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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada
07.25 h ........................................... 07.45 h.
09.40 h. .......................................... 10.00 h.
15.40 h.  ......................................... 16.00 h. 

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  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 Tortosa
Sortida  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 Santa Bàrbara
Sortida  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 Barcelona
Sortida  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 Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.15 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. ..... 00.05 h. (Diumenges i festius)
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Editorial

Antonio Ollés Molias
Regidor de Governació, 
Serveis, Agricultura i 
Promoció Econòmica

Judit Lleixà Solà
Regidora de Fires i Festes

Benvolguts planers i planeres,
Encarem l’últim any d’aquesta legislatura amb ganes de complir al màxim tots 
els nostres compromisos electorals. Les obres de millora dels carrers són bastant 

evidents i properament començaran també les tasques d’arranjament de gairebé 
4,4 km de camins municipals. Donat que les obres més grans les executen empreses 
que han concursat públicament, el personal de la brigada municipal està centrat en 
la realització de petites obres i reparacions repartides per tot el poble. En el primer 
semestre de 2018 són gairebé 150 les intervencions completades on trobem de tot: 
reparació de voreres, col·locació de senyals, solucionar embussades del clavegueram, 
neteja d’abocaments il·legals, instal·lar mobiliari urbà, construcció d’un escenari, 
millores a la zona poliesportiva, etc.

Voldria fer esment d’un tema que supera les competències municipals, però que és 
de vital importància per a tots els que vivim a l’interior del Montsià. Ara que sembla 
que la conjuntura política és favorable a l’alliberament, al 2019, del tram de l’AP-7 que 
travessa el Montsià, és el moment d’insistir en la petició d’una nova sortida d’aquesta 
important via de comunicació a les nostres terres. No és acceptable que el tram entre la 
sortida de Vinaròs i la de l’Aldea sigui el més llarg de tots (24 km) deixant al Montsià com 
a l’única comarca que no disposa de cap accés a aquesta autopista que en uns mesos 
serà autovia. Necessitem la construcció d’una nova sortida a l’altura de Masdenverge 
o Freginals, que ens faciliti l’accés a l’AP-7 a tots els pobles de l’interior sense haver de 
desplaçar-nos a les comarques veïnes. Tot això, mentre continuem esperant que s’acabi 
d’una vegada per totes el tram de l’A-7 que queda pendent entre l’Hospitalet de l’Infant 
i terres valencianes.

Benvolguts planers i planeres,
Sé que quan rebreu a les vostres cases aquest magazín, farà molts poquets dies 
que s’hauran acabat les festes majors, i tot i que ja, al proper magazín, podreu 

trobar un recull d’imatges i valoracions, si que m’agradaria comentar-vos que ja des del 
moment que vaig començar a preparar-les va ser molt especial per a mi i sé que també 
ho hauran estat en el moment de portar-les a terme, ja que han estat les últimes festes 
majors com a regidora, posant així punt i final a un període de la meua vida.
Realment, quan emprens aquests tipus de responsabilitats ja ets conscient que és 
una etapa que no durarà per sempre i que en algun punt, mogut per diversos motius i 
inquietuds arriba el moment d’acomiadar-te. I just ara, després de 12 anys al servei del 
meu poble, crec que a mi ja m’ha arribat aquest moment.
Tanco una època de la meua vida que m’ha aportat moltes experiències, algunes molt 
positives i altres no tant, però això sí, en fer balanç guanya el millor de tot aquest 
temps, que no ha estat poc, rodejada de companys d’equip que avui són grans amics, 
de treballadors d’aquesta casa amb un alt nivell de compromís, de gent que ha anat 
i ha vingut i, sobretot, de planers i planeres que durant aquests 12 anys heu confiat 
amb la meua feina, algunes vegades més encertada que d’altres, però crec que això és 
inevitable ja que no tinc la recepta per fer-ho tot bé i a gust de tothom. De totes maneres 
us demano disculpes per les vegades que no he estat encertada.
Però tot i que les festes majors, donada la seua magnitud, sempre han estat les més 
intenses, des de les regidories de Fires i Festes també hi ha altres que les tinc en una 
estima especial i que durant aquest darrer any aniré preparant amb molta satisfacció. 
La següent serà el penúltim cap de setmana de novembre que se celebra la Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç i que li donarà la continuïtat al desembre amb 
la festivitat de la nostra patrona Santa Bàrbara. Al gener sant Antoni, amb els tres 
tombs, benedicció dels animals i balls tradicionals i, al maig, tornem-hi, sant Gregori, 
copatró del nostre poble, amb una missa major i pregant-li pel nostre conreu i, durant 
el cap de setmana tota un seguit d’actes de caire tradicional omplim el poble de festa 
tot passejant al compàs de les dolçaines i al ritme de les cobles, visitant a les nostres 
pubilles per donar-los la benvinguda a les properes Festes Majors. 
Cada festa és especial i té el seu encant i el seu públic, i a la vista està en què totes les 
festes anomenades tenen molta afluència de participants, cosa de la qual jo sempre me 
n’he sentit orgullosa de la gent planera i de la nostra identitat.
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Veredicte del Jurat dels Premis Literaris 2018

El dia 4 d’abril va tenir lloc la reunió 
del jurat del XXVII premi literari 
Vila de Santa Bàrbara per debatre 

i decidir sobre quines obres eren les 
millors en la categoria de narrativa, 
ja que, aquest any, des de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara els premis que es van convocar 
va ser el premi de narrativa.
En aquesta edició, el total d’obres 
presentades de la modalitat de 
narrativa van ser de 13, quantitat 
una mica inferior a la de fa dos anys 
quan també es convocava el premi 
de narrativa que va ser de 16, però 
superior a la de l’any 2014 que va ser 
d’11 i similar a la dels anys anteriors. 
Recordem que des de l’any 2012 els 
premis es convoquen bianualment, un 
any narrativa i al següent poesia i assaig 
i així successivament.
Els cinc membres del jurat expressaven 
la seua opinió respecte de les 13 obres 
participants al XXVII Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
El premi de narrativa, dotat amb 300 €, 
es concedeix a l’obra Cicatrius d’interí, de 

Pep Carcellé Freixas.
També, dotat en 60 €, s’atorga un 
accèssit local a l’obra Jo vull ser rei de 
Josep Manel Obiol Cabrera.
Els membres del jurat constataven 
que encara que la quantitat d’obres no 
havia estat elevada, sense desmerèixer 
la qualitat d’obres presentades en altres 
edicions, havien estat obres totes elles 
d’un alt nivell literari, amb temàtiques 
de tot tipus, personatges de tota classe, 
tots ells molt ben travats i que els autors 
i les autores havien aconseguit unes 
històries intrigants i alhora molt ben 

treballades lingüísticament. 
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, també expressava el seu 
agraïment als membres del jurat i estava 
content per la qualitat que aquest XXVII 
premi literari Vila de Santa Bàrbara 
havia tingut.
L’entrega dels premis es va fer efectiva 
el divendres 27 d’abril, a les 19 hores, 
a l’Smartcentre, on també va haver un 
recital per la llibertat i la pau, amb la 
participació de diverses veus poètiques i 
musicals de les Terres de l’Ebre. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara preveu 
invertir al voltant de 800.000 euros en 
l’adequació de vials de la localitat durant 
l’any 2018. Després de finalitzar les 
obres de transformació i actualització 
de l’anualitat 2017 (c/ Pagesia, c/ Aragó 
i c/ Victòria), van començar les obres 
de millora del primer dels carrers per 
al 2018, l’Hostal dels Frares, amb un 
import aproximat de 230.000 €.
Tanmateix, durant el segon semestre 
de l’any també es duran a terme les 
obres d’arranjament de la fase I del c/ 
Aire (tram entre el c/ Aragó i c/ Príncep), 
amb un cost aproximat de 270.000 €, i 
subjecte a subvenció de la Diputació de 
Tarragona a través del seu Pla d’Acció 
Municipal (PAM); i el c/ Sant Rafael, 
incloent la remodelació total de la 

plaça Masada de la Rúbia, amb un cost 
aproximat de 300.000 €.
Es tracta de l’execució progressiva de 
la millora de la vialitat i mobilitat del 
poble de Santa Bàrbara: Un compromís 
adquirit per l’actual equip de govern i 
que any rere any es va fent realitat. De 
la mateixa manera que es projecta per 
a l’anualitat 2019 el c/ Mn. Joan Baptista 
Sales i el c/ Parra, per deixar tot un 
“engraellat” de nord a sud i d’est a oest 
de recollida d’aigües pluvials.
En concret, els diferents projectes 
plantegen la renovació total de les 
instal·lacions d’aigua potable, de 
clavegueram, d’enllumenat, amb 
canalització per a l’aigua de pluja, 
i acabats superficials eliminant les 
barreres arquitectòniques, incloent 

també nou mobiliari urbà, donant un 
acabat modern i funcional. També 
paral·lelament a l’execució i posada en 
funcionament dels nous vials, s’apliquen 
els criteris de circulació viària del Pla 
de Mobilitat Local, amb senyalització 
horitzontal i vertical corresponent.
“Hem emprès una tasca laboriosa 
i llarga, perquè el nostre poble té 
molts quilòmetres de carrers, però és 
el compromís que vam agafar en el 
seu moment, i l’hem de complir”, ha 
subratllat l’alcalde, Alfred Blanch. “Hem 
d’acabar la legislatura havent complert 
els nostres objectius proposats al seu 
inici i, per això, treballem cada dia 
perquè Santa Bàrbara sigui un poble 
més endreçat i amb una major qualitat 
de vida per als seus habitants”. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara invertirà més de 
800.000 € en l’adequació de carrers
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El dia 23 d’abril és la Diada 
de Sant Jordi, una data molt 
important per als llibres i 

les biblioteques i com ve essent 
habitual, pels voltants d’aquest 
dia, a l’Smartcentre es van realitzar 
un seguit d’activitats variades i 
diverses per a tot tipus de gustos 
i edats.
Les activitats començaven 
el dilluns 16 d’abril amb la 
programació de les visites 
dirigides a diferents grups per 
conèixer les instal·lacions i el seu 
funcionament de l’Smartcentre 
amb la finalitat d’aconseguir un 
millor aprofitament dels seus 
recursos. Durant tota la setmana, 
alumnes de l’Escola Jaume Balmes 
van realitzat aquesta visita que 
va consistir, primerament, en 
la visualització del conte “La 
bibliotecària i la rabosa”, un conte 
on endinsa als assistents per les 
diferents aules de l’Smartcentre i 
els descobreix el seu funcionament 
a través d’una història explicada 
per una bibliotecària a la qual 
se li va aparèixer una rabosa per 
ajudar-la. A continuació, la visita 
es va centrar en el grup d’edat dels 
visitants, realitzant explicacions i 
activitats adequades a cada grup i 
amb personatges diferents.
Els primers en venir van ser els 
alumnes de P4, els va rebre la 
princesa Blanca i amb l’ajuda d’una 
maleta els va explicar quins llibres 
són els més adients per llegir a la 
seva edat i on estan ubicats. A més 
a més, també els va explicar tots 
els tipus de documents que poden 
trobar a l’Smartcentre i endur-se a 
casa. Per acabar van poder gaudir 
de l’explicació d’un conte per part 
de la princesa Blanca. Finalment, 
se’ls va obsequiar amb un conte 
perquè comencin ja de ben petits 
a tenir l’hàbit de la lectura i venir 
a utilitzar el servei de préstec de 
documents de l’Smartcentre.

Després van venir els alumnes de 
1r, a ells els va rebre el monstre 
de colors, així vàrem donar més 
importància a les emocions, a part 
de conèixer l’Smartcentre i gaudir 
de l’explicació del conte que va 
explicar el monstre. 
També van venir els alumnes de 
3r, a ells els va rebre la jubilada 
bibliotecària la iaia Carmeta, que 
a més de fer-los descobrir els 
diferents tipus de documents i 
recursos que hi ha  a l’Smartcentre, 
van realitzar un petit joc de mims.
I, per últim, els alumnes de 5è, 
els quals van tenir la sorpresa de 
la visita de la caputxeta vermella, 
una caputxeta no molt conforme 
en qui era i que els va fer canviar 
el final del conte.
A part d’aquestes visites 
programades, també els alumnes 
de P3, i P5 van visitar l’Smartcentre 
on a més de venir a buscar 
informació i contes per als seus 
projectes, la iaia Carmeta els va 
explicar alguns contes.
Un cop enfilades les visites, el 
divendres 20 d’abril es va celebrar 
la revetlla de Sant Jordi amb un 
contacontes i la sorpresa de què a 
tots els assistents se’ls va obsequiar 
amb un llibre. A continuació es va 
fer l’exposició de dibuixos i la foto 
de participants a l’activitat “Escut 
de Sant Jordi”, una activitat que 

es va realitzar des de principi del 
mes d’abril i que va aconseguir 101 
participants; tots ells també van 
endur-se un obsequi, en aquest 
cas, més dolç.
El dilluns 23 d’abril, es van 
realitzar dos activitats més, una 
al matí, consistent en les 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 que van 
tenir lloc a la plaça Cid i Cid i on per 
finalitzar l’acte va haver l’actuació 
de la coral de l’escola i de l’institut 
i, a la tarda, la revetlla d’històries, 
un recital de poemes, lectures de 
textos, 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, 
del taller de memòria i dels cursos 
d’informàtica.
Les activitats al voltant de Sant 
Jordi van acabar, a l’Smartcentre, 
amb les visites dels alumnes del 
Centre Ocupacional APASA a 
Santa Bàrbara, dels alumnes de P2 
de la Llar d’infants les Beceroles 
i de l’activitat “Busquem el llibre” 
per a participants de 7 a 12 anys, 
on també els assistents van rebre 
l’obsequi d’un llibre. 

Sant Jordi a l’Smartcentre
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Cloenda del primer any de LECXIT

El dijous 31 de maig es va fer 
la cloenda d’aquest primer 
any que l’Smartcentre de 

Santa Bàrbara participava en el 
programa LECXIT, un programa 
que té per objectiu incrementar 
l’èxit educatiu dels infants a 
través del treball per la millora 
de la seva  comprensió lectora 
involucrant escoles, famílies i 
voluntariat, i que l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara conjuntament amb 
l’Escola Jaume Balmes i l’equip 
de Llengua, Interculturalitat i 
Cohesió Social del Departament 
d’Ensenyament, posava en 
funcionament al setembre de 2017. 

En aquest acte, es va fer entrega 
de diplomes, tant als alumnes 
participants com a les voluntàries 
que durant aquest any, de forma 
lúdica i amena, han acompanyat 
els infants en la lectura amb una 
tutoria individual per setmana, 
i també es va fer entrega d’uns 
obsequis en agraïment a la tasca 
realitzada tant pels alumnes com 
per les voluntàries.

Posteriorment, es va fer una 
avaluació del funcionament del 
programa durant aquest primer 
any on, primerament, es va 
ressaltar la bona tasca feta per part 
de les voluntàries, posant èmfasi a 
les diferents tècniques i recursos 
que havien utilitzat; la participació 
de l’escola i la biblioteca amb les 
quals es creen ponts pedagògics, i 
de les famílies, que van donar el 
suport per incentivar la lectura 
a casa. Totes les parts van estar 
d’acord que havia estat un èxit, 
ja que els alumnes no solament 
havien avançat en la lectura 
sinó també en altres aspectes 
com la socialització, el tracte i la 
manera de relacionar-se. També 
van estar d’acord en què era una 
llàstima que no hi haguessin més 
voluntaris per poder donar cabuda 
a més alumnes, per això, des del 

mateix moment de la cloenda 
d’aquest primer any ja es comença 
a difondre aquest programa per 
aconseguir més voluntaris de cara 
al setembre.

L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor 
de Cultura, Alfred Blanch valorava 
positivament l’èxit del programa 
i donava el seu suport perquè es 
continués realitzant el proper any.

Les persones voluntàries que 
vulguin col·laborar a millorar la 
comprensió lectora dels infants, a 
través de la participació en sessions 
de lectura, d’una hora per setmana, 
amb un nen o nena poden passar 
a informar-se per l’Smartcentre. 
No s’ensenya a llegir, sinó que es 
practica la lectura per plaer; per 
tant no cal cap formació específica, 
només ganes de col·laborar amb 
els infants. 

6
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Després d’haver rebut tots els 
permisos i autoritzacions 
pertinents per part de la 

CUTE (Comissió d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre), l’elaboració del 
projecte i haver arribat a diferents 
acords amb els veïns afectats, els 
darrers dies del mes de maig es va 
donar el tret de sortida a les obres 
de construcció d’una nova rotonda 
a l’entrada a Santa Bàrbara des 
de la Galera, a la cruïlla entre la 
carretera de la Galera, el passeig de 
la Generalitat, l’avinguda d’Europa 
i el carrer Gepseria.
Aquesta nova construcció també 
respon a la voluntat de l’actual 
equip de govern de millorar la 
xarxa viària del nostre poble, 
ordenant clarament la circulació 
en aquella zona, on actualment 
hi havia una sèrie de maniobres 
que resultaven complicades i 
perilloses. Amb això s’elimina el 
problema d’aquestes maniobres, 
a més de reduir substancialment 

la velocitat dels vehicles que per 
aquella zona transiten a velocitats 
inadequades, generant un perill 
per al veïnat més proper.
L’execució de l’obra correspon a 
l’empresa ebrenca Regimovi, en 
una primera fase, amb un import 
aproximat de 48.000 € i un període 
d’execució de 2 mesos. La segona 
fase, que inclou el nou enquitranat 
i la senyalització horitzontal i 
vertical de la zona, va amb execució 
directa per part de l’Ajuntament, 
per tal de rebaixar el cost total de 
l’obra i amb un import aproximat 
de 44.000 €.
Consta d’una circumferència 
central amb 22 metres de diàmetre, 
amb 2 metres de ressalt perimetral, 
dos illetes complementàries, i 
amb amplada de calçada rodada 
suficient per maniobrar sense 
dificultat, qualsevol vehicle. En 
la mateixa execució, també es 
modifiquen les voreres perimetrals 
amb diferents amplades segons 

l’espai disponible, es renova la 
instal·lació antiga d’aigua potable i 
s’amplia la il·luminació de la zona.

Un cop acabada l’obra, es 
convocarà un “concurs d’idees” per 
tal de decorar-urbanitzar l’interior 
de la mateixa rotonda, amb unes 
bases marcades per l’Ajuntament i 
on es tindran en compte diferents 
aspectes, tant estètics, com 
funcionals.

L’alcalde, responsable de l’àrea 
d’Urbanisme, se sent satisfet 
de poder tirar endavant aquest 
projecte, que tant ha costat 
desencallar a nivell burocràtic. 
També confia en la previsió feta 
pels tècnics, que pugui estar 
acabada per a les Festes Majors, ja 
que és una zona molt transitada 
en aquella setmana. A més, està 
segur que es guanyarà en qualitat 
de vida, dignificant i regulant una 
de les entrades importants a la 
població. 

Nova rotonda d’entrada a Santa Bàrbara pel sud-oest
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Finalitzen les XXVII Jornades Culturals

Des de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, tots els 

anys, entre els mesos d’abril i maig 
s’organitzen les Jornades Culturals. 
Normalment, aquestes comencen 
el cap de setmana anterior a Sant 
Jordi i acaben amb la festivitat de 
Sant Gregori, però aquest any van 
començar la setmana anterior amb 
la setmana d’audicions i concerts 
de l’Escola Municipal de Música 
Germans Arasa “Los Flarets” i es van 
allargar fins al cap de setmana del 
19 i 20 de maig amb la celebració 
del dia internacional dels museus i 
la trobada de gegants i capgrossos el 
dissabte 19 de maig.

La inauguració de les XXVII Jornades 
Culturals va tenir lloc el divendres 
20 d’abril i també es va inaugurar 

l’exposició “Aquelles tardes... 120 
anys de cine a les Terres de l’Ebre” 
que es va poder visitar durant els 
dies que van durar les jornades. 
Com a cloenda de l’acte, es va poder 
gaudir de l’audició de clarinet, oboè 
i guitarra a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música 
Germans Arasa “Los Flarets”.

Des del 16 d’abril i fins al 20 de maig 
es van anar seguint tot un ampli 
ventall d’activitats com xerrades, 
presentacions de llibres, exposicions, 
sortides, teatre, tallers, audicions, 
trobades, etc. 

També hi van haver actes rellevants 
com l’entrega de premis del XXVII 
Concurs Literari Sant Jordi Vila de 
Santa Bàrbara que va comptar amb 
un recital per la llibertat i la pau, 

amb la participació de diverses veus 
poètiques i musicals de les Terres 
de l’Ebre; l’entrega del XXVII Premi 
Literari Rogelio Farnós a l’Escola 
Jaume Balmes; i la festivitat de Sant 
Gregori, el dia 9 de maig amb els 
actes més institucionals i els dies 
11, 12 i 13 de maig amb els actes de 
caire més tradicional als quals ja ens 
té acostumat el nostre patró.

En definitiva, uns mesos d’intensa 
activitat cultural que, com molt 
bé comentava l’alcalde i regidor 
de Cultura, Alfred Blanch, l’èxit 
que cada any tenen les Jornades 
Culturals i la participació de les 
entitats municipals i de la gent 
en general, encoratgen a seguir 
treballant per la cultura i la identitat 
planera. 
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Des de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, per segon any 

consecutiu s’han organitzat unes 
Jornades Culturals Infantils que 
s’han portat a terme la primera 
setmana de juny, entre el 4 i el 8 
de juny, i on hi ha hagut activitats 
relacionades amb la cuina, tallers, 
teatre, música, màgia, entre d’altres.
Realment, les jornades començaven 
el divendres 25 de maig amb l’obra 
de teatre “ALÍCIA” interpretada pels 
alumnes de 2n d’ESO de l’Institut les 
Planes, essent el tret de sortida de la 
resta d’activitats.
El dilluns, 4 de juny i a les 17 hores 
vam tenir l’activitat “Masterchef” a 
l’Escola Jaume Balmes, a càrrec de 
l’AMPA de l’Escola, amb la cuinera 
invitada Marta Fort Rodríguez i amb 
un jurat exquisit, Olegari Arasa i 
Lluís Accensi. També Marta va fer per 
a tots els assistents uns entrepans 
molt curiosos i mini cupcakes. Els 
participants, a part de menjar-se 
el que ells havien preparat, van 
berenar; i la resta de productes del 
“súper” van ser portats al Centre 
Obert l’Oliveta.
El dimarts, 5 de juny i a les 17 hores 
es feia l’activitat “Fem la nostra 
joguina” realitzant totes les peces 
per fer un tres en ratlla.
El dimecres, 6 de juny i a les 17 
hores estava prevista una sessió de 
FutbolNet oberta a tot el poble a 
l’Escola Jaume Balmes, però degut 
a les inclemències meteorològiques 
aquesta activitat va haver de ser 
suspesa.
El dijous, 7 de juny i a les 17 hores, 
les participants a l’activitat van 
gaudir realitzant un taller de Slime 

utilitzant productes adequats per 
a la canalla, organitzat pel Centre 
Obert l’Oliveta. Va resultar una 
activitat molt divertida, ja que 
posteriorment van poder decorar-
ho i emportar-s’ho a casa amb un 
recipient de plàstic.
El mateix dijous, a les 18 hores i 
a l’Smartcentre es realitzava la 
Bebeteca de 0 a 2 anys, sota el 
títol “Els primers llibres” ja que els 
assistents van poder tocar i gaudir 
de contes adequats a la seua edat i 
escoltar un conte molt divertit.
El divendres, 8 de juny i a les 16 
hores, a la Llar d’Infants les Beceroles 
realitzaven la festa de la primavera 
de la Llar d’Infants les Beceroles 
amb activitats diverses per a pares i 
alumnes.

Finalment, el mateix divendres 
8 de juny, a les 19 hores, al parc 
municipal i com a cloenda d’aquesta 
segona setmana cultural infantil, es 
va gaudir de l’espectacle de màgia a 
càrrec del Mag Nebur, un espectacle 
familiar que va deixar a tots amb 
la boca oberta i on també es va 
aprofitar per fer entrega dels premis 
de l’activitat “Masterchef”.
Alfred Blanch, alcalde i regidor de 
Cultura es mostrava molt satisfet 
per la setmana plena d’activitats per 
als infants del nostre poble i veure 
amb la intensitat que s’havia viscut 
i la participació que hi havia hagut, 
cosa que l’encoratja a seguir amb 
aquesta línia i realitzar l’any vinent 
unes noves Jornades Culturals 
Infantils. 

II Jornades Culturals Infantils
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Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Durant el segon trimestre de 
2018, hi ha hagut algunes 
novetats pel que respecta 

a noves normatives i controls que 
afecten l’agricultura i la ramaderia 
locals.
Per una banda, el dia 15 de març, 
començava un pla pilot a set 
comarques catalanes, entre les 
quals s’incloïa la del Montsià. Un 
pla en el qual els agents rurals 
poden parar les maquinàries en 
ús, al camp, i demanar l’etiqueta 
o certificat que garanteixi que s’ha 
passat la corresponent inspecció, 
i també controlant si la màquina 
està inscrita al ROMA (Registre 
Oficial de Maquinària Agrícola), 
ja que de no ser així els agents 
aixecaran acta; i cal tenir en 
compte que les sancions poden 
anar dels 300 fins als 600 euros. 
El pla pilot tenia una durada de 
tres mesos i va acabar al mes de 
juny, quan aquests controls van 
començar a aplicar-se també a la 
resta de comarques catalanes. 

També cal destacar la Jornada 
Tècnica organitzada pel DARP 
el dia 22 de maig al Museu de la 
Vida a la Plana per tal de donar 
a conèixer la nova normativa de 
fertilització  i gestió  de dejeccions 
ramaderes. Els tècnics del DARP van 
explicar als més de 70 assistents 
la importància de fer una bona 
gestió dels fertilitzants, recordant 
l’obligatorietat de disposar dels 

quaderns de camp on quedin 
ben registrades les aplicacions 
de fitosanitaris, així com les 
d’adobs orgànics procedents de les 
dejeccions ramaderes. A la xerrada 
també es va donar rellevància a 
la necessitat d’adequar a la nova 
normativa la maquinària que 
s’utilitza per a l’aplicació dels 
purins i gallinasses. 

Noves normatives al món agrícola

A finals de 2017, l’Agencia 
Catalana de l’Aigua va organitzar 
una subhasta dirigida a altres 
administracions per tal de posar a 
la venda una trentena de vehicles 
de segona mà procedents d’aquest 
organisme públic. L’Ajuntament 
de Santa Bàrbara es va presentar a 
la subhasta i va poder adquirir un 
d’aquests vehicles, concretament 
un Nissan X-TRAIL en prou bones 
condicions i amb un rodatge de 
153.000 km, per la quantitat de 
2.001 euros.
Després de passar pel taller per tal 
de posar-lo a punt, pintar alguns 
petits danys de la carrosseria i 
col·locar els rètols identificatius 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 

aquest vehicle s’afegeix a la flota 
municipal fins ara composada per 
dos camions, dos furgonetes i una 
màquina escombradora, i estarà 

disponible per a diferents serveis, 

com la vigilància municipal o els 

desplaçaments administratius. 

Adquisició d’un nou vehicle per a la flota municipal
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Al mes d’abril es va comple-
tar una nova fase dels tre-
balls de substitució i reno-

vació de la senyalització urbana 
d’orientació amb la finalitat de 
facilitar la mobilitat i la circulació 
pel casc urbà. En aquesta ocasió, 
es van col·locar 42 nous panells 
adaptats a les noves normatives 
distribuïts per la zona oest de la 
població i també alguns en llocs 
estratègics del centre de la pobla-
ció.
Posteriorment, i després d’establir 
un acord amb els diferents 
comerços i indústries locals, el 
passat mes de juny es va procedir 
a la instal·lació de 21 panells nous 
que venen a renovar els antics 
panells comercials de diferents 
formats que estaven ubicats a les 
entrades del poble, i també se’n van 
col·locar alguns de nous a petició 
dels interessats i en aplicació de la 
corresponent taxa municipal.

Encara quedarà pendent una 
quarta, i possiblement darrera fase, 
per instal·lar nova senyalització 
a la zona del pavelló, una vegada 

estigui acabada la rotonda que 
s’està construint a la cruïlla del 
passeig de la Generalitat i la 
carretera de la Galera. 

Renovació de la senyalització urbana d’orientació

Setmana de l’energia a Santa Bàrbara

Per tercer any consecutiu, 
l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va participar a 

la Setmana de l’Energia, una 
campanya de conscienciació que 
pretén sensibilitzar la societat 
en relació a l’estalvi i l’eficiència 
energètica, impulsada a Catalunya 
per part de l’Institut Català de 
l’Energia. 
Durant aquella setmana es 
realitzen arreu de Catalunya 
diferents iniciatives i activitats 
que pretenen conscienciar la 
importància de l’estalvi energètic, 
l’ús d’energies alternatives o el 
reciclatge, entre altres. Santa 
Bàrbara, des de fa tres anys, 
ha realitzat durant la setmana 
diferents activitats per tal de 

transmetre aquesta consciència a 
la població local.
Per aquest any 2018, es va repetir 
el taller “Com estalviar en la 
factura de la llum”, una activitat 
participativa on es posa de 
manifest la necessitat de poder 
controlar l’estalvi energètic 
amb petits gestos habituals que, 
al mateix temps, repercutiran 
també en l’estalvi econòmic de 
les famílies. A banda de mostrar-
los “in- situ” aquests punts, les 
persones assistents participen 
directament en el taller, ja que se’ls 
aconsella portar un rebut mensual 
de la llum per tal d’analitzar-ne 
individualment la incidència del 
seu consum. 
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INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA

Un any més, Santa Bàrbara ha 
participat en el programa 
de contractació de joves 

en pràctiques, una iniciativa 
del Fons Social Europeu, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. El programa contempla 
la contractació de joves amb 
titulacions educatives superiors 
per realitzar projectes vinculats a 
l’activitat del municipi. 
En aquest sentit, entre el novembre 
de 2017 i el maig de 2018, 
s’ha contractat a una persona 
mitjançant un ajut econòmic 
que ha permès que una jove 
del municipi realitzi part de la 
seva activitat de pràctiques a 
l’ajuntament. El projecte enguany 
s’ha basat en la contractació d’una 
persona titulada en Protocol, 
Relacions Institucionals i Gestió 

d’Esdeveniments perquè realitzés 
les següents tasques: 
- Elaboració d’un manual de 
protocol municipal.
- Elaboració del llibre d’estil de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
- Creació d’unes fitxes pràctiques 
per cadascun dels esdeveniments 
de la població.
- Actualització i realització de 
l’històric del llibre d’honor.
A banda, la persona contractada 
ha donat suport en altres tasques 
vinculades a l’activitat de 
dinamització cultural i turística del 
municipi en moments puntuals.
L’alcalde del municipi, Alfred 
Blanch, destacava que des 
d’organismes superiors s’aposti 
per seguir donant oportunitats 
a joves amb preparació teòrica i 
pràctica per tal de complementar 
el seu currículum i que, de passada, 

donin oportunitats a ajuntaments 
petits per realitzar projectes que 
sense aquest tipus de programes 
no es podrien realitzar. 

Finalitza el projecte joves en pràctiques 2018
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

Al mes de març es va formar 
la comissió organitzadora 
del centenari del CF Santa 

Bàrbara, la qual està formada per 
una vintena de membres que són 
o han estat part del club, directius, 
jugadors o entrenadors, entre altres. 
Aquesta comissió estarà presidida 
per Silverio Marco Fusté, el president 
que més anys ha estat al càrrec i 
que compartirà el càrrec amb una 
comissió d’honor del centenari, 
formada pels quatre jugadors més 
veterans del club. 

L’objectiu de la comissió és la 
creació d’un programa que restarà 
atapeït d’actes i activitats per a 
tothom i que, d’altra banda, es 
preveu que ja s’iniciï aquest any 
2018 i que s’allargui durant l’any 
2019, any en què el club complirà 
100 anys d’història. Es preveuen, 
entre altres, la celebració de partits 
de diferents categories, conferències 

i xerrades, exposicions, la realització 
de material commemoratiu, etc. 

Per a Joan Abella, regidor d’Esports, 
el CF Santa Bàrbara és una part clau 
en la història del nostre municipi 
i poder arribar als cent anys és un 

esdeveniment que ha de tenir tot el 
suport tant per part de l’ajuntament 
com també de la tota la societat 
planera, a la qual ha convidat a 
participar activament en tots els 
actes que es realitzin. 

El centenari del CF Santa Bàrbara comença a prendre 
forma



Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

L’Smartcentre és un dels centres 
als quals la Generalitat equipa 
de nou maquinari per donar un 

nou impuls a la xarxa dels Punts TIC 
de tota Catalunya.
Al llarg del primer semestre del 
2018, la Generalitat està renovant 
el maquinari de bona part dels 
Punts TIC. Tant la Secretaria de 
Telecomunicacions, Ciberseguretat 
i Societat Digital, per als telecentres, 
com la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària, amb els centres 
de la Xarxa Òmnia, han adquirit 
nous ordinadors que cediran als 
Punts TIC per donar un nou impuls 
a la Xarxa.
Un total de 268 centres, 162 dels 
quals són telecentres, entre ells 
l’Smartcentre, i 106 Òmnia, gaudiran 
de nou equipament que substituirà 
el que ha quedat obsolet o servirà 
per augmentar el maquinari que els 
Punts TIC posen a disposició dels 
seus usuaris. L’objectiu és substituir 
ordinadors vells per d’altres de nous, 
que gaudiran d’un servei tècnic 
a càrrec de la Generalitat en cas 
d’incidència (helpdesk). 
La selecció dels Punts TIC 
beneficiaris d’aquesta campanya i 
el número de màquines a instal·lar 
en cada un d’ells s’ha decidit 
atenent a criteris com: l’estat de 
l’equipament del centre, l’activitat 
que aquest desenvolupa i l’impacte 
de la mateixa, els projectes en què 

participa, valorant especialment 
l’evolució cap a la innovació 
social digital, el número d’usuaris, 
l’existència o no de personal 
dinamitzador, el compromís 
de destinar tot o part del nou 
maquinari a nous projectes i serveis, 
la capacitat del Punt TIC d’adaptar 
els seus serveis i instal·lacions a les 
noves necessitats dels usuaris i del 
territori, i la interacció amb altres 
actors de l’entorn. L’Smartcentre ha 
estat equipat amb el número màxim 

d’ordinadors, un total de 9 màquines 
han estat instal·lades per al benefici 
dels usuaris.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
sempre ha estat capdavanter en 
apostar per les noves tecnologies des 
del Punt TIC de la nostra població 
i per implementar-les en els seus 
serveis per facilitar l’adaptació a l’era 
digital i l’accés de la ciutadania, per 
això amb aquesta actuació avancem 
un pas més endavant i millorem el 
nostre servei. 

Nou maquinari a l’Smartcentre

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com
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Trobada de gegants
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 11/4/2018 8/5/2018 12/6/2018

LLOC Dipòsit capcelera
Xarxa: c/ Ausias 

March
Xarxa: c/Ausias 

March

CONCEPTE LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0

Recompte Clostridium 
Perfringers

0 0 0

Recompte colònies a 22ºC 
(Dipòsit)

100 1 0 0

Recompte bactèries Coli-
formes

0 0 0 0

Amoni 0,5 0’05 0,05 0,05

Clor lliure In-situ 1 0’69 0’53 0’67

Clor combinat in-situ 2 0’1 0,1 0,1

Color 15 5 5 5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 511 530 512

Olor (a 25ºC) 3 1 1 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’8 7’7 7’6

Sabor (a 25ºC) 3 1 1 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0,2 0’57 0’33
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Serveis Socials, Personal i Règim Intern

1a trobada de voluntariat per la llengua a Santa 
Bàrbara

Dins dels actes de les Jornades 
Culturals de Santa Bàrbara, el 
dijous dia 26 d’abril, a les 18.00 

h, al Bar Restaurant DTapes, va tenir 
lloc la tertúlia sobre experiències 
del Voluntariat per la llengua a la 
població, amb intervencions de 
voluntaris i aprenents.
La finalitat de l’acte era de mostrar 
les vivències positives i intercanvi de 
coneixements que tenen lloc dins de 
les parelles lingüístiques per tal de 
suscitar la creació de parelles noves. 
L’acte es va organitzar des del servei 
de formació d’adults de llengua 
catalana de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara amb el suport del Consorci 
de Normalització Lingüística de 
les Terres de l’Ebre. I Esther Martí, 
dinamitzadora del voluntariat per 
la llengua a les Terres de l’Ebre 
va explicar el funcionament del 
programa als assistents.

A l’acte, hi van assistir tant parelles 
antigues com noves i també 
persones interessades a participar al 
programa Voluntariat per la llengua 
que volien conèixer de primera mà 
l’experiència.
Al final de l’acte, es va lliurar el 
certificat de participació al VxL a 10 
persones i es va servir un berenar. El 
Bar Restaurant DTapes ha esdevingut 
establiment col·laborador del 
Voluntariat per la llengua per les 

seves bones pràctiques, ja que la 
propietària és catalanoparlant des 
de fa pocs anys, parla molt bé la 
nostra llengua i a més s’adreça en 
català als seus clients de forma 
habitual.
Montse Rodríguez, regidora de 
Serveis Socials, va donar les 
gràcies tant als voluntaris com als 
aprenents per la seva implicació i els 
va encoratjar a continuar treballant 
per la nostra llengua. 
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Després de 8 mesos i 60 
sessions, el 30 de maig es 
va posar el punt i final a 

FutbolNet Santa Bàrbara del curs 
2017-2018.
Durant el curs s’han realitzat 
activitats variades, al llarg del 
programa es promouen jocs que 
permeten viure els valors i posar 
en pràctica noves formes de 
relacionar-se. Tots els jocs que es 
realitzen presenten un alt grau de 
participació, ja que l’equip educatiu 
possibilita que tots els components 
del grup, sense excepció, puguin ser 
capaços d’assolir els èxits traient el 
màxim potencial individual, a més 
de la metodologia dels partits a tres 
temps.

La inclusió és un dels aspectes que es 
treballa al programa. Els participants 
de totes les habilitats, cultures i 
orígens poden participar en esports, 
jocs i activitats tenint-hi un cert grau 
d’èxit. Per poder incloure a tothom, 
cal centrar-se en les habilitats, no 
en inhabilitats; eliminar barreres 
físiques i socials per a la participació; 
crear un entorn accessible per a 
tots; modificar o alterar la manera 
en que es presenten i es juguen les 
activitats.
L’activitat que destacaríem d’aquest 
últim període va ser la que vam 
realitzar el 9 de maig amb els 
participants de FutbolNet Santa 
Bàrbara i els alumnes d’APASA que 
estan a la localitat. En el marc de 

les Jornades Esportives d’APASA es 
va programar una sessió conjunta, 
que va ser molt enriquidora per 
ambdues parts. Es van dur a terme 
dinàmiques de presentació i jocs 
cooperatius. 
La regidora de Serveis Socials, Montse 
Rodríguez, valora positivament 
l’aplicació del programa a la 
localitat, ja que ofereix als gairebé 
40 participants la possibilitat 
d’aprendre jugant. Ella afirma 
que el fet de treballar valors com 
el treball en equip, el respecte, la 
humilitat, entre d’altres, segur que 
són una aportació positiva més en el 
creixement dels participants. 

Tancament de futbolNet
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Finalitzen les classes de català

Un any més, a finals del mes de 
maig, finalitzaven les classes 
de català, que es van iniciar 

el mes d’octubre. L’últim dia es va fer 
l’entrega d’un certificat d’assistència 
a tot l’alumnat. 
Les classes s’han impartit a l’edifici 
municipal de Serveis Socials, en 
horaris i grups diferenciats, depenent 
del nivell i de les necessitats de 
les persones inscrites. Els grups es 
realitzen al mes de setembre, quan 
es fan les inscripcions, mirant la 
disponibilitat horària i el grau de 
coneixement de la llengua. Per poder 
iniciar un grup, ha d’haver-hi unes 
10 persones, que estiguin a un nivell 
similar, aquest curs s’ha tancat amb 
uns 40 matriculats.
I pel que fa a les parelles lingüístiques, 
han iniciat el programa 6 parelles 
noves, esperant que tinguin 

continuïtat el proper curs. Tant els 
voluntaris com els aprenents estan 
contents de com s’han realitzat les 
trobades, ja que és un aprenentatge 
mutu.
Montse Rodríguez, responsable del 
servei, agraeix a totes les persones, 

tant les que participen al voluntariat 
per la llengua com a les que 
assisteixen a les classes, per l’interès 
que mostren en l’aprenentatge de la 
nostra llengua, el català. I encoratja, 
a l’alumnat, a continuar el proper 
curs. 

El dijous 7 de juny es va fer 
l’entrega dels certificats 
als alumnes de 3r d’ESO de 

l’Institut les Planes, per la seva 
tasca de voluntariat al Centre Obert 
l’Oliveta, en el marc del projecte del 
servei comunitari “Xalem la Plana”. 
Durant els mesos de març i abril, els 
alumnes de 3r d’ESO van destinar un 
total de vint hores per preparar els 
diferents tallers a l’aula de l’institut 
i posant-los en pràctica durant les 
tardes al centre obert, en horari de 
17 a 19.30 hores. 
Les línies generals que s’han 
treballat en el desenvolupament 
del projecte han estat: l’educació 
en valors, promoure la participació 
activa i democràtica i respondre a 
les necessitats socials emergents. 
S’ha utilitzat una metodologia 
d’aprenentatge servei, una 
metodologia educativa que ha 
combinat processos d’aprenentatge 
i de servei a la comunitat en un 
sol projecte ben articulat, on els 

participants s’han format treballant 
sobre les necessitats reals, amb 
l’objectiu de millorar-lo.  
Tant l’equip educatiu de l’Institut les 
Planes com del Centre Obert valoren 
positivament l’execució del projecte, 
ja que ha estat una bona experiència 
per les dues parts i on també s’han 
creat uns vincles afectius entre tots 

els menors. 
Montse Rodríguez, regidoria de 
Serveis Socials, aposta per la 
continuïtat del projecte i al mateix 
temps agraeix la confiança que ha 
dipositat l’institut en desenvolupar 
aquesta tasca dels alumnes al servei 
de centre obert que tant positiva ha 
estat per a tots. 

Entrega de certificats del projecte servei comunitari 
“Xalem la plana”
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Finalitzen les activitats infantils dels dissabtes

El dia 7 de juny, amb l’activitat 
infantil de l’slime, que es va 
realitzar dintre la programació 

de les II Jornades Culturals Infantils, 
l’equip educatiu del Centre 
Obert donava per finalitzades les 
tradicionals activitats infantils que 
durant tot el curs escolar s’han 
realitzat un cop al mes, el dissabte 
al matí. 
Les activitats han tingut una durada 
de dues hores cadascuna i han 
estat relacionades amb diferents 
temàtiques, com la castanyada, 
la tardor, la primavera, entre 
altres. A cadascuna s’ha treballat 
d’una manera diferent, com ara, 
manualitats, jocs o, fins i tot, cuina. 
Les diferents activitats s’han dut a 
terme els dies 28 d’octubre, 18 de 
novembre, 20 de gener, 17 de febrer, 
2 de març, 21 d’abril i 7 de juny. El 
nivell de participació a cadascuna 
d’aquestes ha estat molt positiu, 
ja que en les diferents sessions el 
volum de participants ha estat molt 
nombrós. Al mateix temps, es veu que 
els infants que participen gaudeixen 
d’aquestes activitats i estan en tot 

moment molt actius i motivats en la 
realització de l’activitat. 
Aquest any, com a clausura de les 
activitats i dintre la programació 
de les Jornades Culturals Infantils, 
el dijous 7 de juny, a la tarda, es va 
fer un taller d’slime a l’exterior del 
centre obert, va ser una activitat 
que va agradar molt als infants i el 
nombre de participants va ser d’un 
total de 100. L’activitat va consistir 

en fer slime, una activitat novedosa 
i que està de moda entre aquest 
col·lectiu. 
La regidora de Serveis Socials, 
Montse Rodríguez, destaca l’impuls 
d’aquestes activitats que tan bona 
acollida tenen i on la resposta és 
molt satisfactòria. També agraeix 
als infants i les seves famílies 
la confiança que ens mostren 
participant d’aquestes.  
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Sala multisensorial al centre obert

Coincidint amb la nova 
programació del centre obert 
per al mes de juny, es va disposar 

d’una sala multisensorial durant dues 
sessions de dues hores cadascuna. Els 
nens i nenes van poder experimentar 
els efectes que produeixen aquestes 
sales.
Aquesta sala ha estat creada per un 
grup d’alumnes del municipi que es 
troben cursant Educació Primària a la 
URV de Tortosa. Elles ja havien posat 
en marxa la sala en un altre espai de 
la universitat que tan bona acollida 
va tenir per part dels companys/es 
i del professorat. Per això mateix, i 
coincidint que una de les noies està 
d’educadora al centre obert, es va 
proposar de fer-ho per als xiquets/es 
del centre. 
Una sala multisensorial és una eina 
destinada a persones amb diversitat 
funcional o bé, amb algun trastorn 
cognitiu. Produeix una estimulació 
sensorial a través de diferents 
elements visuals, auditius, tàctils, 
olfactius i gustatius.
S’ha cregut convenient realitzar-

ne una, ja que també potencia el 
desenvolupament integral dels 
infants, des de l’àmbit cognitiu i motor 
fins als aspectes més afectius. Ajuda 
a establir vincles entre les persones i, 
a més, contribueix a eliminar l’estrès 
que pot ocasionar el dia a dia.
La sala estava dividida en diversos 
espais per treballar les diferents 
àrees sensorials. A l’àrea visual hi 
havia projeccions de mandales a la 
paret, llums de colors per tota la sala, 
làmpades de lava caseres i una caixa 
de llum amb diferents materials a 
sobre per poder dibuixar. Música 
relaxant de fons per estimular l’àrea 
auditiva i, per a l’olfactiva, encens i 
veles aromàtiques. A l’àrea gustativa, 
llaminadures i xocolata. I, finalment, a 
l’àrea tàctil, un llibre sensorial, boles 
orbis i una caixa misteriosa amb 
diferents textures a dintre. També 
catifes i objectes per fer massatges i 
treballar amb les tres àrees perceptives 
del cos: àrea somàtica, diferents 
sensacions a la pell; àrea vibratòria, 
parlant amb un to de veu suau (baby-
talk) per establir una connexió positiva 

entre el qui feia el massatge i qui el 
rebia, i l’àrea vestibular, regulant la 
postura del cos.
Montse Rodríguez, regidoria de Serveis 
Socials, aposta per la creativitat i 
innovació educativa i que a través 
d’aquesta sala multisensorial s’han 
ensenyat diferents tècniques que 
estan emergent als diferents centres 
educatius del territori, i on els 
usuaris del centre obert ho han pogut 
experimentar de primera mà. 
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El Centre Obert l’Oliveta acaba 
el seu curs 2017-2018, seguint 
el calendari escolar establert i 

amb un horari de 17 a 19.30 hores. 

Dintre la programació del centre 
s’han treballat diversos tallers per tal 
d’ensenyar als infants coeducació, 
informàtica, comprensió lectora, 
cuina, jocs, educació emocional i 
valors, entre altres. Els diferents 
tallers han estat enfocats per tal 
d’assolir els objectius que a l’inici de 
curs es plantegen. 

Aquest curs 2017-2018 han assistit 
un total de 49 infants, un fet que es 
valora molt positivament per part de 
l’equip educatiu. Se’ls han ensenyat 
bones pràctiques i actituds positives, 
en cadascuna de les sessions, molt 
útils i beneficioses per al seu dia a 
dia. 

Com a cloenda del curs i del centre 
obert, aquest any, s’ha realitzat 
una festa final diferent d’edicions 

anteriors. El dijous 21 de juny i a 
les 13 hores, ens trobàvem tots els 
participants i les educadores enfront 
el centre obert. A les 13.30 hores, 
vam realitzar un dinar de festa al 
restaurant Diego, amb un menú molt 
bo i que va agradar a tots i a totes. 
A continuació, ens vam desplaçar 
fins a les piscines municipals on 
ens vam poder refrescar i gaudir 
d’una bona estona de bany i de jocs 
lúdics. Per acabar la jornada, cap a 
les 18.30 hores, van arribar els pares 
i mares dels xiquets/es, i tots junts 
vam berenar, acabant amb una taula 
dolça que les mateixes educadores 
havien preparat. 

En aquesta festa final van assistir 
tots els xiquets/es que han estat 
inscrits aquest curs. Tant les famílies 
com els mateixos participants han 
demostrat una bona acollida i bona 
resposta a tot allò que durant el curs 
els hem plantejat, participant de 

totes les activitats que s’han dut a 
terme. 

Finalment, l’excursió de fi de curs es 
va realitzar els dies 29 i 30 de juny i 1 
de juliol, a la població de Cinctorres, 
a l’alberg la Roca Parda, on també 
vam gaudir d’uns dies d’activitats 
variades i una bona experiència per 
tots i totes. 

Montse Rodríguez, regidora de 
Serveis Socials, i l’equip educatiu 
d’aquest curs, format per cinc 
professionals, agraeixen la confiança 
dipositada per part de totes les 
famílies que, tant aquest curs com 
anys anteriors, han apostat pel 
funcionament del servei, fent-lo un 
referent a la població. 

Han estat 22 anys de servei, on hi 
han passat molts professionals i 
molts infants, i això ens omple de 
satisfacció. GRÀCIES A TOTHOM PER 
FER-HO POSSIBLE. 

Festa final del Centre Obert l’Oliveta
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2018

• Abonat a les llibretes collites la liquidació de garrofes i ametlles.
• Abonat a les llibretes collites 2 avançaments de la collita d’olives.
• Es recorda l’obligació d’omplir el quadern de camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris 

utilitzats aquests anys 2015, 2016 i 2017. És imprescindible per poder cobrar la subvenció de l’oli. 
Recordar que la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les inspeccions de 
les finques i els quaderns.

• Situació de mercats de l’oli d’oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

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



MONTEBRE S.C.C.L.
COOPERATIVA 2n GRAU

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

Passeig de les Escoles, 71  Tel. 977 718 069 grusco@grusco.net
43570 SANTA BÀRBARA



L’entrevista

Entrevista a la planera absent…
Maria Cinta Arasa Samper
Nascuda a Tortosa el 1946, filla 
d’Agustí “el ferrador” i Pepita “la 
ferradora”, soc la petita de dues 
germanes, Pepita la gran i jo, 
Maria: les ferradores. Com tots 
deveu saber, la meva germana 
es va casar amb Javier, conegut 
per tots com “Gilabert”, i junts 
van tenir dues filles, les meues 
nebodes Maria José i Montse. La 
gran es va casar amb Miguel i 
d’ells van néixer els que sempre 
seran els petits de la casa, la 
Míriam i el Roger.
Jo vaig créixer a Santa Bàrbara, 
concretament a la Masia de la 
Rubia, amb els Gaya de veïns 
de tota la vida i amb Guillermo, 
de la mateixa quinta que jo, 
com si fos un germà més. De 
totes maneres, se’ns unia Pepe 
Pla cada estiu, completant el 
trio de la meva infància. És per 
això, encara que també per 
més coses, que jo em considero 
i sempre em consideraré 
PLANERA.
Després de passar la meva 
infantesa també aquí, l’any 
1960 vaig entrar a treballar a 
la fàbrica de botons del poble, 
tot i que abans havia treballat 
cuidant nens, nens que avui 
dia ja són iaios i als quals 
els recordo a tots i amb molt 
carinyo.
Va ser l’any 1969 quan una 
casualitat en forma de 
problemes familiars va fer que 
em traslladés a Barcelona, ja 
que la meva mare havia de ser 
intervinguda a l’Aliança. Allà 
em van oferir l’oportunitat de 
treballar i la veritat és que ni 

m’ho vaig pensar, vaig deixar a 
la meva mare recuperant-se i 
me’n vaig anar a comunicar-li 
la notícia al meu pare i a avisar 
a la fàbrica de què deixava la 
feina. Les reaccions van ser 
diverses: mon pare em va dir 

que anés fins on jo volgués, 
fins la Xina o el Perú, fins allà 
on jo desitgés; en canvi la meva 
mare no va tenir més remei que 
acceptar la meva marxa, tot i 
no estar-ne tan convençuda.
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Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat

Pel que fa a mi, la veritat és que 
no em va costar la decisió de 
marxar, soc i sempre he estat 
una persona molt lliberal i 
decisiva en totes aquelles coses 
que a mi mateixa respecten.

Des de llavors, a Barcelona 
hi vaig treballar i estudiar, ja 
que em vaig treure la carrera 
d’infermeria i pediatria, a 
més d’altres cursos de gran 
importància per a mi, que soc 
una persona que sempre ha 
valorat els coneixements i 
compartit allò que diuen de “el 
saber no ocupa lugar”.

Al principi em van proposar 
vàries vegades traslladar-me a 
Tortosa per a muntar el servei 
de prematurs, en el qual jo 
llavors estava, i tot i que la meva 
mare estava il·lusionadíssima, 
amb el bolígraf a la mà no vaig 
ser capaç de firmar. Barcelona 
m’havia donat l’oportunitat de 
treballar i completar els meus 
estudis, de manera que vaig 
decidir seguir amb la meva vida 
allà ja muntada, decisió que 
avui amb perspectiva veig que 
va ser encertada.

Va ser ja cap a l’any 1985 quan 
em vaig traslladar a l’hospital 
Sagrat Cor, passant tots els 
exàmens per preparar-me com 
a supervisora. He exercit com 
a tal durant 12 anys i per a 
diversos serveis, tot i que el que 
més em va tocar va ser el de 
neurologia, pel treball exercit i 
el meravellós personal format 
per metges, infermers, auxiliars, 
sanitaris, professionals de la 
neteja, etc. Junts formàvem un 
gran equip!

No obstant, les arrels sempre 
es porten al cor, tot i que he 
de dir que Santa Bàrbara ha 
canviat totalment de la que 
jo recordo: els carrers, l’aigua 
corrent, els parcs, les piscines, 
el centre de dia, el CAP, etc. Jo 
diria que la Santa Bàrbara de 
la meva memòria i la d’ara són 
com la nit i el dia, però canviant 
sempre cap a millor.
És veritat que de vegades m’ha 
resultat impossible venir al 
poble per qüestions de feina, 
ja que la meva carrera ha 
estat vocacional i al mateix 
temps obligació, pels turnos 
i per haver de treballar dies 
festius sense poder alterar la 
plantilla establerta. No obstant, 
torno al poble totes les festes, 
tot els estius i tots els nadals, 
i mai en perdré el contacte, 
especialment perquè entre tots 
vosaltres hi ha familiars, amics 
i coneguts.
Quan la gent em pregunta 
si penso tornar ara que estic 
jubilada els hi contesto sempre 
que de moment seguiré a 

Barcelona, que és, tal i com diu 
una neboda meua, la meua 
ciutat per adopció. Però per 
descomptat que seguiré venint 
sempre que pugui, Barcelona i 
Santa Bàrbara són com les dos 
cares de la meua moneda, no hi 
ha una sense l’altra i m’agrada 
especialment gaudir de tots els 
meus que estan aquí. Això sí, 
el dia que marxi d’aquest món, 
vull que el que quedi de mi 
descansi al poble, vull tornar a 
les arrels, vull que tot acabi on 
va començar, entre vosaltres.
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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 

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: 

 ü Padró d’habitants: 
o Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o 

DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer o 
escriptura de propietat del domicili a residir). 

o Canvis de domicili (contracte de lloguer o escriptura 
de propietat del nou domicili). 

o Modificació de dades personals: 
• DNI / NIE (fotocòpia). 

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

 ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries): 
• 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). 

 ü 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). 

 ü 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:
4 de juliol  -  12 de setembre

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:
El servei de recollida encara no ha confirmat les dates, informeu-vos a les oficines de l’Ajuntament.
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 PERÍODE PERÍODE PROPOSAT
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 1 29/06/2018 - 31/08/2018
840 - CONSERV. CEMENTIRI 1 29/06/2018 - 31/08/2018
010 - IAE 1 27/07/2018 - 28/09/2018
500 - IBI URBANA 2 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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NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE

ISAAC TITUAÑA RALLO .....................................03/04/2018
Jonathan Alexander Tituaña Carrión
Sonia Rallo Rubio

UNAI CARDONA NAVARRO ...............................26/04/2018
Francesc Xavier Cardona Cid
Joana Navarro Barberà

IKER DE DOMINGO JUAN LÓPEZ ......................26/05/2018
Ivan de Domingo Juan Oliver
Meritxell López Altés

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE

ÀNGEL ESTRADA FONOLLOSA
ROSA MARIA BEL LARRODE ..............................26/04/2018

NICOLÁS VILA COSTA
SARA SANGÜESA LÓPEZ ...................................09/06/2018

MOHAMED AMHAOUSS
HAYAT ERRAIS AHACHAW ................................14/06/2018

EDUARD ALBIOL ALBESA
MERCÈ ESPUNY BARBERÀ .................................30/06/2018

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE

CINTA AIXENDRI CABANES ..............................05/04/2018

FRANCISCO JAVIER LAPEIRA CLUA ..................13/04/2018

FRANCISCO VALLÉS MONLLAU ........................02/05/2018

JOSÉ PLA CERVERA .............................................20/05/2018

JOSEFA ARASA CABANES ..................................21/05/2018

FRANCISCO ARNAU FERRÉ ...............................24/05/2018

RAMÓN AGUSTÍN BENITO COLOMA ...............24/05/2018

NÚRIA CUADRAD BORT ....................................26/05/2018

TERESA PULIDO RODRÍGUEZ ............................11/06/2018



Entitats Planeres

Hem finalitzat el curs escolar 2017-2018 ple 
d’activitats i amb una gran participació dels pares 
i mares, amb totes les activitats organitzades i 
proposades per l’AMPA.

Aquest trimestre vam participar amb les jornades 
culturals amb tallers el diumenge previ a Sant Jordi, a 
la plaça Cid i Cid, on vam exposar les manualitats dels 
nostres alumnes que es podien adquirir a la voluntat, 
a banda d’unes roses molt dolcetes. 

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

Durant les jornades culturals infantils vam organitzar 
el segon Concurs Masterchef de l’Escola Jaume Balmes, 
amb la participació de 38 alumnes de diferents edats. 
Marta Fort  ens va fer una demostració de diferents 

berenars,  i va formar part del jurat juntament amb 
el cuiner Gari Arasa i el pastisser Josep Lluís Accensi.  
El jurat ho va tenir molt difícil amb la qualitat dels 
berenars que ens van preparar!

Agrair tota la tasca de les mares voluntàries que ens 
ajuden en les diferents festes del menjador, ja que 
gràcies a totes elles és possible que els nostres xiquets 
puguin gaudir de les festes. També agrair al restaurant 
la Llar que ens cedeixi la sala del restaurant, ja que el 

menjador de l’escola no té suficient capacitat per a 
tots. A la festa de final de curs vàrem tornar a ser 180 
comensals! i després vam participar en unes activitats 
molts fresquetes per passar la calor. 
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I per finalitzar el curs, l’escola va 
fer l’acte d’entrega de les orles 
als alumnes de 6è, on els seus 
professors es van poder acomiadar 
i donar els últims consells per la 
seva nova etapa, i on la coral de 
l’escola va fer una actuació que 
va fer emocionar a tot el públic 
assistent. Després, va continuar 

la festa organitzada per l’AMPA 
amb sopar de pa i porta al pati 
de l’escola, amb ball amenitzat 
pel Duo Calibra, inflables, tallers 
de pintacares, photocall, bingo i 
molta diversió. 

En aquesta festa l’AMPA va 
fer entrega del xec de 2.663 € 

recollits de les diferents activitats 
organitzades durant tot el curs, 
aquests diners han superat en 
escreix la previsió necessària 
per al Projecte de Música, i es 
destinaran tant a aquest com a 
altres necessitats de l’escola. 

BON ESTIU FAMÍLIES!
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CF SANTA BÀRBARA
SORTIDA AL CAMP DEL NÀSTIC
El CF Santa Bàrbara va organitzar 
una sortida a Tarragona per veure 
jugar el Nàstic VS Valladolid, el dia 8 
d’abril de 2018.

A la sortida van participar unes 90 
persones entre jugadores, jugadors 
i acompanyants. Va ser un dia molt 
divertit. També es van poder fer fotos 
amb la mascota Nasticus.

Després del partit vam anar tots 
plegats a dinar, encara que el temps 
no ens va acompanyar massa, però 
tot i així va ser un dia per recordar.

CLOENDA DE LA TEMPORADA 
2017/2018

El divendres dia 8 de juny, el CF 
Santa Bàrbara va celebrar l’acte de 
cloenda de la temporada 2017/2018 
i la celebració de les XXV Jornades 
Esportives de Santa Bàrbara 2018. 
Després dels partits, es va realitzar 
un berenar per a tots els participants i 
acompanyants dels diferents equips. 
Agraïm l’assistència a les autoritats 
i a tots els acompanyants de 

tots els jugadors i jugadores. 
Donem les gràcies als diferents 
equips que van participar amb els 
partits amistosos que es van disputar 
durant tota la tarda: UD Jesús i 
Maria, EF Alcanar, CF Amposta i el 
CF Vinaròs.
Finalmet, es va fer una degustació 
per a tots els assistents.
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Aquest número del magazín el dedicarem a fer 
menció d’algunes de les últimes activitats que hem 
dut a terme durant el darrer trimestre del curs i 
que posen punt i final a aquesta temporada:

Taller “Personalitza el teu cistell” el vam realitzar 
el 28 d’abril a càrrec de M. José Cid de CAPRITX. El 
taller consistia en decorar de forma personalitzada  
un cistell de pauma utilitzant la tècnica del 
”decoupage”. El resultat espectacular!

Xerrada i exposició “Els sabers de les Dones del 
Montsià”: els sabers relacionats amb la cura de 
la salut”, a càrrec d’Àngels Castellà, coordinadora 
del SIAD del Consell Comarcal del Montsià, va tenir 
lloc el 11 de maig a l’Smartcentre dintre dels actes 
organitzats en motiu de les jornades culturals del 
municipi.

Sortida Cultural a Barcelona, el 26 de maig, al matí 
vam visitar el Palau de la Generalitat realitzant 
recorregut guiat per les dependències d’aquest 
històric edifici i a la tarde vam gaudir d’un fantàstic 
espectacle de dansa al teatre Tívoli “Los Vivancos: 
Nacidos para bailar”.

Taller de cuina, realitzat el primer dissabte de juny 
i com a cloenda de la temporada vam convidar 
a Imma, cuinera del restaurant La Caldereta de 
Tortosa, que ens va elaborar una espectacular 
fideuada de verdures i bacallà que estava boníssima. 

Visionat de fotos antigues, preparat i comentat per 
Alfredo Blanch el primer diumenge de juny a l’hotel 
d’entitats. En acabar vam gaudir d’un vermudet al 
local social.

Assemblea general, celebrada el 15 de juny al 
restaurant Diego, on la junta rectora va donar 
comptes a les sòcies assistents de les activitats 
realitzades durant la temporada, de les despeses i 
de l’estat de comptes de l’entitat. En acabar totes 
les explicacions es va donar pas a un bon sopar de 
fi de curs que va acabar amb un animadíssim ball 
a càrrec del Duo Calibra.

Aprofitem aquestes línies per agrair a les sòcies 
la seva participació en les activitats programades 
durant aquesta temporada i esperem poder 
comptar amb elles la que ve.

Bon estiu i fins al setembre!

La Junta.
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

VIATGE PASQUA
Aquesta Setmana Santa, l’associació 
ha fet una excursió de quatre dies al 
Pirineu d’Osca i a la qual hi van anar 
56 persones.
Vam tenir l’estança a Sabiñànigo. 
Vam estar envoltats de força neu, 
però no vam tenir massa sensació 
de fred.
Va fer-se una excursió a Jaca: un 
passeig per la ciutat i visites a la 
Ciutadella i la Catedral romànica.
El segon dia ens vam llevar nevant, 
havíem de conèixer Sabiñanigo, però 
ni el temps ni els escassos atractius 

del poble ho van permetre. En canvi, 
vam fer una visita força interesant 
al museu etnològic “A. Orensanz” 
del mateix poble. A la tarda, havent 
escampat el temps, vam visitar la 
vila medieval de l’Ainsa.
La següent excursió fou a Canfranc, a 
visitar l’antiga estació internacional. 
Una visita guiada en la qual ens van 
explicar l’origen d’aquella estació 
que en el seu moment va voler ser 
un aparador d’Espanya i que amb 
el temps va perdre tota la seva 
importància i va ser destrossada 
pel vandalisme. Actualment, s’està 
recuperant per utilitats de caire 

cultural.
Una altra excursió va ser a Panticosa, 
concretament al seu balneari i a 
Biescas.
L’últim dia, sortint d’hora, vam anar 
fins al poble de Alquézar. Vist el poble, 
continuàrem fins a Barbastro, prèvia 
parada a una factoria d’elaboració de 
formatges on ens van explicar tot el 
procés de fabricació, l’evolució de la 
empresa en el temps i tota la gamma 
dels seus productes. Va haver qui 
va comprar, i continuàrem ruta a 
Barbastro. Havent dinat, carretera i 
cap a casa.

MALLORCA
Un altre viatge de l’associació en 
aquest període ha estat a Mallorca. 
Va ser un viatge en bus i vaixell, 
anada des de Barcelona i tornada 
fins a València. La resta en autobús, 

i en els dies de què vàrem disposar, 
es va anar a llocs que són de visita 
obligada a l’illa: Palma, Valldemossa, 
cap Formentor, coves, etc.
L’hotel molt bé, però vam haver de 
compartir-lo amb joves estrangers 

molt donats a la beguda i a cantar 
pel carrer a qualsevol hora de la nit.
El trajecte en vaixell, llarg (8 hores) 
però distret. Per a alguns dels que 
anàvem era el primer viatge per mar 
i vam agafar molt bon temps. Bé!

SANT JORDI
Entre un viatge i l’altre hi va haver la 
diada de Sant Jordi que l’associació 
celebrà com fa habitualment tots els 
anys.

Una altra jornada especial va ser 
el dia 20 de maig en què la Junta, 
amb l’ànim d’acostar socis que ho 
fan poc o gens als actes que fem, 
va organitzar, amb la col·laboració 

del restaurant la Llar, un dinar que 
fos assequible a tothom. La resposta 
va ser aclaparadora, es va omplir la 
sala completament de la qual cosa 
ens congratulàrem. 
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES

La Unió Musical Jaume Balmes 
assisteix al 17è Festival de Bandes 
de Música Catalanes.
Un total de 5 autobusos entre 
músics, cantants i acompanyants 
s’hi van desplaçar. La banda va 
sorprendre amb la participació d’un 
cor amb 44 intèrprets que foren 
ovacionats entusiasmadament pel 
públic. A l’acte es va fer l’entrega 
d’un guardó a l’entitat i també a la 
figura de Paco Casadó,
president durant 30 anys de l’entitat.

Arribaven a Santa Bàrbara a les 
dues de la matinada, després d’una 
jornada frenètica de convivència, 
assajos, música, cants i un grapat 
d’hores de viatge.
La revetlla de Sant Joan finalitzava 
a primera hora del matí, la mateixa 
en la qual els músics de la Unió 
Musical, cantants de les corals de 
l’Institut les Planes i l’Escola Jaume 
Balmes, amb els seus respectius 
acompanyants, es despertaven per 
poder marxar direcció a Barcelona 
al que seria el 17è Festival de 
Bandes de Música Catalanes, en 
un emplaçament tan especial com 
l’Auditori.
Després d’ubicar-se als camerinos, 
el primer i únic assaig va arribar a 
les 16.35 hores, on alguns músics 
i cantants van quedar-se sorpresos 
de la magnitud i sonoritat de 
l’espai.
La Banda va comptar per a l’ocasió 
amb alguns reforços arribats 
de municipis com Amposta, 
l’Ampolla, l’Ametlla, Tortosa... un 
total de 55 músics, que sumats als 
44 components de les dues corals, 
van projectar ni més ni menys que 
un total de cent persones damunt 
l’escenari, dirigits pel mestre, Joan 
Marc Subirats Calero.
Subirats va escollir per a l’ocasió 
tres peces: “Persis overture” “Alpina 
saga” i la “Wink at you, fantasy 
for winds”, aquesta darrera va 

sorprendre als assistents amb la 
incorporació del cor format per 
xiquets i xiquetes de l’Escola de 
Música, per joves de l’Escola Jaume 
Balmes i l’Institut les Planes, tots 
ells dirigits en aquesta ocasió pel 
professor de música de l’escola, 
Lluís Fernández Homedes.
Totes les peces van tenir algunes 
notes sorprenents, on els mateixos 
músics combinaven la música 
amb veus i efectes, per simular un 
entorn idíl·lic enmig dels Alps, ho 
vam escoltar en la interpretació 
“d’Alpina Saga” la inclusió als cors 
d’un petit fragment amb una veu 
solista interpretada per la jove 
Clara Castell, o l’espectacularitat 
d’un fragment amb un sol 
improvisat de saxo, interpretat pel 
músic de jazz planer Aitor Franch, 
format a la mateixa banda i que es 
dedica a la música formant part de 
diversos grups de jazz o actuant en 
cap de setmana, a la Sala Luz de 
Gas de Barcelona.
Aquest concert també va tenir 
moments especials per a l’entitat 
planera, quan en el torn de 
parlaments es va fer l’entrega 
d’un guardó a Paco Casadó, el fins 
ara president de l’entitat, que va 
rebre molt emocionat, per part 
del president de la Federació de 

Bandes, el Sr. Paredes, un detall per 
aquest motiu.
També van rebre detalls el nou 
president, el director, l’Ajuntament 
i fins i tot es va fer la imposició 
d’un pendó que recorda a l’entitat 
el seu pas per aquest festival tan 
especial.
Aquest concert fou compartit 
també per la Banda de Música 
de Benissanet, que va interpretar 
el pasdoble que porta el nom del 
poble, la peça “Finale” de la simfonia 
del nou món o “Maud’Adib”, un 
poema simfònic.
La banda que va tancar fou 
l’Orquestra Universitat Rovira i 
Virgili URV de Tarragona que van 
estrenar per a l’ocasió dues peces 
“A Raiña Lupa” obra guanyadora 
del 5è concurs composició Josep 
Maria Lleixà Subirats, “La suite 
catalana per banda” o el “Concert 
per gralla, banda i orquestra” 
composat per Elies Espí Novell.
Ben entrada la matinada tornaven 
els 5 busos que per a l’ocasió es van 
desplaçar, amb el cansament al cos, 
amb experiències viscudes, amb 
errors i satisfaccions que et porten 
aquest tipus d’esdeveniments que 
tenen una complexitat en la seva 
organització perquè els tempos 
te’ls marquen altres entitats, amb 
mesos de preparació i un somni 
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projectat des de feia anys, actuar 
a l’Auditori de Barcelona, una 
fita aconseguida també gràcies al 
suport
econòmic que l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, conscient de la 
repercussió de l’acte, ens ha donat. 
Ara només queda esperar poder 
tornar a viure un esdeveniment 
d’aquest tipus, no l’espereu molt 
aviat però segur que tindrem una 
altra ocasió per tornar-lo a repetir.
Gràcies a tots per fer-ho possible.
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Satisfacció màxima, aquesta és 
la definició de tot el que ha estat 
la temporada de Twirling que 
finalitzava els dies 9 i 10 de juny, 
amb el Campionat de Catalunya 
celebrat a Sant Feliu de Guíxols.

El dia 8 de juny una expedició 
formada entre mares, pares, atletes 
i entrenadora es desplaçaven a Sant 
Feliu de Guíxols per participar al 
Campionat de Catalunya en la qual 
el nostre club va presentar-hi dos 
atletes en la modalitat individual i 
4 equips, en la categoria de segona 
divisió.

Les atletes planeres van mostrar 
que tot l’esforç de la temporada, 
amb l’increment d’hores d’assaig, 
amb classes de rítmica dues 
hores setmanals, reforç en els 
entrenaments i muntatges han 
servit per assolir un bon nivell 
que ha donat els seus fruits; en la 
categoria juvenil quedant a una 
segona posició i en categoria cadet 
primeres de Catalunya.

Alexia Roiget i Laura Pla també 
van quedar primeres en la seva 
categoria, amb els exercicis 
individuals que van presentar. 
I com cada final del Campionat 
de Catalunya es va fer el 
reconeixement a dues atletes de 
cada club, que els mateixos jutges 
valoren pels seus progressos o 
implicació. En el cas del nostre 
Club, Laura Lange va rebre el 
guardó a atleta promesa i Núria 
Zaragoza com atleta absoluta.

La sortida va ser tot un èxit, dos 
dies de convivència on també van 
poder gaudir del temps de lleure i, 
fins i tot, fer una mica de turisme 
per Sant Feliu de Guíxols que 
celebrava una fira de contes molt 
singular.

Una altra anècdota la va 
protagonitzar la locutora de la 
Plana Ràdio, Tere Giné, que fou 
convidada pel president de la 
Federació, Ruben Pueyo, per fer de 

comentarista de l’esdeveniment 
en la retransmissió televisiva que 
Costa Brava Televisió va realitzar 
durant tot el cap de setmana. La 
competició a la qual van assistir 14 
clubs de tot Catalunya, es va poder 
visualitzar amb streamming, en 
directe, per les xarxes socials, 
cosa que va motivar que també 
tingues un gran nombre de públic 
ebrenc que seguís minut a minut 
l’esdeveniment.

Recordar que en motiu de les 
Jornades Esportives, els mateixos 
exercicis presentats a les diferents 
competicions es van poder veure 
a l’exhibició realitzada el dia 16 
de juny, en la que també es va 
aprofitar per fer diferents rifes, els 
diners de les quals van destinats al 
proper viatge que algunes atletes 
del club realitzaran a Irlanda.

Aquesta exhibició també s’aprofita 
per acabar la temporada amb un 
sopar de germanor, on les atletes 
i els seus pares realitzen un sopar 
conjunt a l’estadi municipal i on se 
li fa l’entrega a la monitora d’un 
detall.

I és que les bones notícies per al 
Twirling no finalitzen aquí, el dia 
27 de juny van marxar un grup 
d’atletes, no totes les que van estar 
seleccionades, a una competició 
europea de clubs que s’ha portat 
a terme a Irlanda, en la qual 
presentaran l’equip juvenil, algun 
solo i diversos duets. D’aquesta 
manera un total de 16 persones 
conjuntament amb les atletes 
Aina Pozo, Alexia Roiget, Andrea 
León, Laura Lange, Mireia Arasa, 
Noa Crespo, Núria Zaragoza han 
estat aquests dies previs a les 
festes majors gaudint d’aquest 
esdeveniment

esportiu.

D’aquest esdeveniment en 
donarem compte al proper 
magazín, ara els desitgem que 
gaudeixin de l’experiència que 
sense dubte serà positiva per a tots. 
Agrair el suport de l’Ajuntament 
que també ha contribuït en 
una aportació econòmica per 
tal d’ajudar a les atletes del 
club en aquest desplaçament 
internacional.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
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TENNIS TAULA

El passat mes de juny de 2018 es 
van celebrar les Jornades Esportives 
que organitza l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, i el Club Tennis 
Taula Santa Bàrbara va participar-
hi, com cada any, organitzant el 
campionat de tennis taula. 
Es van jugar 3 categories: infantil 
(nens i nenes fins a 12 anys), sènior 
(a partir de 12 anys) i es va fer per 
primera vegada un campionat 
de dobles. Els resultats de cada 
categoria van ser els següents:

Categoria sènior:
1r classificat: Óscar Panisello
2n classificat: Didac Soler
3r classificat: Jordi Bailach
Categoria infantil:
1r classificat: Genís Callau
2n classificat: Pau Pla
3r classificat: Xavi Marcoval

Categoria de dobles:
1r classificat: Óscar Panisello i 
Didac Soler
2n classificat: Jordi Bailach i Carles 
Ibañez
3r classificat: Robert Arasa i Rufino 
Martín

A part dels actes de les Jornades 
Esportives, el Club de Tennis 
Taula Santa Bàrbara organitza els 
dissabtes a les 17 hores (d’octubre a 
maig) partides al pavelló municipal 
de forma gratuïta per a qualsevol 
persona de qualsevol edat i tant si 
no ha jugat mai com si ja té nivell. 
L’únic indispensable és que vulgui 
passar un ratet practicant aquest 
esport i passar-s’ho bé. Per a més 
informació per venir a jugar una 
estona a “ping pong” parleu amb 
Rufino Martín i/o Jordi Bailach, que 
són els encarregats d’organitzar-
ho. A més, el Club disposa d’un grup 
de whatsapp per a les quedades 
dels dissabtes, si esteu interessats 
ja sabeu!
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per publicar en aquest apartat.

Imatge 1

Imatge 3 Imatge 4 Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8

Imatge 2

Imatge 9
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku

Solucions

Qui i què?

Imatge 1: Pilar Caballé, Teresa 
Llaveria, Agustí Roé i Jesús 
Llaveria

Imatge 2: Asunción Rubio, 
Suni Martí, Pere Martorell, 
Marisun Martorell, Mari Rubio, 
Xavi Albesa, Andrés Albesa i 
Pili Bellés

Imatge 3: Joaquín, Otilia, 
Juanito, Felisa, Agustí i Pepita

Imatge 4: Cinta Pla

Imatge 5: Josefina i Pura

Imatge 6: Treballadores 
fàbrica de Cugat

Imatge 7: Maria Luisa Arasa

Imatge 8: Pili, Montse i Josefa

Imatge 9: Cèsar Roig

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 42





Entreteniment infantil

Endevinalla:  
Jo acompanyo al pobre
amb el ric mai no soc,
soc enmig d’una capsa
i al darrera d’un xop.

Solució núm. 42: Tulipà

Dites i refranys:
Hivern bo, estiu lleig. 

Webs recomanades:
innoveduca.com  ·  explore.org 

PINTA I COLOREJA

SUDOKU:



Planers en adopció

Planer en adopció…

Soc  Javier Bel, fill de “Pepito de 
Bulla” i Teresina i estic casat 
amb la Sara a Santa Bàrbara. 
Tinc dos fills, l’Èric casat amb 
la Irina i l’Aleix festejant amb 
l’Anna. Ara farà 30 anys que 
estic vivint a la Plana. Tinc 66 
anys i ara fa un any que estic 
jubilat. Soc el germà petit, el 
meu germà és el José Maria, 
que també està casat amb una 
planera.
Vaig néixer a Masdenverge 
un hivern del 1952, a una 
família humil, pagesa i molt 
treballadora. Recordo de molt 
petit quan el meu pare marxava 
a treballar per atri amb l’egua. 
La meva mare era una dona 

molt pacient, treballadora 
i molt serena. Recordo fer 
d’escolanet a l’església, anar 
a jugar al barranc, a la foia i 
anar a l’escola, també recordo 
la disciplina a l’escola amb 
el mestre Don Rogelio. En 
definitiva, tinc molts bons 
records de la meva infància.
Un cop s’aproximava el final de 
l’etapa escolar, el capellà que 
teníem al poble va anar a parlar 
als meus pares. Resultar ser que 
presentava certes habilitats 
respecte a la mecànica i demés 
aspectes, que feien pensar 
que podria cursar estudis en 
acabar el període escolar. Però 
desafortunadament no era la 
tendència de l’època. Els meus 
pares eren humils i volien donar 
les mateixes oportunitats als 
dos fills. Per tant, vaig anar (com 
la gran majoria) a aprendre un 
ofici de “profit”, paleta. És cert 
que es requerien habilitats, 
però no eren les mateixes que 
els professors tenien en ment. 
Tot i així era molt jove i curiós. 
Recordo els primers dies de 
feina amb molta il·lusió, ganes 
d’aprendre i molt de cansament. 
Vaig estar treballant cinc anys 
fins que vaig anar a “la mili” al 
Sahara.
No fa falta que expliqui que, a 
finals dels anys 70 i 80, Santa 
Bàrbara no era la que és avui. Ho 
dic perquè de vegades sembla 
que sempre haguem tingut 
les infraestructures actuals… 
i no és així. Encara recordo els 
carrers de terra, com feien el 

clavegueram i com instal·laven 
l’aigua potable.
Quan la vaig finalitzar, vaig 
entrar a treballar a la Toar, 
que just llavors s’obria. Aquest 
fet va ser molt rellevant per 
al territori i va cridar l’atenció 
dels joves de la zona. Aquell 
ambient era diferent al que 
havia viscut fins aleshores. 
Una indústria puntera i xiques 
molt guapes, concretament,  la 
Sara, la xica que acabaria sent 
la meva dona i mare dels meus 
dos fills. Estem parlant de finals 
dels anys 70, on tot semblava 
anar a millor (respecte els 
nostres pares). Si trèiem les 
dificultats que representava 
festejar en aquella època, tot 
va ser molt ràpid i bonic. Tal i 
com marcaven el “tempos” del 
moment, juntament amb les 
ganes que teníem de viure junts, 

Javier Bel Tomás
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Planers en adopció

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

ens vam casar a Santa Bàrbara 
l’any 1981 i ens vam posar a 
viure a la casa del carrer Major 
de Masdenverge (antic bar dels 
meus avis). Allí va ser on vam 
passar els nostres primers anys 
de casats i on van tenir al nostre 
primer fill, l’Èric. Un cop aquest 
va tenir edat escolar, ens vam 
traslladar a Santa Bàrbara. No 
és que hi hagin molts milers de 
quilòmetres de distància que 
justifiquessin el trasllat, però 
suposo que a la meva dona li 
van guanyar les ganes de tornar 
al seu poble. Així que, som-hi 
tots tres cap a Santa Bàrbara!
Després del primer fill va venir 
el segon, l’Aleix i la meva dona 
es va deixar de treballar a la 
Toar per emprendre un negoci 
de roba infantil, del qual encara 
gaudim. Aquest ens va permetre 
conciliar molt més la vida 
laboral, respecte les llargues 
jornades de la fàbrica. A partir 
d’aquí tot va ser una bassa d’oli 

fins al inesperat tancament 
de la fàbrica. Tot i així, la vida 
continua, els fills s’estaven 
fent grans i jo vaig poder seguir 
treballant fins a la jubilació. 
Ara mateix és quan puc dir que 
estic tranquil, portant la finca 
de mandariners, l’hort i veient-
les passar.
Com a planer en adopció 
només puc dir que sempre 

m’he sentit com a casa, però 
tampoc he perdut les meves 
arrels masdenvergenques, 
sempre que puc em deixo caure 
pel poble i tots els anys sense 
falta ens reunim amb els amics 
a l’esmorzar del bou capllaçat.
Per mi ha estat un plaer poder 
compartir les meves vivències 
amb tots vosaltres.
Salut i fins una altra.
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Centre de Dia de Santa Bàrbara

El passat 18 de maig el Centre de Dia 
de Santa Bàrbara va celebrar el seu 
3r  aniversari com a Centre VIMA, 
i el dilluns 21 vam fer la celebració 
amb tots els usuaris del centre i la 
gent que ens va voler acompanyar.
Durant la tarda vam realitzar una 
petita festa amb una cantada de 
jotes a càrrec dels membres del Grup 
Teatral Planer i, en acabar l’actuació, 
vam fer un refrigeri per a tots els 
assistents. 
Agraïm a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara els regals que van fer als 
avis, al Grup Teatral Planer per les 
actuacions i a la gent que va venir 
per voler formar part d’aquest dia.

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

Activitats
Aprofitant el bon temps i les Festes Majors de Santa Bàrbara es realitzaran sortides fora del centre, participació amb 
les festes majors, jocs, gimnàstica, jocs de taula i tallers de cuina refrescants.
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Centre Obert l’Oliveta

Tot té un inici... començar a 
treballar al centre obert no 
ha estat només una feina, 
ha significat moltes coses; 
companyonia, il·lusió, amistat, 
paciència, aprenentatge, empatia, 
experiència, reptes...
Durant 22 anys han passat un 
total de 43 professionals, ja 
siguin titulats, en pràctiques o 
fent voluntariat, i 434 xiquets i 
xiquetes. Cadascú amb les seves 
particularitats, amb caràcters 
i maneres de pensar diferents, 
però s’ha sabut treballar en equip 
per tirar endavant un projecte, el 
Centre Obert l’Oliveta, des del 
minut zero, sempre pensat pel 
benestar dels nostres xiquets i 
xiquetes i treballant de la mà 
amb les seves famílies. 
Ha estat un procés llarg, amb 
moments bons, no tan bons i 
millors. La trajectòria del centre 
obert no ha estat fàcil, s’ha 
passat per diferents llocs, amb 
trasllats de materials, expedients, 
mobiliari i tot el que això 
comporta. 
El dia a dia al centre no és només 
l’atenció directa amb els nens 
i nenes. Significa   molt més: 
una programació adaptada a les 
seves necessitats amb tallers 
lúdics, hàbits d’higiene personal, 
coeducació, hàbits emocionals 
i de valors, informàtica, cuina, 
lectura, reforç escolar i podríem 
dir-ne molts més, però creiem 
que no és necessari. També 
reunions de coordinació amb 
l’equip d’educadores, reunions 
setmanals amb l’educadora 
social de l’EBASP, reunions 
mensuals amb els centres oberts 
de les Terres de l’Ebre. A part 
de tot això, hem estat al costat 
dels xiquets i xiquetes i les 
seves famílies, sempre que ho 
han necessitat acompanyant-
los en les seves preocupacions, 
inquietuds i necessitats diàries.

Aquest projecte ha estat possible 
gràcies a la implicació de Montse 
Rodríguez que va començar 
essent educadora del centre obert 
i ha estat defensant-lo com a 
regidora de Serveis Socials durant 
els últims 15 anys. Ha estat una 
persona que ha treballat colze a 
colze amb l’equip professional 
del centre, facilitant-nos la feina 
i donant l’impuls sempre que 
ha estat necessari, buscant la 
millora i la qualitat del servei. 
I tot té un final, en què l’energia 
i positivitat que s’ha treballat 
sempre des del centre es 
converteix en un moment trist, 
d’inseguretat, de dubtes... ja que 
la feina de molts anys es veu 
transformada per una decisió 
de canvi de rumb per part del 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya.
La incertesa no és només pel 
futur laboral de les educadores 
del centre, sinó pels nostres 
xiquetes i xiquetes i les seves 
famílies amb les quals hem estat 
durant tants anys al seu costat, 
acompanyant-los a fer-se grans 
i aportant el nostre gra de sorra 
per ser millor persones.
“El destí uneix i separa. No obstant 

això, cap força és prou gran com 
per fer-nos oblidar que, per alguna 
raó, un cop alguna cosa ens va fer 

feliços.”

L’equip d’educadores del Centre 
Obert l’Oliveta del curs 2017-
2018.

El centre obert tanca les portes
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Grup Joventut

Les activitats d’aquest estiu del 
Grup Joventut començaran el 
dia 16 de juliol dins el marc de 
les Festes Majors es durà a terme 
la XIII Cursa Enigmàtica, aquest 
any sota el títol “Si tornem 190 
anys entre...” Els participants 
hauran de venir disfressats 
d’època per tal d’endinsar-se 
amb la temàtica i passar una nit 
molt divertida.
També l’altra activitat mítica de 
l’estiu seran les colònies d’estiu. 
Uns 55 xiquets guiats per 12 
monitors i monitores marxarem 
a La Guàrdia Lada a la Segarra 
per passar 6 dies junts. Aquests 
dies seran del 26 al 31 de juliol 
on hi farem moltes activitats 
emmarcades dins un centre 

d’interès. Activitats variades 
com ara excursions, manualitats, 
gimcanes, dinàmiques...
Al pròxim Magazín ja us 
explicarem com han anat 
aquestes activitats. Molt bon 
estiu a tothom!
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Llar d’Infants Les Beceroles

FESTA DE LA PRIMAVERA
En motiu de les jornades culturals 
infantils, el dia 8 de juny vam cele-
brar la festa de la primavera. Aquest 
dia els pares i mares venen a la llar 

a fer diferents tallers amb els seus 
fills/es i gaudir d’un dia diferent. Els 
tallers que vam fer eren: elaborar un 
davantal, pintar una regadora, plan-
tar llenties i fer una bossa aromàtica. 

Quan acabaven de fer tots els tallers, 
els nens/es eren jardiners/es.
Per acabar, vam fer un berenar que 
van preparar les mares i pares dels 
nostres infants.

ELS OFICIS
Durant aquest trimestre els nens/
es de P2 han treballat els oficis i per 
descobrir-los hem fet moltes activi-
tats: ens han visitat els mossos i els 
bombers, hem anat a veure botigues 
del nostre poble, el mercat, la Plana 
Ràdio, la biblioteca, el CAP i també 
hem visitat una granja per conèixer 
l’ofici de granger i on vam poder veu-
re les granges de titos i diferents ani-
mals que tenen. A la granja vam anar 
amb carros i cavalls de l’associació 
dels cavallistes del nostre poble.
Els nens/es s’ho van passar molt bé!!!

EXCURSIÓ FI DE CURS
Durant el mes de maig va tenir lloc 
l’excursió de fi de curs a Temps de 
Terra. Vam anar nens/es, pares/ma-

res i avis/àvies, allí vam fer vàries ac-
tivitats: visitar tots els animals que 
tenen, vam fer pizzes, fang i també 
vam tenir estones lliures per gaudir 

del lloc. Per la tarda, després del di-
nar, també vam anar a l’hort on vam 
collir diferents fruites del temps. Va 
ser un dia diferent i molt divertit.
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Punt d’Informació Juvenil Planer

Parlem de …
Trobada de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil 2018 
La trobada de professionals de 
joventut de Catalunya, ha debatut 
el nou reglament de la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil 
(XNEJ), que s’emmarcarà en els 
principis de la Carta europea de 
la informació juvenil 2030.
La Direcció General de Joventut 
del Departament de Treball Afers 
Socials i Famílies aprovarà un 
nou Decret que regularà la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil 
(XNEJ) amb l’objectiu de definir les 
funcions dels equipaments i serveis 
que en formen part, així com les 
característiques i els criteris de 
qualitat que han de garantir. La 
XNEJ està formada actualment per 
294 Punts d’Informació Juvenil i 41 
Oficines Joves arreu de Catalunya 
i el reglament establirà el treball 
en xarxa d’aquets, l’apropament 
al territori i els criteris d’innovació, 
creativitat, inclusió i participació 
de la població jove, incorporant la 

utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
El reglament estarà alineat amb 
la Carta Europea de la Informació 
Juvenil aprovada per l’Assemblea 
general de l’Agència Europa 
d’Informació i Assessorament 
per als joves, de la qual l’Agència 
Catalana de la Joventut en forma 
part. 
El contingut del nou reglament de 
la XNEJ ha debatut i consensuat 
en el marc de la trobada dels 
professionals de joventut de la 
xarxa, que s’ha dut a terme a la 
Casa del Mar del Barcelona, i que 
ha comptat amb la participació de 
160 professionals. A partir d’aquest 
moment, s’iniciarà la tramitació 
formal com a Decret del Govern de 
la Generalitat, i es donarà així el 
compliment a la Llei de Polítiques 
de Joventut. 
En el marc de la trobada, s’ha 
destacat que fa 10 anys que es 
va posar en funcionament la 
primera Oficina Jove del país, i 
que actualment la XNEJ és un 
exemple de treball coordinat, 

de servei integral i de finestra 
única per a l’emancipació i les 
oportunitats per als i les joves. S’ha 
destacat que la informació juvenil, 
l’orientació i l’assessorament 
especialitzat són elements clau 
per als processos d’emancipació 
de les persones joves. També s’ha 
presentat la Carta de principis de 
la informació juvenil aprovada 
per l’assemblea general d’ERYICA, 
i els continguts d’estudi sobre els 
serveis d’informació juvenil 2030. 
I finalment, s’ha presentat també 
la cartera de Serveis i el projecte 
del Pla Pilot per a la Inclusió als 
equipaments i serveis de la XNEJ, 
amb la voluntat de fer els serveis 
més oberts i propers a tots els 
perfils de joves. 

60



La Plana Ràdio

El passat 1 de juny acabava el curs radiofònic de la 
temporada 2017/2018 i acomiadàvem una programació 
caracteritzada, com és habitual, per la valuosa aportació 
de la gairebé trentena de col·laboradores/ors que li donen 
el sentit de ràdio pública i participativa. Sense elles i ells 
la Plana Ràdio no seria el mateix, i així els hi vaig 
tornar a expressar un any més al sopar de comiat 
que cada any celebrem per aquestes dates, en 
aquesta ocasió, el divendres 29 de Juny. I així ho 
vull participar, un cop més, als lectors i oients de 
la nostra ràdio.
Com que una imatge val més que cent paraules, 
Tere i jo mateix, us deixem amb un petit recull 
fotogràfic perquè pugueu compartir un poc també 
de la bona sintonia que hi ha en aquest gran equip 
humà i el nostre més gran desig perquè gaudiu del 
millor estiu i del millor de l’estiu!!!

Josep Roig i Cardona
Director

Bon  estiu!
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Smartcentre

Nou curs 2018-2019 a l’Smartcentre

A partir del mes de setembre, l’Smartcentre començarà 
el nou curs amb cursos, tallers i activitats per a tots els 
públics i totes les edats. Hi haurà els habituals cursos i 
tallers que ja es venen realitzant durant els darrers anys 
i que tan èxit van tenint, però també algunes novetats 
que esperem que agraden als usuaris. Si us animeu a 
participar i a apuntar-vos solament heu de posar-vos en 
contacte amb l’Smartcentre a través de qualsevol mitjà 
dels que disposa i que podeu veure al final de la pàgina.
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Smartcentre

Arribats al tercer trimestre, l’Smartcentre 
és més viu que mai, abril que abrileja, 
primavera que fueteja. Hem tingut les 
visites que ens agraden tant, han vingut 
els alumnes de P2 de la Llar d’Infants 
les Beceroles i els alumnes de P3, P4, 
P5, 1r, 3r i 5è de l’Escola Jaume Balmes 
i la bibliotecària Carmeta, la caputxeta 
vermella, la princesa Blanca i la princesa 
Margarideta més el monstre de colors 
els han explicat el funcionament de 
l’Smartcentre, a més d’explicar-los algun 
conte o fer una activitat amb tots ells. 
També hem tingut la visita del Centre 
Ocupacional APASA i el monstre de 
colors els va explicar moltes coses de les 
emocions i com treballar-les.
Destacar la celebració de la Diada de 
Sant Jordi, el dia 20 d’abril, ja que la 
princesa Margarideta ens va explicar 
la verdadera història de la llegenda de 
Sant Jordi i va fer un regal d’un conte a 
tots i totes els infants que van assistir a 
l’activitat. També el mateix dia 20 vàrem 
fer el final de l’escut de Sant Jordi, amb 
una exposició de tots els dibuixos que 
havien fet els participants, que en total 
van ser més de 100, aprofitant també 
per fer la foto final i tots ells i elles van 
rebre un petit obsequi. El dia 23 d’abril al 
matí, es van fer les 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. I, a la tarda, la 
revetlla d’històries, un recital de poemes, 
lectura de textos i activitats de memòria 
acompanyada d’imatges, a càrrec dels 
membres del club de lectura, llegim i 
parlem, alumnes dels cursos de català 
per a adults, del taller de memòria, dels 
alumnes de les classes de francès i dels 
cursos d’informàtica.
El dia 25 de maig vàrem tenir una nit 
plena d’emocions amb la Supernit a les 
biblioteques, una activitat que vam fer 
conjuntament amb el Club Super3 i a 
nivell de tota Catalunya. Els nens i nenes 
que van participar eren els encarregats 
de salvar a la Nenúfar i a la Matoll del 
malvat Sr. Pla i tot i els entrebancs que 
ens van posar vam aconseguir alliberar-
les.
El dia 29 de maig es va realitzar el 
final del projecte LECXIT i va venir la 
coordinadora de les Terres de l’Ebre a fer 
entrega d’un diploma a cada voluntària 
i un altre diploma per a cada un dels 
nens i nenes que havien participat en el 
projecte. Aquests, a més a més, van rebre 
un llibre com a obsequi de l’Smartcentre. 

Aquest projecte de lectura tindrà 
continuïtat a partir del setembre, així que 
totes les persones interessades per fer de 
voluntàries poden passar a apuntar-se.
I com sempre, tenim les nostres activitats 
habituals, per als més petits s’han 
realitzat diferents sessions de bebeteca, 
junts hem descobert, hem escoltat 
contes i hem mirat els primers llibres, 
contes adequats a la seva edat. Per a una 
miqueta més grans el contacontes amb 
“La verdadera llegenda de Sant Jordi “ i 
“El Peix Irisat “. Seguint amb infants, però 
una mica més grans, Llegim i Xalem, una 
activitat de lectura amb veu alta i on al 
mes de maig vam celebrar el final amb 
un berenar tots junts i escollint el llibre 
que més els agradava. Sense oblidar les 
activitats TIC i els jocs de taula. Per als 
joves els “Escape room”, una activitat 
juvenil per divertir-se però també per 
pensar. Per als adults, també hem gaudit 
d’una gran varietat d’activitats: el club 
de lectura amb “NEGRE ESTALZI” de 
Francesca Aliern, “DESTÍ, LA TEMPLANZA 
“ de Maria Dueñas, i “LA NOIA DEL TREN” 
de Paula Hawkins. També “Llegim i 
parlem”, les classes de francès, “Lire et 
parler” i les converses en anglès. I per 
als més grans, el taller de memòria i la 
nostra història planera. Sense oblidar 
els dies SMART, el dia 13 d’abril va ser 
el Dia Internacional del Petó, el dia 28 
de maig el dia Internacional del joc i el 
dia 20 de juny el Yellow day, el dia més 
feliç de l’any. Finalment, volem destacar 
els nostres aparadors de Sant Jordi, Sant 
Gregori i l’Estiu.
Gairebé acabant el tercer trimestre i 
dintre la setmana de l’energia vam tenir 
el taller “La factura de la llum, com 

podem reduir-la?”. Finalment, també 
s’han realitzat les activitats habituals 
d’inserció laboral, reocupa’t, activitats 
extraescolars i l’habitual moment 
radiofònic, l’Smarttime.
Ara ja arriba l’estiu i parem les activitats 
per preparar la nova temporada, on us 
esperem amb les habituals activitats i, 
com sempre, més d’una novetat. Mentre 
recordar que estem a la bibliopiscina, 
on entre remullada i remullada podeu 
aprofitar per fer una lectura.
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Smartcentre

Document 
Títol: Leonardo da Vinci. Dibujo y es-
critura en espejo en los Manuscritos 
(2018)
Autor: José Maria Cid Rodríguez
LEONARDO DA VINCI. Dibujo y escri-
tura en espejo en los manuscritos -Iti-
nerario bibliográfico ilustrado- ens in-
trodueix en l’estudi d’una de les face-
tes creatives, i potser de les menys co-
negudes, del pintor italià que va viure 
entre 1452-1519, en ple Renaixement. 
En aquest llibre anem a descobrir com 
els dibuixos i l’escriptura en mirall de 
Leonardo, combinats magistralment 

en els seus manuscrits, constitueixen 
una forma una mica peculiar d’ex-
pressar la seva tan singular personali-
tat. El llibre que té a les mans el lector 
és un treball de compilació i d’investi-
gació, una guia detallada dels diferents 
punts de vista i raonaments, moltes 
vegades antagònics, de diversos autors 
i estudiosos en el seu intent d’explicar 
i demostrar per què Leonardo escrivia 
i dibuixava amb la mà esquerra i amb 
les lletres en mirall, és a dir, amb les 
paraules escrites a l’inrevés, de mane-
ra tan diferent a com estem acostu-
mats en la nostra cultura occidental.

El racó de les recomanacions

Web 
www.flightradar24.com
Flightradar24 és una pàgina web que 
mostra informació en temps real sobre 
el trànsit aeri al voltant del món. S’hi 
informa de la posició de l’avió, altitud, 
rumb, velocitat, etc. Igualment, també 
es poden veure repeticions de la posició 
prèvia dels avions, el llistat d’aeroports 
en els quals han aterrat, etc. Per a això, 
s’utilitza un model de recopilació d’in-
formació basat en receptors ADS-B, que 
poden realitzar un seguiment de la ma-
joria dels avions comercials. El lloc va 
ser fundat en 2007, per l’empresa sueca 
Svenska Resenätverket AB. A part de la 
web també hi ha dos aplicacions oficials 
a la Play Store d’Android, una d’elles gra-
tuïta amb publicitat i una altra de paga-
ment sense publicitat.
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Opinió dels Partits Polítics

Després de la festa major ens 
tornem a retrobar en aquesta 
columna política del nostre 
partit amb l’objectiu d’explicar-

los-hi algunes novetats de rellevància 
política per al nostre poble i el nostre 
país.
El primer fet que els volem destacar és 
que després de molts mesos sense govern 
propi a la Generalitat de Catalunya, ara 
finalment, ja tenim el govern restablert, 
amb la presidència de Quim Torra. 
Paral·lelament és destacable, i motiu de 
joia per a tots els catalans i catalanes, 
l’anul·lació de l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució Espanyola.
Un govern català que a hores d’ara 
està refent totes les seves delegacions 
arreu del territori per tal de poder 
seguir el ritme natural del país, fent-
lo cada dia més fort. Un govern català 
que seguirà lluitant per l’aplicació del 
mandat democràtic de l’1 d’octubre on 
el poble va decidir el futur que volia per 
a Catalunya.
Des del nostre partit, té tot el nostre 
suport i ens posem a la disposició, com 
sempre hem fet, del president Torra i de 
tot el seu govern per tal de fer un poble i 
un país millor.
També seguim demanant justícia real 
per a tots els empresonats i exiliats 
per causes polítiques al nostre país. 
No és just, que per defensar unes 
idees polítiques determinades hi hagi 
molta gent privada de llibertat; per 
tant, insistim en la posada en llibertat 
immediata de tots els presos i preses 
polítics. Demanem una justícia justa 
i igual per a tothom, sense distinció de 
color polític i independent de les idees 
polítiques.
D’altra banda, també aprofitem la nostra 
columna per tal de donar-los a conèixer, 
quan falta un any per a les eleccions 
municipals, el nostre candidat a la 
reelecció, que no és altre que l’Alfred 
Blanch Farnós; després de superar tots 
els tràmits legals a nivell de partit i 
exposar-ho davant la militància local. 
Desitgem molta sort al nostre candidat 
en les properes eleccions locals del mes 
de maig de 2019.
Per acabar, des de l’assemblea local del 
nostre partit, animem a tots els planers 
i planeres que vulguen col·laborar en la 
nostra formació política, que  es poden 
posar en contacte amb la presidència 
local del mateix per poder mantenir-
los informats de totes les novetats de 
darrera hora dins del món polític i entrar 
a formar part d’aquest grup. Entre tots 
ho farem més fàcil. Animeu-vos.
Salut, força i seny!
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