat familiar o si no
hi ha menors a la unitat familiar.
- 2 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha un
menor a la unitat familiar.
- 2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha dos
menors a la unitat familiar.
· Aquests límits s’incrementen en 0,5 vegades
si algun membre té una discapacitat més
gran o igual al 33%, és víctima de gènere
o víctima de terrorisme amb certificat
expedit pels serveis socials.
b. Que el sol·licitant o tots els membres de la
unitat familiar siguin pensionistes amb una
pensió mínima per jubilació o incapacitat
permanent.
c. Que pertanyin a famílies nombroses.
2.Clients vulnerables greus amb un descompte a la factura
del 40%, si es compleix algun d’aquests requisits:

a. Tenir un nivell de renda familiar inferior al 50%
dels límits assenyalats al punt 1.A. anterior.
b. Els pensionistes del grup B anterior, amb renda
conjunta de la unitat familiar inferior a 1
vegada l’IPREM de 14 pagues.
c. Ser família nombrosa amb renda inferior a 2
vegades l’IPREM de 14 pagues.
3. Clients vulnerables greus en risc d’exclusió social. En
aquesta categoria, a Catalunya és d’aplicació la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
l’emergència de l’habitatge i la pobresa energètica.
Documentació a aportar
Per sol·licitar el bo social s’ha d’emplenar el formulari
de sol·licitud que es pot descarregar al web de la
comercialitzadora.
Juntament amb el formulari de sol·licitud, emplenat
i signat per tota la unitat familiar, s’ha d’aportar la
documentació següent:
- Fotocòpia del DNI o NIE del titular del punt de
subministrament i de tots els membres de la unitat
familiar més gran de 14 anys.
- Certificat d’empadronament individual de cada integrant
de la unitat familiar o certificat de convivència.
- Fotocòpia del llibre de família o del certificat de naixement
dels integrants de la unitat familiar, en cas d’unitat
familiar.
- Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor, en cas
de família nombrosa.
- Certificat dels serveis socials municipals que acreditin
circumstàncies especials: discapacitat més gran o igual
al 33%, víctima de violència de gènere o víctima de
terrorisme.
Enviament de la sol·licitud i documentació: per correu
electrònic, correu ordinari o via web a les adreces
habilitades per cadascuna de les comercialitzadores,
o a les seves oficines comercials i punts de servei.
Per a més informació us podeu dirigir al Centre Municipal
de Serveis Socials, amb cita prèvia, els dimarts i dijous
de 9 a 13 hores, o al telèfon 977 718 816.
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Centre Obert l’Oliveta
En aquest número del magazín volem fer especial èmfasi amb la posada en marxa del Projecte Servei
Comunitari “Xalem la Plana” que
estan realitzant els alumnes de 3r
d’ESO de l’Institut les Planes, en el
marc de la programació del Centre
Obert l’Oliveta.
Aquest projecte és impulsat pel
Departament d’Ensenyament, que
es fonamenta amb la proposta metodològica d’aprenentatge servei,
el qual combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat
en un sol projecte ben articular en
el qual els participants es formen
tot treballant sobre necessitats re-
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als de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo.
El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les
competències bàsiques marcades
pel currículum de secundària, la
competència social i ciutadana. El
principal objectiu és garantir que
els estudiants al llarg de la seva
trajectòria escolar i en el marc
curricular experimenten 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.

La Plana Ràdio

El projecte “Fem Salut” es presenta des de la Plana Ràdio
Es tracta del treball que, sobre
aquesta temàtica, han preparat
els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut les Planes.
Els joves, a través de 4 formats radiofònics diferents, presenten a
la ràdio el material que han estat
preparant durant les darreres setmanes per al seu crèdit de síntesi.
El programa especial es va emetre el
passat 22 de març, en directe, entre
les 10 i les 12 del matí.
(J. Roig) - Els alumnes de tercer d’ESO de l’Institut les Planes van ser el dijous 22 de
març els protagonistes de la
programació de la Plana Ràdio
entre les 10 i les 12 del matí.
Al decurs d’aquestes dues hores, els joves van presentar, a
través d’un programa especial,
els continguts que han preparat per al seu crèdit de síntesi,
enguany relacionat amb la salut i l’alimentació i sota el títol
genèric de “Projecte Fem Salut”
Durant els mesos de febrer i
març, els alumnes han estat treballant, a les diferents assignatures, continguts a l’entorn de la
vida saludable que van compartir
amb la nostra audiència a través
d’aquest programa especial, tenint l’oportunitat de difondre’l
i donar-lo a conèixer en àmbits,
més enllà de les aules.
Els diferents grups, formats per
4 o 5 alumnes, es van encarregar de preparar aquest material
del seu crèdit per presentar-lo
en diferents formats radiofònics: un informatiu, una entrevista, un debat i un reportatge.
Un cinquè grup es va encarregar
d’organitzar i supervisar l’elaboració dels diferents gèneres textuals, controlant els tempos de
cada secció, anotant i resumint

el contingut per fer la presentació de la resta de companys.
Els alumnes de l’institut planer
participants en aquest programa
especial, pertanyien als cursos de
3r A i 3r B i ens van presentar els
següents continguts.
En la secció del debat, aquest va
versar sobre “Les dietes exprés” i
“Estereotips físics als mitjans de
comunicació”. Els informatius
van tractar temes com l’aigua,
la sequera, tipus d’alimentació o l’exercici físic. El reportatge va tenir com a protagonista
també l’alimentació en relació
a l’activitat física i les diferents
professions. Finalment, les entrevistes tenien com a protagonistes un especialista en l’àm-

bit sanitari i un esportista d’elit.
Cada secció va durar 10 minuts.
La Plana Ràdio va començar
aquesta col·laboració amb l’institut l’any 2006, per tant aquesta
serà la 13a vegada que ofereix les
seves instal·lacions per poder dur
a terme aquesta singular forma
d’aprenentatge a través de la interacció. Per això ens congratulem un any més per poder compartir unes hores amb els joves
de l’institut del nostre poble, donar-los a conèixer el nostre mitjà
i, sobretot, per poder col·laborar
oferint-nos a projectar i donar difusió del treball i esforç que han
fet les darreres setmanes per preparar els continguts que ens van
presentar i que formaran part de
la seva formació acadèmica.
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Llar d’Infants Les Beceroles
FESTA DE NADAL
Amb la festa de Nadal vam donar per acabat el primer
trimestre. La festa de Nadal, com és típic, la preparen els
pares i mares dels nostres petits/es. Tots els nens/es anaven vestits d’ornaments de Nadal i, per començar, van
cantar diferents nadales per als seus familiars.
Els nens/es van poder fer diferents tallers com pintar

amb esponges, fer un arbre de Nadal amb cartolines i fer
la carta als reis mags.
Després vam berenar xocolata calenta i, per finalitzar,
ens va venir a visitar el pare noel, el qual va portar un
detallet per a cadascú.

ACTIVITATS DE LA LLAR DURANT EL SEGON
TRIMESTRE. AULA MANUELITA
Durant aquest trimestre els més petits/es de la llar han
experimentat amb botelles sensorials, la caixa de cartró
amb cortina de colors, els tubs de les pilotes i el panel de
textures entre d’altres activitats.

AULA DE LA PURPURINA
Els més grans de la llar han estat molt enfeinats aquest
trimestre, ja que han treballat els oficis entre d’altres
coses i han anat a visitar: la fruiteria, la carnisseria, el
mercat, la Plana Ràdio, el forn de pa, l’ajuntament, el
CAP, una granja, també ens han visitat els bombers i els
mossos i han fet de cuiners. També els hem ensenyat seguretat vial amb un circuit fet a la llar, psicomotricitat i
hem anat al teatre.

AULA DE LA BEBI
Durant aquest trimestre han treballat alguns mitjans de
transport, el color groc, també han treballat gran/petit,
dins/fora, dalt/baix, han fet activitats amb rotllos de paper de vàter, han enfilat, han jugat amb llums i d’aquesta
manera han anat aprenent coses noves.
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EL CARNAVAL
La setmana de carnaval el rei carnestoltes ens va donar
les ordres de com havíem d’anar vestits cada dia i, per
acabar, el divendres vam celebrar, juntament amb els
pares i mares, el carnaval, on anàvem vestits de fitxes de
domino; vam fer una rua per alguns carrers del nostre
poble i vam amenitzar la festa a l’Smartcentre.
També hem celebrat la pasqua fent una mona que els
nens/es s’han endut a casa i hem pintat ous de pasqua
per decorar la nostra llar.

Punt d’Informació Juvenil Planer
Parlem de …
El Carnet Jove promou l’arrelament
als municipis amb la geolocalització d’avantatges de proximitat mitjançant l’APP mòbil
El carnet també segmenta els més
de 8.300 avantatges entre els titulars adolescents, els joves emancipats, l’àmbit de la salut i la mobilitat internacional.
El Carnet Jove inicia aquest 2018
amb la posada en pràctica d’algunes
de les propostes recollides durant
l’acció participativa de l’any passat,
en la qual van participar un total
de 10.672 joves de 12 a 30 anys. En
aquets sentit, una de les noves accions ha estat la millora de l’eina de
geolocalització de l’APP del Carnet
Jove, de manera que els titulars que
l’utilitzin visualitzaran en primer
lloc tots les avantatges del carnet
que tenen al seu voltant en el moment en què facin ús del servei.
Així, es dona resposta a les peticions dels joves de promocionar més
els avantatges i descomptes a nivell
local, més enllà de les grans promocions generals que es poden gaudir
arreu de Catalunya o a nivell internacional.

Amb el mateix objectiu de promoure els descomptes de proximitat
i d’arrelar més el Carnet Jove a les
poblacions catalanes, també s’ha
incrementat la cerca d’avantatges
d’abast local i que responguin a les
necessitats del dia a dia, incidint en
els àmbits prioritaris pels joves.
En la mateixa línia, el Carnet Jove
està elaborant el projecte pilot Carnet Jove Municipal conjuntament
amb set municipis dels diferents
àmbits territorials de Catalunya, a
través del qual s’implementarà un
Carnet Jove que, a més de seguir
oferint els serveis habituals a nivell
nacional i europeu, contribuirà a millorar i ampliar l’oferta que els joves
podran gaudir en els comerços locals
i a d’altres llocs d’interès d’aquestes
poblacions, a més dels serveis municipals.
Una altra de les grans novetats, és
l’impuls de la personalització i segmentació de la informació, el web i
l’APP mòbil del Carnet Jove han habilitat quatre possibles perfils per
accedir als avantatges i ofertes de
manera personalitzada, en funció de
diferents moments vitals:
-CJ Adolescents; adreçat als adoles-

cents que comencen a gaudir del
lleure de manera més independent.
-CJ Emancipació; perfil dirigit als
joves emancipats que ofereix descomptes i serveis en productes pel
seu dia a dia.
-CJ Salut; conjunt d’avantatges segmentats en l’àmbit dels serveis mèdics, així com ofertes en alimentació
i descomptes en activitats esportives.
-CJ Internacional; perfil especialitzat
en joves que volen gaudir de la mobilitat internacional.
A més dels avantatges del carnet,
aquests quatre perfils també incorporen millores en la informació sobre beques, formació, treball, habitatge, cohesió social, gènere o salut.
D’aquesta manera, des dels diferents
perfils es pot accedir a espais de recursos i assessorament als joves.
Aquestes accions estan emmarcades
en l’impuls social que des de l’Agència Catalana de la Joventut s’ha donat al Carnet Jove, amb l’objectiu de
fer-ne un carnet al servei de les polítiques de joventut i convertir-lo en
un espai d’integració, cohesió social
i de construcció d’identitat i ciutadania.
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Grup Joventut
Ja estan en marxa les colònies
d’estiu després d’haver realitzat
la reunió informativa i les
preinscripcions.
Aquest
any
les colònies es duran a terme
a un poble de la Segarra, la
Guardialada. Encara acabant
de tancar les xifres, de moment
seran uns 55 xiquets i xiquetes
acompanyats pels monitors i
monitores, una setmana al juliol.
Aquest any la novetat seran les
dates, ja que es realitzaran del
dijous 26 al dimarts 31 de juliol.
També ja hem començat a
posar fil a l’agulla amb la cursa
enigmàtica, aquest any serà el XIII
any que es realitza. Continuen
sent els mateixos joves que l’any
passat van elaborar-la els que ho
faran aquest any.
I el dimarts 27 de març es va dur
a terme la calçotada, activitat
que ens va permetre reunir als
monitors, jugar i conèixer-nos
millor. A part de parlar de les
activitats que durem a terme
aquest 2018.
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Smartcentre

LECXIT
LEXCIT és un programa que té per
objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través del treball
per a la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT
està en treballar de forma lúdica
i amena gràcies al voluntariat i
a la implicació de l’entorn dels
nens i nenes que participen en el
programa. LECXIT vol millorar la
comprensió lectora dels infants
involucrant escoles, famílies i voluntariat.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara
conjuntament amb l’Escola Jaume Balmes i l’equip de Llengua,
Interculturalitat i Cohesió Social
del Departament d’Ensenyament
han posat en funcionament el
programa LEXCIT a l’Smartcentre.
I com no es tracta d’ensenyar a
llegir, sinó de practicar la lectura
per plaer i aprendre nou vocabulari d’una forma lúdica, des de
l’Smartcentre hem creat la caixa
dels contes, un material per fer
servir durant les sessions que es
fan amb els participants, per tal
de crear la possibilitat d’utilitzar
diferents recursos que resultin
motivadors.

Dintre la caixa podem trobar LA
FÀBRICA DE CONTES, on s’acostumen a reconèixer paraules globalment i serveix per treballar el
vocabulari. També trobem CONSTRUIM POESIA, diferents poesies
desconstruïdes que s’han de construir correctament. I també DAUS
QUE PARLEN, IMAGINEM...
Tot aquest material ajuda al voluntari a què llegir sigui una experiència agradable i sobretot divertida.
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Smartcentre
L’ACTIVITAT A L’SMARTCENTRE
L’Smartcentre comença l’any amb molta energia i amb ganes que tothom pugui participar de les nostres activitats.
Des dels més petits als més grans, els
primers han pogut gaudir de la bebeteca amb dues sessions LA GRANJA i CAIXES DE CARTRÓ on grans i petits passen una estona molt divertida. A partir
dels 2 anys hi ha el contacontes, on
van gaudir primer de LA LIA ENTRA A
LA BANDA a càrrec del Grup la Deriva,
després EL CARNAVAL i per últim LA RATETA QUE ESCOMBRAVA PARAULES, on
després d’escoltar un conte ens divertim fent una manualitat. A partir dels
7 anys, Llegim i Xalem, al gener vam
llegir LUCKYFRED, un llibre escollit pels
mateixos nens el mes anterior, després
vam llegir endevinalles i per últim LA
FÀBRICA DE CONTES; junts llegim però
també xalem molt.
Seguim amb els jocs de taula i, any nou,
jocs nous, com un monopoly nou, pictureka i altres novetats a més dels jocs de
sempre. Les activitats TIC, les activitats
extraescolars on abans de setmana Santa els nens i nenes han fet una activitat
especial “com fer-se youtuber” i ho han
fet gravant-se fent slime (experiment
que ara està molt de moda).
Els joves i no tan joves poden participar
a l’escape room, en aquesta ocasió els
participants havien de trobar l’antídot
correcte i així salvar la vida del protagonista.
El dia 15 de gener es va fer entrega dels
diplomes i obsequis de la bibliocursa
2017, amb un total de 48 participants
que van arribar a la final. L’acte vol donar importància a la lectura de ben petits, per això van rebre com a obsequi un
conte i l’actuació de Bienve Borràs que
ens va sorprendre amb l’obra “Un dia
qualsevol em vaig despertar Poesia”.
Igual per als nens des de P3 fins a 6è
continuen viatjant pel nostre poble “Les
maletes viatgeres”, on tota la família
pot gaudir del material, tant per a petits
com per a grans.
Volem destacar que seguim amb les
converses amb anglès, aprèn francès
amb una nova professora, Meritxell
Roig, i lire et parler français, i per als que
parlen català seguim amb les trobades
de Llegim i parlem. El club de lectura
actiu com sempre, al gener es va llegir
CENDRA de Sílvia Mayans, amb l’assistència de l’autora, al febrer LA FILLA
DEL CAPITÀ GROC de Víctor Amela, i al
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mes de març PETONS DE DIUMENGE de
Sílvia Soler on també vàrem poder gaudir de l’assistència de l’autora i endinsar-nos una mica més al món de la dona.
També per aquesta edat comptem amb
els diferents cursos d’informàtica.
No ens oblidem del taller de memòria
i la nostra història planera per als més
grans del nostre poble, on Montse i Alfredo ens ajuden una a no oblidar i l’altre a recordar el nostre passat.
Els dies SMART, que ens serveixen per
donar a conèixer i explicar diferents
sensibilitats. Dia escolar de la no violència i la Pau, Dia mundial de les malalties
estranyes, i Dia mundial de l’aigua. Els
nostres aparadors amb carnaval, el dia
dels enamorats i la pasqua.
Recordem que els dimarts a la tarda, de
17 a 19 hores, tenim CONEIX EBIBLIO, un
servei que fa possible el préstec de documents digitals a tots els usuaris, vine a
conèixer aquest servei!

També seguim tenint la INSERSIÓ LABORAL, que a partir del 23 de març canvia de dia i serà en divendres de 9 a 11 h,
i RE-EMPRÈN, els divendres de 10 a 12 h.
I un fet que ens agrada molt són les visites, han vingut els alumnes de P5 de
l’Escola Jaume Balmes i els alumnes de
1r d’ESO de l’Institut les Planes.

Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document
Ja tenim llibres de realitat augmentada a
l’Smartcentre de Santa Bàrbara
La realitat augmentada és una tecnologia
que fa que els personatges i els escenaris
dels llibres cobrin vida i així faciliten als
lectors la interacció amb ells i que participin de la història. De fet, es passa de
les dues dimensions que ens ofereixen
les pàgines d’un llibre a les 3D amb l’ajuda dels dispositius adequats. Per poder
gaudir dels continguts que ens ofereix
aquesta tecnologia, es requereix una connexió a internet per descarregar l’app necessària en cada llibre i un telèfon mòbil
o una tauleta. Els programes de realitat

augmentada barregen el món real amb el
virtual, els llibres cobren vida amb increïbles animacions hiperreals ...
En el camp de l’educació i formació
actual, la presencia de les TIC (tecnologies
de la informació i la comunicació)
ofereixen nous escenaris educatius. La
implantació de la realitat augmentada
dins el camp educatiu encara és escassa però les investigacions constaten que
la realitat augmentada afegeix millors i
noves possibilitats en els processos d’ensenyament aprenentatge i aporta una
major motivació i interès per aprendre.
La realitat augmentada pot facilitar la
comprensió de fenòmens, complexos,

ja que fa possible una visualització de
l’entorn i dels objectes, des de diversos
angles, més comprensiva, rica, detallada
i complementada mitjançant les dades
digitals afegides.

seves bases de dades digitals. Des de la
cerca de Google Llibres s’accedeix a una
interfície en la qual l’usuari pot veure el
llibre seleccionat. Els llibres en domini
públic estan disponibles en vista completa i es poden descarregar lliurement. En
el cas dels llibres que no estan en domini
públic el text segueix sent cercable en la

seva totalitat però la visualització es restringeix a una visió parcial d’un nombre
de pàgines predeterminades o fins i tot
a una visió de fragment, de dues o tres
línies de text. La interfície també ofereix
informació diversa sobre el llibre com ara
títol, autor, editor, biblioteca de la qual
prové, etc.

Web
https://books.google.cat/
Google Llibres és la biblioteca virtual de
Google, amb centenars de milers de llibres digitalitzats totalment o parcialment
consultables en línia, que inclou la digitalització de fons de la Biblioteca de Catalunya i altres quatre biblioteques catalanes
(Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, de
l’Ateneu Barcelonès, del Centre Excursionista de Catalunya i Biblioteca Pública
Episcopal de Barcelona).
Google Llibres és un servei de Google que
cerca en el text complet de llibres i revistes que Google digitalitza, converteix el
text mitjançant el reconeixement òptic
de caràcters (OCR) i emmagatzema en les
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Opinió dels Partits Polítics
Podríem enllaçar perfectament el darrer paràgraf
del nostre escrit polític del
trimestre anterior amb aquest trimestre primer de l’any, marcat clarament per la política nacional. Al
primer ens mostràvem esperançats
per poder instaurar el resultat de
les urnes del 21-D, que van servir
per refermar el que ja s’havia dit
l’1-O. Ara, tres mesos després, veiem
que la situació del nostre petit país
no s’ha desencallat, perquè els resultats no van agradar al govern de
Madrid. A partir d’aquí es converteix
en un fenomen político-judicial, on
es veu clarament que els poders no
estan ben diferenciats i on la justícia no és igual per a tothom (per si
algú en tenia algun dubte encara).
Al mateix temps creix la indignació
al carrer per no poder aplicar els resultats de les urnes posades “democràticament”, i on el poble va poder
triar entre les diferents opcions proposades amb els candidats corresponents, presentats legítimament.
La cadena, ordre governamental declaració davant del jutge exprés
- presó, sembla ser que només funciona per a un costat de la balança
judicial depenent de la llengua que
parlen, on viuen, del que defensen
i sobretot del partit polític que simpatitzen.
Des del grup local de PDECAT seguim pensant que el president legítim és el M. Hble. Carles Puigdemont
i Casamajó, i defensem la innocència de tots els empresonats/des i
exiliats/des per defensar el mandat
democràtic que se’ls va encarregar.
Així mateix seguim demanant el
seu alliberament i retorn immediat,
donant suport a totes i cadascuna
de les accions que vagin en aquesta
línia: mocions, actes reivindicatius,
protestes, manifestos… sempre amb
el to que s’ha estat fent fins ara, de
serenor, pacíficament i amb tots els
mitjans legals que estan a les nostres mans.
Volem un país lliure i sense repressions. Volem la llibertat dels presos
polítics. Volem justícia justa.
Salut, força i seny!
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Com cada tres mesos ens adrecem a
la població per fer cinc cèntims de la
nostra tasca. El passat mes de febrer
vam fer el darrer ple municipal, en el
qual l’equip de govern ens va descriure les tasques
fetes i per fer, una vegada més no vam tenir massa
sort, ja que no vam obtenir respostes a les nostres
peticions ni als nostres suggeriments. Ja fa temps
vàrem demanar que al nostre poble hi hagués un
espai on els gossos puguen fer les seues necessitats
d’una manera neta i respectuosa amb la gent
que no té animals... Ens varen comentar que ho
mirarien, però han passat més de 6 mesos i no hem
rebut cap
resposta. Al darrer ple vàrem tornar a insistir i la
resposta va ser que estan mirant encara un lloc
adequat...
També estem preocupats pels darrers problemes
d’inseguretat que han hagut al nostre poble, no pot
ser que una població de 4.000 habitants no tingue
un sistema de vigilància propi, ràpid i efectiu.
Per altre banda, com tothom sap, a nivell de país
continuem amb les retallades de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola que fa
que per ara no hagi un govern legítim al nostre
país i se governe des de la distància, imposant
decrets i paralitzant el ple funcionament d’un
govern, però això també ens afecta a nivell de
poble; a més aquesta imposició política ha anat
paral·lela a un procés de persecució judicial sense
precedents en un estat democràtic, la prova està
en què, actualment, hi ha gent empresonada per
les seues idees polítiques i sense garanties judicials
adequades en un estat democràtic, això en un altre
país democràtic es dirien presos polítics, aquí es
diu «sedición»; els llaços grocs són l’avantguarda
d’aquest moviment pacífic però ferm de protesta
d’aquesta gran injustícia que està vivint el nostre
país i també l’estat espanyol... El nostre poble no
s’ha quedat amb el braços creuats, i igual que l’1
d’octubre vàrem donar una lliçó de democràcia i
fermesa en permetre que es votés democràticament,
des d’aquest símbol dels llaços grocs, un grup
important de gent del poble durant molt de temps
ha anat penjant aquests llaços per reclamar i
demanar que torne la normalitat al nostre país,
això s’ha fet d’una manera pacífica i respectuosa,
sense insultar i respectant les altres ideologies.
Però un grup de persones que se mal anomenen
demòcrates han anat boicotejant reiteradament i
arrancant aquests símbols perquè no els semblava
bé, fent ús de la nocturnitat i posant-los davant de
la porta de casa d’un dels nostres regidors.
Esquerra denuncia aquest fet d’una manera
rotunda, ja que aquest està fora dels paràmetres de
la democràcia de qualsevol estat modern, respecte
a la llibertat d’expressió i a les llibertats d’idees.
No ens callaran, volem expressar les nostres idees
i protestes d’una manera pacífica. Continuarem
ferms amb la nostra idea de cercar la llibertat del
nostre poble i no caurem amb el parany de la por,
com ens volen fer veure per determinades mesures
polítiques que s’han pres en aquest país...
Des d’Esquerra continuarem presentant mocions
al nostre ajuntament per denunciar les injustícies
i continuarem donant suport a totes les persones
que lluiten, d’una manera pacífica, per la llibertat
del nostre poble.
Hem de mirar amb optimisme i il·lusió el futur
i treballar per un poble ple d’activitats i negocis,
per un país més lliure amb totes les aspiracions
possibles per ser més efectiu per als seus habitants.
Respecte, convivència i llibertat.
Salut i República!!!

xxvii jornades culturals
ABRIL
DEL 16 AL 23

Venda de roses fetes pels xiquets del Centre Obert l’Oliveta
(viatge de final de curs).
Llocs: Centre Obert, Smartcentre i oficines de l’ajuntament i el
dia 23 al matí, a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
SETMANA D’AUDICIONS I CONCERTS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA GERMANS ARASA “LOS FLARETS”.

DILLUNS, 16
18.30 hores: Audició d’instruments amb acompanyament de
piano. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.
De 19.15 a 20 hores: Ioga infantil (per a nens i nenes fins a 12 anys).
Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.
De 20 a 21 hores: Ioga per a edats a partir de 12 anys fins a adults,
impartit per Miquel Jardí. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIMARTS, 17
A partir de les 16 hores: Taller d’introducció al jazz i a la improvització,
a càrrec d’Aitor Franch. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIMECRES, 18
19 hores: Audició de saxo, flauta travessera i percussió.
Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIJOUS, 19
17.30 hores: Xerrada “Nutrició en edat escolar” a càrrec de Benilde
Domingo. Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.
19 hores: Audició de trompeta, trombó i saxo.
Lloc: Centre Musical “Los Flarets”.

DIVENDRES, 20
19 hores: INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXVII Jornades Culturals i inauguració de
l’exposició “Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres de
l’Ebre”. Com a cloenda de l’acte, audició de clarinet, oboè i
guitarra a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa “Los Flarets”.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana.
*L’exposició es podrà visitar fins al dia 20 de maig, els divendres
de 17 a 19 hores, els dissabtes d’11 a 13 hores i de 17 a 19
hores i els diumenges d’11 a 13 hores.

SANTA BÀRBARA 2018
14 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de germanor i ball amb
música en viu. Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies.
19 hores: Concert de la Banda de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa “Los Flarets”. Lloc: Smartcentre.

DILLUNS, 23 - DIADA DE SANT JORDI
10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 2018 de Mans
Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
10 hores: Venda de roses fetes pels xiquets del Centre Obert
l’Oliveta (viatge de final de curs).
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
10 hores: Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes de 1r d’ESO
de l’Institut les Planes i alumnes de 6è de Primària de l’Escola
Jaume Balmes. Per finalitzar l’acte hi haurà l’actuació de la coral
de l’escola i de l’institut.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
15 hores: Entrega del XXVII Premi Literari Rogelio Farnós.
L’AMPA de l’Escola Jaume Balmes oferirà les manualitats de Sant
Jordi fetes pels alumnes de l’escola a un preu simbòlic.
Lloc: Escola Jaume Balmes.
18 hores: Revetlla d’històries: Recital de poemes, lectures de textos
i activitats de memòria i de francès amb imatges temàtiques i
música d’acompanyament, a càrrec dels membres del club de
lectura, llegim i parlem, dels alumnes dels cursos de català per
a adults, de les classes de francès i del taller de memòria i dels
cursos d’informàtica.
Lloc: Smartcentre.
DIMECRES, 25
10.30 hores: Xerrada “Servei Jurídic: Conceptes bàsics de la llei
catalana a l’abast de les dones; dret de la persona i herències”.
Lloc: Smartcentre.

DIJOUS, 26
18 hores: Tertúlia VXL (parelles lingüístiques) amb la col·laboració
del bar-restaurant DTapes. Obert a tot el poble.
Lloc: bar-restaurant DTapes.

DIVENDRES, 27

20 hores: Espectacle “Les passions de la menestrala”. Obra de
teatre basada en el llibre de Francesca Aliern. Entrada gratuïta.
Lloc: Smartcentre.

19 hores: Lliurament dels premis del XXVII Concurs Literari Sant
Jordi Vila de Santa Bàrbara. A continuació, “Versos contra la
violència”, un recital per la llibertat i la pau, amb la participació
de diverses veus poètiques i musicals de les Terres de l’Ebre.
També estarà disponible el llibre que recull els poemes i les obres
artístiques que han realitzat més de setanta autors i autores amb
motiu de l’1 d’octubre de 2017. Lloc: Smartcentre.

DIUMENGE, 22

DISSABTE, 28

10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 2018 de Mans
Unides. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
11 hores: Taller de manualitats de Sant Jordi i venda de llibres
usats a preu simbòlic a càrrec de l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes. Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
11 hores: Venda de llibres usats a preu simbòlic i galetes de Sant
Jordi a càrrec de llibertat presos polítics de Santa Bàrbara.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

De 16 a 20 hores: Taller “Personalitza el teu cistells”, a càrrec de
Maria José Cid de Capritx. Obert a tothom. Més informació a
l’Associació Dones Planeres.
Lloc: local de l’Associació Dones Planeres.

DISSABTE, 21

DIUMENGE, 29

Itinerari per la zona riberenca de Campredó, activitat coorganitzada
per l’Associació Cultural Soldevila de Campredó i pel Centre

d’Estudis Planers, per tal de conèixer tots els preparatius que es
van fer a la riba esquerra de l’Ebre per a l’acció del 25 de juliol
de 1938, a l’inici de la Batalla de l’Ebre, amb visites a la torre de
Font de Quinto, les trinxeres de la Casa del Prat, els búnquers i
espais de la vora del riu, etc.
Lloc de trobada: c. Mare de Déu de Montserrat, al costat de la llar
de jubilats, a les 10.15 h.

DIMECRES, 9 - FESTIVITAT DE SANT GREGORI

DILLUNS, 30

17 hores: Exposició i xerrada “Els sabers de les dones del Montsià:
els sabers relacionats amb la cura de la salut”, a càrrec d’Àngels
Castellà, Coordinadora del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones del Consell Comarcal del Montsià. L’exposició ha estat
produïda pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell
Comarcal del Montsià.
Lloc: Smartcentre.
24 hores: Festa Revival Planers pels Bous.
Lloc: Poliesportiu Municipal.

19.30 hores: En el 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre, audiovisual
i explicació sobre els fets del 25 de juliol de 1938, quan l’exèrcit
republicà, des de Campredó, va passar el riu per la zona de la
Carrova i Mianes i es va produir un dels més cruels enfrontaments
de la guerra. La xerrada estarà a càrrec de Guillem Vandellòs
Pont, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Planers.
Esta activitat i les rutes dels dies 29 d’abril i 6 de maig es
complementen entre elles, tot i que es poden fer de forma
individualitzada. Lloc: Smartcentre.

MAIG
DIMARTS, 1
9 hores: Romeria amb carruatges i cavalleries. Recorregut de 6 km
fins al barranc de Lledó, on s’esmorzarà.
Lloc de trobada: Magatzem Municipal.

DIMECRES, 2
18 hores: Xerrada divulgativa sobre l’ús de desfibril·lador i el
protocol a seguir en cas d’una aturada cardíaca.
Lloc: Smartcentre.

DIVENDRES, 4
19 hores: Presentació del llibre “Ebre, relats d’una batalla”, a càrrec
d’Ebrejocs.cat un dels relats ha estat realitzat per Màrius Pont,
juntament amb Roc Salvadó. L’acte es completarà amb una xerrada
sobre la Batalla de l’Ebre, a càrrec de David Tormo, coordinador
tècnic del COMEBE, Màrius Pont, Roc Salvadó i altres.
Lloc: Smartcentre.

DISSABTE, 5
21.30 hores: Obra de teatre “Políticament incorrecte” a càrrec de
l’Agrupació de Teatre Ditirambo de la Sénia.
Lloc: Smartcentre.

DIUMENGE, 6

Itinerari pels espais de la riba dreta de l’Ebre relacionats amb
l’acció bèl·lica del 25 de juliol de 1938, a l’inici de la Batalla de
l’Ebre, activitat coorganitzada pel Centre d’Estudis Planers i per
l’Associació Cultural Soldevila de Campredó, per tal de conèixer
el dramàtic enfrontament que es va lliurar a la zona de la Carrova
i Mianes i les seues conseqüències, entre les quals la gran
carnisseria humana i l’afusellament de brigadistes internacionals.
Lloc de trobada: c. Mare de Déu de Montserrat, al costat de la llar
de jubilats, a les 10.15 h.

11.30 hores: Missa Major en honor a Sant Gregori, patró del poble,
amb la participació de les pubilles del 2017, que assistiran a
la celebració amb vestit de gala. Posteriorment, processó i
benedicció del terme. La Banda de Música Unió Musical Jaume
Balmes acompanyarà la processó.

DIVENDRES, 11

DISSABTE, 12 - FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
8 hores: Bou capllaçat de la ganaderia d’Hilario Príncep.
Sortida: carrer Victòria en carrer Aragó.
17 hores: Taller de capgrossos. A continuació els capgrossos
realitzats desfilaran per les cases de les pubilles 2018.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.
18.30 hores: Cantada i ballada de cobles per les cases de les pubilles
2018 i desfilada de capgrossos.
Lloc de sortida: plaça Alcalde Cid i Cid.
21.30 hores: Sopar de germanor. Ballada dels gegants i capgrossos,
i entrega d’una distinció als capgrossos iniciats al taller de
capgrossos. L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la gent del
poble s’haurà de portar el menjar.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.

DIUMENGE 13 - FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran les seues botigues al carrer.
10 hores: V Trobada de Puntaires de les Terres de l’Ebre a Santa
Bàrbara. Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.
17.30 hores: Concentració a la plaça Alcalde Cid i Cid. Les comitives
i els convilatans, vestits segons el costum tradicional, recorreran el
poble acompanyats pels Amics dels Cavalls, per a anar a les cases
de les pubilles 2018 i fer-ne la petició als pares.
19.30 hores: Proclamació oficial de les pubilles de l’any 2018 a la
manera tradicional. A continuació, ballada de jotes i fi de festa.
Lloc: plaça Alcalde Cid i Cid.

DIES 19 I 20 - CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
D’11 a 13 hores: Visites gratuïtes al Museu de la Vida a la Plana.
Lloc. Museu de la Vida a la Plana.

DISSABTE 19

14a TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS VILA DE SANTA BÀRBARA
12 hores: Plantada de gegants al Parc Municipal.
17.30 hores: Cercavila pels carrers del poble.
18.30 hores: Parlaments i ballada final a la plaça Cid i Cid.

ii jornades culturals infantils

SANTA BÀRBARA 2018

DIVENDRES, 25 DE MAIG
19 hores
Teatre de l’Institut les Planes:
ALÍCIA, obra de teatre interpretada pels alumnes de 2n d’ESO.
Lloc: Smartcentre.

DILLUNS, 4 DE JUNY
17 hores
Masterchef Escola Jaume Balmes, a càrrec de l’AMPA de l’Escola, amb la cuinera invitada
Marta Fort Rodríguez i amb un jurat molt divertit.
Lloc: Escola Jaume Balmes.

DIMARTS, 5 DE JUNY
17 hores
Fem la nostra joguina.
Lloc: Parc de l’Smartcentre.

DIMECRES, 6 DE JUNY
17 hores
Sessió de FutbolNet oberta a tot el poble.
Lloc: Escola Jaume Balmes.

DIJOUS, 7 DE JUNY
17 hores
Taller de slime.
Lloc: Centre Obert l’Oliveta.
18 hores:
Bebeteca de 0 a 2 anys. Els primers llibres.
Lloc: Smartcentre.

DIVENDRES, 8 DE JUNY
16 hores
Festa de la primavera de la Llar d’Infants les Beceroles.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles.
19 hores
Espectacle de màgia a càrrec del Mag Nebur. Espectacle familiar.
Lloc: Parc Municipal.

