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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada
07.25 h ........................................... 07.45 h.
08.00 h ........................................... 08.20 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)
09.40 h. .......................................... 13.10 h.
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

Joan Abella Calduch
Regidor d’Hisenda, 
Esports i Medi 
Ambient

Laia Pla Coto
Regidora de Salut, 
Ensenyament i 
Turisme

Al mes de juny i coincidint amb les XXV Jornades Esportives es van inaugurar les rutes 
saludables, un dels compromisos que el nostre grup polític va adquirir en el seu programa 
electoral abans de començar la legislatura. Es tracta de quatre recorreguts que connecten 

punts d’interès històrics per al nostre poble com són els Trulls del Deume, la Via Augusta i el Molí 
de Vallès. L’inici de dos dels recorreguts comencen al Parc de la Independència i enllacen un tercer 
per la Via Augusta. També a la plaça de la Llar de Jubilats es pot trobar l’inici de la ruta dels Parcs 
Biosaludables, la qual connecta tots els parcs de salut del nostre municipi. Per tal de complementar 
tots els parcs de salut que tenim repartits per la població també vam posar en funcionament un 
nou parc de street workout i calistènia, equipament pensat per a que tots els planers i planeres 
puguin practicar esport a l’aire lliure per així poder gaudir d’un estil de vida saludable.
Durant la legislatura, que vaig començar al maig del 2015, he estat treballant per gestionar de la 
millor manera possible totes les regidories que sóc el responsable. Pel que fa a l’àrea d’Hisenda vam 
fraccionar el pagament de l’IBI i vam ajustar-los a la baixa, hem modificat ordenances ajustant 
els preus públics de les piscines municipals i hem reduït a zero l’endeutament del consistori. 
En medi ambient s’han efectuat campanyes informatives sobre les ordenances, s’ha aconseguit 
una subvenció per a l’ampliació de la deixalleria i la construcció d’una nova depuradora. Durant 
aquests mesos i fins a esgotar la legislatura seguirem treballant en dos projectes com són la 
construcció d’un parc caní a la zona del parc de les oliveres i també efectuarem una campanya 
d’esterilització de gats.
Pel que fa a l’àrea d’Esports, durant aquest 2018 s’han realitzat constants millores en les nostres 
instal·lacions. S’han remodelat les piscines, s’ha canviat una de les pistes de gespa del tenis, s’han 
posat cistelles de bàsquet amb accés lliure a la pista de ball i a la de frontó i també s’han millorat 
els indicadors d’orientació del poliesportiu. Tanmateix hem col·laborat, juntament amb el Gimnàs, 
en la consolidació al nostre municipi de les curses 5k i 10k del circuit Running Series Terres de 
l’Ebre.
Des de la Regidoria d’Esports estem treballant per veure si podem impulsar, juntament amb altres 
municipis, el projecte de la via verda que uniria Roquetes amb Freginals per l’antiga via del tren. 
Aquest projecte ens permetria l’aprofitament d’aquesta infraestructura actualment en desús i 
poder-la enllaçar amb la via verda de la Val de Zafán. 
Ja queden menys de nou mesos per esgotar la legislatura i des de les àrees que represento 
treballarem amb un ritme constant per tal d’aconseguir millores en serveis i infraestructures per 
al benestar de tota la població.

Benvolguts planers i planeres,
Estic finalitzant la meva primera legislatura com a regidora d’Ensenyament, Salut i 
Turisme, però voldria adreçar-me a tot el poble destacant la Regidoria de Salut, ja que des 

de l’ajuntament estem molt contents amb el nou servei aconseguit al nostre poble, el centre de 
rehabilitació, un servei molt important que ha significat que la gent del nostre poble ja no s’hagi 
de desplaçar als serveis de rehabilitació d’Amposta i Tortosa, essent així Santa Bàrbara centre de 
referència dels pobles del voltant com Godall, la Galera, Mas de Barberans... 
També m’agradaria informar-vos que l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha aconseguit més hores 
de dentista al nostre CAP, ja que fins ara teníem el servei d’odontologia un dia a la setmana, els 
dimarts, i a partir d’ara estarà els dilluns i els divendres. De la mateixa manera, també voldria 
agrair a tot el poble la seva col·laboració en les campanyes de donació de sang, ja que entre 
tots hem d’aconseguir que aquestes campanyes siguin tot un èxit, i en especial un agraïment 
a l’Escola Jaume Balmes pel projecte que van realitzant cada any de donació de sang, a través 
del qual s’aconsegueixen moltes donacions de sang. Tot i aquestes bones notícies, des de la 
Regidoria de Salut esperem poder seguir augmentat els serveis al nostre poble i així aconseguir 
que el CAP de Santa Bàrbara sigui el cap de referència per als pobles del voltant.
Si el treball i esforç que hem realitzat a la Regidoria de Salut ens fa sentir satisfets , pel que 
fa a la Regidoria d’Ensenyament no ens hem quedat ni molt menys decebuts, ja que també 
hem treballat per la millora dels serveis i equipaments. A l’Escola Jaume Balmes hem pogut 
contractar una conserge que ajuda a facilitar el bon funcionament del dia a dia de l’escola, a 
més de les millores i manteniment de les aules que s’està realitzant. A la Llar d’Infants  hem 
incorporat la figura de diplomatura en magisteri, a la direcció, i a l’Escola de Música Germans 
Arasa “Los Flarets” hem incorporant el seu director com a treballador de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara i hem fet millores a l’edifici. 
Finalment, pel que fa a la Regidoria de Turisme, amb el Museu de la Vida a la Plana com a 
referent, continuem treballant per atreure nous públics i nous visitants a través de projectes, 
visites i esdeveniments que es van realitzant contínuament. A més a més, tenim molt activa a la 
colla de geganters que ens acompanyen a tots els actes que s’organitzen al municipi i participen 
en esdeveniments i trobades de municipis veïns. Properament, la colla de geganters es veurà 
acompanyada pel grup de dolçaines i tabals que recentment s’ha format a Santa Bàrbara
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

Cicatrius d’interí, de Pep Carcellé

El 27 d’abril, es feia l’entrega 
dels premis del XXVII Concurs 
Literari Sant Jordi Vila de Santa 

Bàrbara i el premi de narrativa es 
concedia a l’obra Cicatrius d’interí, 
de Pep Carcellé Freixas. Ara, després 
d’uns mesos, un grup d’amics de 
l’autor “Som9” ha editat un llibre i ha 
obsequiat a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara amb 10 exemplars.
Pep Carcellé Freixas és llicenciat en 
filologia catalana a la Universitat de 
Barcelona, professor de Secundària 
i de persones adultes, associat al 
Centre Català del PEN i autor de 
llibres de llengua com Descripció 
del parlar de Sant Carles de la Ràpita 
(1993), El parlar de la Ràpita. Llengua 
i país (1999), El parlar de la Ràpita. 
Llengua i país II (2009), Crònica d’un 
descens (2010), Dos de llibre (2012), etc.
Cicatrius d’interí, va captivar al jurat 
del XXVII Concurs Literari Sant Jordi 
Vila de Santa Bàrbara, ja que segons 
el mateix jurat el títol de l’obra ja 
dona indicis del contingut d’aquesta 
narració: un professor interí ens 
explica vivències que l’han marcat.
El jurat també comentava que hi 
ha un paral·lelisme entre la seva 

vida personal, separat amb dues 
filles, casat amb la Mina, que 
també té un fill, la qual és el puntal 
imprescindible en la vida del Ricard; 
i la seva vida professional, la que ell 
ha triat perquè considera que anar 
d’un centre a un altre enriqueix el 
seu coneixement de la professió i li 
permet aprendre el bo que té cada 
institut.
En tot aquest periple en viurà 
de tots colors amb alumnes, 
professors, equips directius, amb 
l’administració… tots deixaran 
petjada al seu món.
L’obra es situa a la Badia dels Alfacs, a 
Sant Carles de la Ràpita i ens descriu 
fidelment, de manera minuciosa i 
magistral, alguns espais aprofitant 
el recorregut que feia amb les dues 
filles quan encara eren menudes, a 
l’estil d’Arbó a qui encabeix a l’obra; 
no només a ell, hi fa sortir també la 
seva filla, la Maite i, el personatge 
extret de La masia, el Guatxes.
L’obra té una evolutiva temporal 
molt ben aconseguida i el text és una 
barreja de realitat i ficció molt ben 
aconseguida, pròpia d’una persona 
que coneix la llengua, que ha llegit 

molt i sap donar-li el toc poètic al 
relat.
L’alcalde de Santa Bàrbara agraïa a 
l’autor l’entrega dels exemplars i els 
traslladava a la  biblioteca de Santa 
Bàrbara perquè els seus usuaris 
puguin llegir aquesta obra. 

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

HOTEL RESTAURANT



Alcaldia, Urbanisme i Cultura

La biblioteca de Santa Bàrbara 
va estar present el dia 12 de 
setembre a la 36a edició de la 

Setmana del Llibre en Català que se 
celebra a Barcelona del 7 al 16 de 
setembre.
Un total de 87 biblioteques i més de 
100 professionals van assistir el dia 
12 de setembre a la Setmana del 
Llibre en Català per tal de realitzar 
compres de fons bibliogràfics per 
a les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya.
De les 87 biblioteques públiques 
que van assistir, 62, entre elles la de 
Santa Bàrbara, van estar convidades 
en el marc del programa de suport 
a les fires del llibre de Catalunya 
del Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura. Aquestes 
biblioteques disposaven de 500 euros 
cadascuna per comprar novetats i 
altres fons que es presentaven a La 
Setmana.
Dins dels actes de la Setmana, els 
professionals de les biblioteques 
van poder assistir al Taller de 
Dinamització de la Lectura Fàcil que 
organitzen la Gerència de Serveis 
de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona i el Servei de Biblioteques 
del Departament de Cultura en 
col·laboració amb l’Associació de 

Lectura Fàcil.  
Consolidada ja com un dels 
esdeveniments sectorials més 
importants del país (per projecció, 
volum de negoci, participants, 

assistents, difusió, etc.), la Setmana 
ofereix, en un sol espai de 1.750 
metres quadrats, l’oferta de llibres i 
de publicacions en català més gran a 
l’abast de tothom. 

Santa Bàrbara a La Setmana del Llibre en Català

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

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com
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Els primers dies del mes d’octu-
bre ja es donen per finalitzades 
les obres de reforma del carrer 

Hostal dels Frares, donant continuï-
tat al carrer Aragó, per poder així tra-
vessar el poble de nord a sud. Aquest 
carrer ha estat executat amb les ma-
teixes condicions que tots els anteri-
ors: canonades de recollida d’aigües 
pluvials, renovació total de la xar-
xa d’aigua potable, el clavegueram 
i  l’enllumenat, a més d’un acabat 
modern i actual, sense barreres ar-
quitectòniques, i donant preferència 
al pas de vianants per les voreres.

L’obra executada per l’empresa rapi-
tenca, Vives Anguera, ha estat exe-
cutada en un termini aproximat de 
5 mesos i un import aproximat de 
250.000 €, aportat amb fons propis 
municipals.

Paral·lelament, també s’ha imple-
mentat el Pla de Mobilitat Local al 
carrer de l’obra i el seu paral·lel, el 
Freginals, quedant un en cada sentit, 
millorant la seguretat i eficàcia, tant 
per a vianants com per a conductors.

També durant el mes d’agost van 
començar les obres de la Fase I del 

carrer Aire (barranquet), que va des 
de la cruïlla del carrer Aragó fins a la 
del carrer Príncep.

Aquesta obra, adjudicada a l’em-
presa deltebrenca Regimovi, segueix 
amb la canalització del Barranc del 
Pelós que creua longitudinalment el 
nostre poble. Té una durada màxima 
de 4 mesos i un pressupost també 
aproximat de 300.000 €.

En aquest cas, a més de dotar de tots 
els serveis al carrer i xarxa d’aigua 
pluvial, també es farà un accés més 
“suau” al carrer Major pel carrer 
Príncep.  

Gairebé al mateix temps que aca-
bava l’Hostal dels Frares, comença 
el carrer Sant Rafael, carrer molt 
transitat i amb una fisonomia pròpia 
que fa que la seva execució sigui una 
mica diferent dels altres carrers, di-
vidint l’obra en 3 parts destacades: 
carrer Major fins a plaça de la Rúbia, 
plaça de la Rúbia i plaça de la Rúbia 
fins al passeig de les Escoles, també 
donant un acabat diferent en cadas-
cun dels tres trams clarament dife-
renciats. 

Aquesta té una durada aproximada 
de 5 mesos i s’executarà, com ja s’ha 
comentat anteriorment per fases, 
per reduir les molèsties al veïnat i 
la zona comercial del carrer. Serà 
executada per l’empresa Vives An-
guera, amb un import aproximat de 
270.000 €.

El que es pretén en tota aquesta re-
novació de la xarxa vial del poble és 
millorar la funcionalitat dels carrers 
per a vianants i conductors, especi-
alment els dies de pluja, a més d’eli-
minar barreres arquitectòniques i 
donar un aspecte nou i modern de 
l’espai intervingut.

L’alcalde, responsable de l’àrea d’Ur-
banisme, vol expressar el seu agraï-
ment a tot el veïnat en general, per 
la seva comprensió i demana paci-
ència i seny per tal de dur a terme les 
obres programades. Així com també, 
fa una nova crida al civisme per part 
de conductors per respectar l’aplica-
ció de les noves normes de senyalit-
zació, recordant que aquestes estan 
posades per a tots els vehicles, els de 
motor i els sense motor. 

Segueix el ritme de renovació de carrers: uns s’acaben 
i els altres comencen
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Festes i Fires

Festes Majors 2018
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El projecte de custòdia per al 
desenvolupament, impulsat 
des del Fons Europeu Agrí-

cola de Desenvolupament Rural i 
inclòs dins del programa LEADER, 
és un conjunt d’estratègies i ins-
truments que pretenen implicar 
els propietaris i usuaris del terri-
tori en la conservació i el bon ús 
dels valors i els recursos naturals, 
culturals i paisatgístics, a partir 
d’uns acords i mecanismes de col-
laboració contínua entre propie-
taris, entitats de custòdia i altres 
agents públics i privats. 
Aquest projecte permet, entre al-
tres, disposar d’eines innovadores 
per conservar els valors del ter-
ritori, desenvolupar el potencial 
del paisatge, la natura i la cultura 
locals (ecoturisme), generar ocu-
pació, donar suport a propietaris 
privats i fomentar la col·laboració 
amb el sector públic, obtenir su-
port exterior (tècnic, material i 
humà) i captar ingressos suple-
mentaris per a la conservació del 
territori. 
Aquestes actuacions es desenvo-

luparan principalment en finques 
o espais que tinguin un interès es-
pecial per: fauna, flora, patrimoni 
cultural i paisatges, siguin fores-
tals, agrícoles, fluvials, marins o 
fins i tot urbans. Sobretot per a fin-
ques de propietat privada i finques 
de propietat municipal (que perta-
nyen al patrimoni d’ajuntaments 
i altres ens locals) i especialment 
útil per al manteniment d’unes 
pràctiques compatibles amb la 
conservació paisatgística. 
Al mes de juliol, tècnics del Con-

sorci de Desenvolupament Baix 
Ebre-Montsià van fer una visita 
al nostre poble i van prendre nota 
dels diferents espais que poden ser 
susceptibles d’entrar en aquest 
projecte. Van destacar les grans 
possibilitats que presenta el muni-
cipi i el seu entorn, un fet que d’al-
tra banda també va destacar amb 
el fet que l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara té una forta voluntat de 
col·laborar-hi, ja que, en breu, sig-
narà amb el GAL Baix Ebre-Mont-
sià un acord d’adhesió. 

Projecte de custòdia per al desenvolupament

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ

FRANCESC ROYO I ANDREU

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



Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

L’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va completar durant 
les dos últimes setmanes de 

setembre la reparació i renovació 
de l’asfaltat de diversos camins del 
terme municipal.  
En primer lloc, i amb un pressupost 
d’adjudicació de 38.473,77 € (IVA no 
inclòs) es va actuar en la reparació 
dels següents camins:

- Entradors a banda i banda de la 
carretera T-331 abans d’arribar 
al Polígon Barranc de Lledó, que 
estaven pendents d’asfaltar 
des de què es van fer les obres 
de millora de la carretera, i 
que actualment estaven molt 
malmesos.

- El camí de la masada de Don 
Paco, des de la carretera del 
Mas de Barberans fins a la 
cruïlla amb el camí Vell de la 
Galera, amb una longitud de 
1100 metres.

- El camí que comunica el camí  
de Potret i Vell de la Galera amb 
605 metres.

- El camí de la Masada de Hierro o 
Barrina, des de la cruïlla amb el 
carrer Godall, fins a la carretera 
TP-3311 amb 700 metres.

- El camí que baixa des de 
l’assecadora de sansa de la 
Galera fins a la TP-3311 amb 
700 metres.

Les obres van consistir en retirar 
part de l’asfalt existent, anivellar 
el terreny, netejar les voreres 
i aplicar una nova capa de reg 
asfàltic. Tots aquests camins es 
van reparar amb recursos propis 
de l’Ajuntament, sumant en total 
gairebé 3,5 km.
A més a més, la Diputació 
de Tarragona va oferir una 
assistència als municipis per tal de 
reparar camins asfaltats amb una 
subvenció que en el cas de Santa 
Bàrbara arriba fins el 50 %. L’equip 
de govern va valorar que era una 
magnífica oportunitat per afegir 

Reparació de camins 2018
a tots els anteriors el tram del 
camí Vell de la Galera que travessa 
el terme de nord a sud des del 
Barranc de Lledó fins el Barranc de 
les Coves, amb una longitud total 
de 4,4 km i amb un cost per les 
arques municipals de 15.776,83 € 
(IVA no inclòs),  
El regidor d’Agricultura, Antonio 
Ollés, es mostrava molt satisfet 
amb aquestes actuacions en 

gairebé 8 km de camins que 
ajuden a facilitar el treball diari 
de la pagesia, i també beneficien 
els ciutadans que per diferents 
motius han de circular per aquests 
camins. Ollés assegurava que 
la intenció de l’equip de govern 
és continuar fent aquests tipus 
de millores i manteniments als 
camins del terme al llarg dels 
propers exercicis. 
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

Ja està en funcionament un 
nou parc per a la pràctica de 
la calistènia i workout, situat 

a la zona verda del parc de la 
Independència, al costat mateix de 
l’skatepark. El circuit està compost 
per 6 elements (bandera humana, 

fons, dominades, ”pas de la mona”, 
corda i anelles). L’street workout i la 
calistènia són modalitats esportives 
que consisteixen en l’entrenament 
de totes les capacitats físiques 
mitjançant el pes corporal i 
l’alternança de moviments de tensió, 

dinàmics i explosius, o introduint-
hi acrobàcies en la pràctica del 
freestyle. La paraula prové del grec 
kallos (bellesa) i sthenos (fortalesa); 
és, doncs, “la bellesa del cos en 
moviment”.
L’adequació de l’espai ha suposat una 
inversió de 10.962,60 euros, d’acord 
amb el següent desglossament: 
fabricació del parc 5.469,20 euros, 
obra i instal·lació 4.827,9 euros i 
panell informatiu 665,50 euros.
Aquest nou equipament està 
destinat per a un públic més juvenil 
i adult amb una altura mínima de 
140 centímetres. 
Amb aquest nou parc, la Regidoria 
d’Esports amplia l’oferta 
d’equipaments per a l’activitat física 
d’accés lliure. L’objectiu és poder 
fomentar l’esport i hàbits saludables 
entre els veïns del municipi. 

Nou parc de calistènia i street workout 

L’Ajuntament  de Santa Bàrbara 
ha pogut eixugar el seu deute, 
que era del 6,43%, amb una 

amortització extraordinària de 
308.334’33 €.
Aquesta quantitat surt del superàvit 
obtingut en l’exercici de l’any 2017, 
tancant l’any amb un deute viu 
de 205.688’73 €, que corresponia 
a un 6’43 % respecte als ingressos 
liquidats.
L’ajuntament de Santa Bàrbara 
mai ha suportat un gran nivell 
d’endeutament, però, tot i això, es 
marcà com a objectiu, en aquesta 
legislatura, rebaixar fins a 0 aquestes 
xifres. Ara, un cop l’objectiu 
aconseguit, es tracta d’acabar 
aquesta legislatura, de la qual queden 
8 mesos, sense deute pendent. 
D’aquesta manera, es començarà 
la legislatura següent (2019-2023) 
amb unes xifres immillorables, i que 
faran que el tema econòmic no sigui 
cap inconvenient per al nou equip 
de govern que en surti de les noves 
eleccions.

El regidor responsable de la hisenda 
local, Joan Abella, mostra la seva 
satisfacció i diu que “Aquesta 
amortització extraordinària suposa 
un alleugeriment financer pel que 
suposa sempre tenir deute pendent. 
Ara aquests diners que es pagaven 
en amortitzacions mensuals podran 
destinar-se a altres projectes.”
També l’alcalde mostrava el seu 

benestar per la situació, donant 
les gràcies a totes les persones que 
intervenen en la gestió econòmica 
de l’ajuntament, per tal de fer-ho 
possible. “Acabar la legislatura lliure 
de deute és una gran satisfacció, 
tenint en compte que tampoc s’ha 
baixat el nivell d’inversió local. Això 
és el reconeixement a una tasca 
seriosa i responsable”, deia Blanch. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara aconsegueix arribar al 0 % de deute
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

Segons dades d’afluència 
registrades per part de la 
Regidoria d’Esports, en la 

temporada de piscines 2018 s’han 
comptabilitzat un total de 10.331 
entrades a les piscines municipals, 
el que representa un increment d’un 
16 % respecte a les dades del 2017.

L’any 2016 es van modificar les 
ordenances fiscals regulant els preus 
públics d’entrades i abonaments. 
Des d’aleshores s’han passat de les 
6.670 entrades registrades l’any 2015 
a les 10.331 l’any 2018, suposant un 
increment del 55 % en afluència de 
públic.

La targeta P10, ha estat la modalitat 

d’abonament més utilitzada pels 
usuaris, passant de les 236 unitats 
l’any 2016 a les 333 unitats l’any 
2018, suposant un increment del 
41 %. Recordem que l’abonament 
P10 es va implantar l’any 2016 i és 
aquell que permet l’entrada 10 cops 
qualsevol dia, sense caducitat i es 
pot adquirir a les taquilles.

D’altra banda, durant els tres darrers 
anys, s’han efectuat constants 
millores a les instal·lacions per tal de 
fer-les més atractives per al seu ús. 
Aquesta temporada s’han adequat 
els lavabos de minusvàlids, s’han 
canviat totes les dutxes a polsador,  
s’han renovat  ombrel·les i s’ha 

instal·lat un desfibril·lador portàtil. 
En els dos anys anteriors es van 
arranjar els ceps, es va  pavimentar 
el terra de la piscina gran i es van 
remodelar i adequar els vestuaris.

Tanmateix, per tal de donar 
cada any un millor servei, s’han 
tornat a realitzar enquestes de 
satisfacció als usuaris per poder 
detectar mancances dels serveis 
i instal·lacions. Segons aquestes 
dades, els usuaris es mostren molt 
satisfets, amb una valoració global 
de 4,4 sobre 5.

Per últim, com ja és costum en els 
darrers anys, el diumenge 2 de 
setembre es va celebrar la festa  
de fi de temporada de les piscines 
municipals. Durant aquesta jornada 
lúdic-festiva es va fer la entrega dels 
diplomes de cursets de natació, es 
van realitzar activitats dirigides, 
música en viu, inflables i, per acabar, 
una xocolatada popular. 

També volem donar les gràcies a 
tots els participants en la campanya 
solidària “mullat”, ja que s’han 
recaptat per a la fundació d’esclerosi 
múltiple un total de 637 euros. 

Més de 10.000 persones a les piscines municipals
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

Jornades Esportives 2018
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Dijous 12 de juliol i dins el 
marc de les Festes Majors 
2018 de Santa Bàrbara es 

va fer entrega dels premis del XIII 
concurs d’imatge digital. En aques-
ta edició la temàtica ha estat: Mo-
numents de Santa Bàrbara. Aquest 
concurs pretén apropar i donar a co-
nèixer la nostra població, tant per la 
riquesa natural, arquitectònica com 
personal. 
Un jurat compost per representants 
d’entitats, treballadors de l’Ajunta-

ment i regidors va ser l’encarregat 
d’efectuar les votacions per treure 
les imatges guanyadores. El primer 
premi, dotat amb 100 €, va ser per 
a Sheila Serna Arasa, convertint-se 
així en la guanyadora més jove de to-
tes les edicions, el segon premi, dotat 
amb 50 € va ser per a Maribel Caba-
llé Arín i el tercer premi, dotat amb 
30 €, se’l va endur Carlos Panisello 
Tomàs. Tots els participants també 
van rebre un obsequi en agraïment a 
la seva participació.

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

Premis del XIII concurs d’imatge digital

1r PREMI Sheila Serna Arasa 2n PREMI Maribel Caballé Arín 3r PREMI Carlos Panisello Tomàs
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Conveni de pràctiques amb el Centre Microdelta Soft SL

Un alumne resident a 
Masdenverge que està 
cursant formació del Servei 

d’Ocupació de Catalunya de sistemes 
microinformàtics al centre formatiu 
Microdelta Soft SL d’Amposta, ha 
realitzat les 40 hores de pràctiques 
necessàries per finalitzar la formació, 
a l’Smartcentre de Santa Bàrbara. 
L’alumne ha col·laborat en 
les tasques de configuració i 
actualització de l’equipament 
informàtic, manteniment dels 
paquets informàtics instal·lats al 
maquinari de l’Smartcentre, tasques 
administratives i introducció i 
actualització de documentació. 
Periòdicament, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara realitza convenis amb 

centres educatius del territori per 
tal de facilitar als seus alumnes les 
pràctiques externes, a fi que millorin 

la seva capacitat educativa i disposin 
d’experiència pràctica a l’hora de 
buscar una ocupació en el futur. 

Un any més, dins del marc de 
les Festes Majors, el Grup 
Joventut va organitzar, per 

tretzè cop, la cursa enigmàtica. A les 
23.30 hores del dilluns 16 de juliol 
van començar les inscripcions que 
van durar fins a les 24.30 hores i amb 
un total de gairebé 400 persones. 
Seguidament, va començar la cursa 
sota el títol “si tornem 190 anys 
entre...” 

Aquest any la temàtica anava de 
la creació del municipi de Santa 
Bàrbara, amb la trama del tauler 
de joc del monopoly. A l’inici de la 
cursa els participants tiraven un dau 
i aquest era l’inici de la cursa per a 
aquell grup. També un de cada grup 
era tancat a la presó fins que els 
seus companys l’anessin a recollir. 
A cada prova els donaven diners per 
tal de comprar els diferents barris 
del municipi abans que el senyor. 

L’important era que compressin 
totes les del mateix color per poder 
fer-se els guanyadors de la cursa, 
que aquest any va tenir 3 premis 
i un quart que es va sortejar entre 
els participants. Adrián Batiste, com 
a regidor de Joventut, agraeix a tots 
els col·laboradors la participació 
i sobretot als cinc joves que s’han 
encarregat de pensar i maquinar 
aquesta trama que feia molts dies 
que treballaven en l’organització. 

Tretzena cursa enigmàtica
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Les colònies d’estiu són una 
activitat molt consolidada 
al municipi. Aquest any, 53 

xiquets i xiquetes del municipi i dels 
voltants han pogut gaudir de 6 dies 
a la població de la Guàrdia Lada a 
la Segarra, guiats en tot moment 
per 12 monitors i monitores que 
es van encarregar de dur a terme 
tant l’organització d’activitats com 
la realització dels diferents àpats 
diaris. Les colònies van ser del 26 
al 31 de juliol, unes dates diferents 

a les que normalment fem, degut a 
l’endarreriment de les festes majors.
El centre d’interès va ser els Gipsy, 
on tota la família va intentar casar 
a la Nayara i l’Omar. Les colònies 
van tenir activitats de tot tipus, 
búsqueda, excursions, manualitats, 
trivial, postal, cuina, descoberta, 
terror... I l’activitat estrella d’aquest 
any va ser passar un dia al parc 
aquàtic d’illa fantasia. Els infants 
amb petits grups i dos monitors 
al seu càrrec van passar-ho d’allò 

més bé a aquestes meravelloses 
instal·lacions.
Han estat unes bones colònies, on 
grans i petits van poder gaudir de la 
companyia i la convivència amb altra 
gent del municipi. Adrián Batiste, 
regidor de Joventut, que també va 
estar aquells dies amb nosaltres, vol 
agrair a tots els pares i mares per 
confiar un any més i sobretot als 
monitors i monitores que utilitzen 
temps de les seves vacances per 
ajudar a què els nens i nenes passen 
una gran setmana .

Colònies d’estiu a la Guardialada
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Salut, Ensenyament i Turisme

Inici del curs escolar a Santa Bàrbara
Corredisses, retrobaments, 

abraçades, nervis i algun plor 
que altre és el que vàrem 

viure el dia 12 de setembre a l’Escola 
Jaume Balmes del nostre poble, així 
donàvem inici al nou curs escolar 
que enguany compta amb 301 
alumnes.
Els alumnes han començat amb 
les aules recent pintades i alguna 
novetat, com ara el grup de difusió 
que via mòbil ha engegat l’escola.
El curs ha començat sense cap 
incidència, amb un nou horari per 
millorar el rendiment acadèmic dels 
alumnes.
Però els primers en començar varen 
ser els alumnes de la Llar d’Infants, 
que van començar el dia 3 de 
setembre. Els més petits del nostre 
poble han començat el nou curs 
escolar amb una nova directora, 
Rebeca Estrada, diplomada en 
Magisteri d’Educació Infantil, un 
nou curs que comença amb nous 
reptes i nous projectes. A més a 

més, aquest nou curs, després 
d’alguns anys, ha vist incrementat 
el nombre d’alumnes i la llar torna 
a comptar amb 5 aules i 36 alumnes, 
tot i que s’espera que durant el curs 
continuïn augmentant els nombre 
d’inscrits. Com ve sent habitual, 
els nous alumnes que entren per 
primera vegada a la llar han fet una 
setmana d’adaptació. 
També ha començat el nou curs 
escolar a l’Escola de Música Germans 
Arasa Los Flarets, amb una renovació 
pel que fa al seu edifici emblemàtic, 
amb les aules pintades i un escenari 

nou per poder gaudir dels concerts i 
audicions que l’escola ofereix durant 
l’any. Aquest curs s’han inscrit uns 
70 alumnes, però a més a més hi ha 
gairebé 40 músics a la banda jove i 
gairebé 50 músics a la banda gran. 

La regidora d’Ensenyament valora 
molt positivament l’esforç dels 
equips directius i de l’AMPA de 
l’escola i es mostra satisfeta tant de 
l’increment d’alumnes de la majoria 
de centres com de les novetats que 
s’han incorporat. 



Salut, Ensenyament i Turisme

Diada Nacional de Catalunya a Santa Bàrbara
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 14/8/2018 10/7/2018 12/9/2018

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 0’56 0’81 0’71

Clor combinat in-situ 2 <0’01 <0’01 <0’01

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 531 531 530

Olor (a 25ºC) 3 1 2 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’7 7’7 7’6

Sabor (a 25ºC) 3 1 2 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0’30 0’30 0’33
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Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Clausura del casal d’estiu Els Ballarics 2018

El divendres dia 7 de setembre 
es va realitzar la clausura del 
casal d’estiu Els Ballarics 2018, 

que ha comptat aquest any amb 
un total de 45 infants, dirigits per 6 
dirigents. 
El casal s’ha dut a terme al llarg 
dels mesos de juny, juliol, agost i 
setembre, en l’horari de 9 a 13 hores. 
Totes les activitats s’han realitzat a 
l’estadi municipal, menys la sortida 
que els més petits van fer per visitar 
l’antic dipòsit de la població i els 
més gran la depuradora municipal. 
Amb la programació de les diverses 
setmanes del casal, els infants 
van realitzar activitats esportives, 
sortida, cuina, manualitats, 
experiments...
Com a cloenda del casal d’estiu, els 
infants van realitzar una gimcana 
i diversos jocs d’aigua. A les 13 

hores els nens i nenes van dinar 
un entremès, fideuada i un gelat 
que ens van fer els encarregats del 
càtering de la Llar de Jubilats. Per la 
tarda van poder jugar i, finalment, 
se’ls va donar un detall d’una 
motxilla, caramels, un mocador 
per al coll i una baldufa. Aquests 
obsequis no haguessin estat possible 
sense la col·laboració de BBVA, Acció 

Ciutadana, Política Lingüística i 
Serveis Territorials de Governació. 
Montse Rodríguez, regidora de 
Serveis Socials, i les monitores del 
casal d’estiu, valoren positivament 
la tasca duta a terme, ja que creuen 
que s’han complert les expectatives 
proposades.
I donen les gràcies a tots els que han 
col·laborat. 

El dilluns 17 de setembre es va 
iniciar la primera sessió del 
curs de coneixement de la 

societat catalana, que finalitzarà el 
18 d’octubre de 2018. La formació va 
dirigida a les persones recentment 
arribades a la localitat i es realitza a 
l’Edifici Municipal de Serveis Socials. 
Aquesta formació s’emmarca en 
les actuacions del servei de primera 
acollida organitzat pel Consell 
Comarcal del Montsià. Es tracta 
d’un conjunt d’accions i recursos 
que responen a les necessitats 
inicials de formació i informació 
de les persones nouvingudes. I 
també inclou l’acompanyament, 
la formació i la certificació d’uns 
coneixements mínims per facilitar 
el viure i treballar a Catalunya.
Les actuacions d’acollida donen 
a les persones que ho necessiten 
una primera oportunitat per a 
adquirir unes habilitats bàsiques 

per a poder ser més autònomes. 
El benefici per a la ciutat és el fet 
que les persones nouvingudes 
esdevenen més preparades i més 
lliures. Més capaces, per tant, de 
participar i contribuir a la millora de 
la societat que les acull. Els objectius 
concrets són promoure l’autonomia 
i la igualtat d’oportunitats de 
les persones immigrades i que 
adquireixin un coneixement general 
de la societat catalana.
La regidora de Serveis Socials, 
Montse Rodríguez, encoratja a les 

persones nouvingudes que facin ús 
del Servei de Primera Acollida, per tal 
de rebre informació i assessorament 
amb temes d’estrangeria, al mateix 
temps que els ajuda a aconseguir 
una major autoestima personal, 
en igualtat d’oportunitats. També 
recorda que la responsable del servei 
d’Acollida del Consell Comarcal 
del Montsià està a les oficines de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara els 
dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 13 
h per tal d’informar i assessorar a les 
persones que ho necessitin. 

Nou curs de coneixement de la societat catalana i el 
seu marc jurídic a Santa Bàrbara
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Serveis Socials, Personal i Règim Intern

La primera setmana d’octubre 
es van iniciar, un any més, les 
classes de català per adults 

de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Comença el curs amb quatre 
grups, diferenciats pels nivells de 
coneixement de la llengua dels seus 
participants. 

També se li dona continuïtat a les 
Parelles Lingüístiques, projecte 
emmarcat dins el Voluntarietat 
per la Llengua, després de la bona 
resposta que va tenir el curs passat. 

Com a novetat, aquest any, l’últim 
dijous de mes es farà una trobada 
amb tots els aprenents i voluntaris 
per portar una conversa, es proposarà 
cada dia una temàtica per dialogar 
entre ells, es farà lectura en veu alta, 
comprensió, etc. Es tracta d’un punt 
de trobada de gent amb un mateix 

objectiu, aprendre el català, per part 
d’aprenents i ajudar a aprendre, per 
part dels voluntaris. No és un grup 
tancat, tothom que estigui interessat 
s’hi pot incorporar.  

Totes les sessions, tant les classes 
com la conversa, es realitzen al 
Centre Municipal de Serveis Socials, 
al primer pis de les instal·lacions, lloc 
on us podeu adreçar per qualsevol 
dubte o informació sobre el servei.

La regidora responsable del servei, 

Montse Rodríguez, destaca la 

importància d’aprendre i/o millorar 

l’aprenentatge de la llengua del 

lloc on es viu. També agraeixen 

la participació al voluntariat per 

la llengua i encoratja a tothom a 

participar-hi, esperant que el grup 

vagi creixent. 

Aprenem català?



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2018

• Abonament a Llibretes Collites diferència entre el preu i avançament de campanya.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris 

utilitzats els 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
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COOPERATIVA 2n GRAU
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COOPERATIVA FREGINALS
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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 al planer absent…
Josep Enric Roig Vallès
Em dic Josep Enric Roig Vallès, 
però a Santa Bàrbara se’m 
coneix amb el nom de Kike. 
Tinc  59 anys i porto molts anys 
sent el carter de l’Arboç (Baix 
Penedès). 
Sóc fill de “Enriquet lo Rago”, qui 
portava un taller de bicicletes 
al carrer Major, i de “Teresa la 
Canonja”, que era modista.
Vaig passar els meus primers 
anys de la meva infantesa a 
Santa Bàrbara, on vaig anar a 
l’escola Jaume Balmes. A part de 
jugar i anar a l’escola, vaig fer 
d’escolanet amb Mossèn Sales. 
D’aquesta època tinc molts 
bons records, per exemple 
quan el mossèn ens venia a 
buscar a l’escola, als nens que 
fèiem d’escolà, per ajudar-lo en 
algun enterrament, casament, 
on ens donaven una petita 
propina o unes quantes pastes, 
però el que ens agradava més 
era assistir als batejos, on a 
finalitzar l’acte, a la porta de 

l’església, es tiraven caramels 
(peladillas). 
També érem una mica trapelles 
i fèiem algunes malifetes, entre 
les quals en recordo una en 
especial. Per Setmana Santa 
es preparava l’església, i un 
any, es va decidir fer un gran 
pa i col·locar-lo al monument. 
Els meus companys i jo, cada 
vegada que passàvem per allí, 
agafàvem un trosset de pa per la 
part del darrere i a poc a poc el 
vam anant buidant, encara que 
en aparença estava bé. Quan el 
vicari, en ple ofici, va agafar el 
pa, se li va desmuntar tot i el 
pobre va haver de dissimular 
i després, a la sagristia, els 
capellans van comentar que en 
aquesta església hi havia molts 
ratolins. 
Posteriorment, els meus 
pares es traslladen a viure 
a fora de Santa Bàrbara per 
temes laborals. Vam viure a 
Barcelona, Masnou, Cambrils i 

Madrid. Quan jo tenia 10 anys, 
vam tornar a Santa Bàrbara. Al 
cap de poc temps, justament 
el dia que jo feia 11 anys, la 
meva germana “Teresín”, que 
aleshores tenia 13 anys, va 
morir sobtadament. Va ser una 
notícia impactant per al poble i 
molt dura per a la meva família.
Reprenc els meus estudis a 
l’escola de Santa Bàrbara i 
més endavant, em trasllado 
a l’institut d’Amposta, per 
cursar el batxillerat. Durant 
aquell temps, em dedico a 
projectar les pel·lícules que 
oferia el cinema parroquial 
(Cine Excelsior) juntament amb 
Rossendo, el dels mobles Aixalà 
i, posteriorment, faig el mateix 
a l’altre cinema del poble. 
Els joves d’aquell moment, als 
estius, ens buscàvem la vida per 
guanyar una mica de diners, fent 
tota classe de feines: treballar 
al camp, fer de cambrer (en el 
meu cas a Peñíscola i les Cases 
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L’entrevista

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

d’Alcanar), muntant mobles, 
etc. D’aquella època en tinc 
molts bons records, ja que a 
part de treballar també ens 
divertíem anant al PUB 78 i a 
la discoteca Iris i gaudint de la 
setmana de la joventut. 
En acabar el batxillerat, marxo 
de Santa Bàrbara per anar a 
treballar com a interí a Correus 
de Sant Vicenç de Calders i poc 
després a l’Arboç, on encara 
estic actualment.
Vinc al poble sempre que puc, 
per visitar la família, i aprofitar 
per endur-me a casa pastissets, 
coca de maçana i baldanes. Tinc 
contactes amb la Quinta del 58 
i amb els del grup del teatre, 

amb els quals ens reunim de 
tant en tant. Des de què jo 
era petit fins ara el poble ha 
millorat considerablement, hi 
ha més instal·lacions i serveis, 
i està molt més bonic. 
És difícil que torni a viure a 
Santa Bàrbara, ja que han 
passat molts anys des de què 
vaig marxar i he format la meva 
família a Calafell, on visc. 
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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: 

- 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). 

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

- 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:
10 d’octubre  -  24 d’octubre  -  7 de novembre  -  21 de novembre  -  5 de desembre  -  19 de desembre 

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
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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Moviment Demogràfic

Pol. Ind. Les Tosses · C/ Orleans, Parc. 62 Nau 7 · 43870, Amposta (TGN) · Tel 977 707 308 · info@nemea.cat

NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2018

SANTI GISBERT PITARCH ..................................08/07/2018
Santiago Gisbert Pago
Irene Pitarch Drago

ALEIX SUBIRATS COLLAVINO ...........................13/07/2018
Sergio Subirats Cugat
Romina Stephanie Collavino Tinta

JENNIFER BALDO BALAGUÉ ..............................26/07/2018
Davide Baldo
Maria Eugenia Balagué Beltran

LINA YOUYOU ....................................................10/08/2018
Aziz Youyou
Noura Talhaoui

HUGO CARRILLO MARTÍ ...................................17/09/2018
Lluís Carrillo Matamoros
Claudia Martí Bel

JÚLIA ALBACAR ESTRADA .................................21/09/2018
Sebastian Albacar Climent
Rebeca Estrada Pla

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2018
JUAN DIEGO FRANCH LLASAT
ALBA ROMERO MARTÍNEZ ................................01/09/2018

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2018

CRISTOBAL JULVE FANDOS ...............................05/07/2018

ADELA CID PLA ...................................................05/08/2018

MARIA LUISA PONT RUÉ ...................................06/08/2018

ALVARO RODRÍGUEZ MONLLAU.......................21/08/2018

JOAQUÍN JOSÉ CHESTÍ CASTELLS ....................22/08/2018

ROSA CINTA TOMÁS SUBIRATS ........................23/08/2018

LIONEL CID CABALLÉ.........................................28/08/2018

MARIA MONTSERRAT REVERTÉ ESPUNY ........29/08/2018

FRANCISCA CEDÓ CID .......................................02/09/2018

FRANCISCO CORBALÁN SOLÀ ..........................26/09/2018

CONCEPCIÓN RIPOLLÉS RIPOLLÉS ...................29/09/2018



Entitats Planeres

Un any més, iniciem el nou 
curs escolar, amb les piles ben 
carregades i amb moltes propostes 
d’activitats per als nostres 
alumnes. 
Volem agrair a totes les famílies 
que heu fet confiança amb el BANC 
DE LLIBRES, ja és una realitat amb 
el 99 % de l’alumnat de 3r a 6è, que 
ha suposat un estalvi econòmic 

directe molt important per 
alumne (150 € de cost per llibres), 
a més d’afavorir la responsabilitat 
i l’ús compartit dels llibres, el 
de la seva conservació per a una 
posterior reutilització i, per tant, 
fomentar també la disminució de 
la quantitat de residus.  Des de 
l’AMPA hem revisat, netejat i folrat 
tots els llibres per tal de garantir 
el seu bon estat, sempre recordant 

que són llibres de reutilització. 
Durant aquest mes de setembre 
ja hem iniciat les activitats 
extraescolars, d’acollida matinal, 
servei d’acollida de tarda i 
multimèdia migdia i tarda, 
adaptant-les totes elles al nou 
horari escolar, i amb preus molt 
assequibles per tal d’ajudar a les 
famílies. 

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

I al mes d’octubre iniciarem la 
resta d’activitats programades. 
Continuarem apostant per 
l’extraescolar de Multiesport, 
Escacs, Kids&Us  i Informàtica 
a migdia, i l’Anglès i la Robòtica 
de tarda. Com a novetat, 
ampliem l’oferta d’activitats amb 
l’extraescolar d’ART amb Regina 
Pla, la tarda del dimecres. Els fulls 
d’inscripció els trobareu a l’escola 
preguntant per la monitora de 
l’AMPA. 
A més a més, EN TOTES LES 
ACTIVITATS DE MIGDIA OFERIM, 
per al mateix dia de l’activitat, un 
pack amb menjador per gaudir de 
l’activitat i quedar-se al menjador 
reduint considerablement el cost 
d’aquests, pagant amb rebut 
bancari i el mes sencer.
PACK 1 DIA: 19 €/MES   
PACK 2 DIES: 38 €/MES  
PACK 3 DIES: 57 €/MES  
PACK 4 DIES: 76 €/MES 
Cal sumar aquest cost al preu de 
l’activitat de migdia i serà el cost 

que es passarà per rebut bancari.
També continuem apostant per 
tiquets per usuaris puntuals amb:
TIQUETS M-10: 10 tiquets a 20 € 
per utilitzar durant l’hora sencera 
els serveis d’extraescolars tarda de 
multimèdia.
TIQUETS M-5: 10 tiquets a 15 € 
per utilitzar durant la mitja hora 
d’acollida matinal de 8.30 a 9 h i 
acollida de migdia de 12.30 a 13 h, 
i acollida de tarda de 16.30 a 17 h.
Animem a tots a gaudir-ne!
Continuem gestionant el menjador 
escolar, amb el servei de càtering 
la Llar, amb menús equilibrats 
i supervisats per dietistes, i 
adaptats a les necessitats del 
nostre alumnat. El preu del tiquet 
menjador continua sent de 6 €/
tiquet, i es manté l’oferta de regal 
d’un tiquet per la compra de 15 en 
un mateix pagament. En el preu 
del tiquet està inclòs l’acollida 
de tarda de 16.30 a 17 h, indicant 
en el mateix tiquet.  Durant el 
curs continuarem fem les grans 

festes amb moltes activitats per 
incentivar l’ús d’aquest servei.  
També continuem realitzant 
els informes diaris als alumnes 
d’infantil per tal d’informar a les 
famílies. 
Recordem que l’horari d’atenció 
de les famílies és els divendres 
de 15 a 16.30 h, però cada dia 
de 9 a 10 h del matí trobareu a 
la nostra coordinadora Nati Giné 
per gestionar el canvi de tiquets 
de menjador i multimèdia, i 
inscripcions d’extraescolars. 

30



Entitats Planeres

Com ja vam comentar a l’últim 
magazín, començarem amb l’Eu-
ropean Twirling Clubs Champions-
hips 2018, organitzada per la EFBT 
a Gormanston (Irlanda). Aquest 
campionat és una copa de clubs 
i en aquesta edició van participar 
un total de 8 clubs, 3 de Eslovè-
nia, 3 d’Irlanda i 2 de Catalunya 
(l’Ametlla de Mar i Santa Bàrbara).
El nostre club va presentar un total 
de 8 exercicis (5 individuals, 2 du-
ets i un equip), dels quals es  van 
classificar Laura Lange en quart 
lloc, Núria Zaragoza i Aina Pozo en 
tercer lloc, Andrea León i Noa Cres-
po en sisè lloc i l’equip júnior for-
mat per Andrea, Noa, Alexia, Aina, 
Núria, Mireia i Laura, en segon lloc, 
obtenint així un quart lloc a la 
classificació total del club. Tot un 
èxit tenint en compte que la quan-

titat d’exercicis que portàvem no 
era molt gran.
Tot plegat va ser una bona expe-
riència per a les nostres atletes, ja 
que van ser 4 dies de competició 
amb estones de lleure on vam po-
der viure amb companyerisme una 
gran experiència.
Per una altra banda, durant el mes 
de juliol van fer les desfilades del 
canvi de pubilles i dels diferents 
actes de les Festes Majors, donant 
pas així a les merescudes vacances 
després de tot l’esforç  de les atle-
tes durant la temporada.
Aquest passat mes de setembre, 
vam començar la temporada una 
mica diferent. Les atletes que van 
voler i van poder van assistir al 
XIII Stage Twirling a l’Ametlla de 
Mar, el dia 2 de setembre i va estar 
molt aprofitable per a les nostres 
aletes. En aquest Stage van poder 

treballar amb 3 grans entrenadors 
internacionals:
Alexandra Boissinot (seleccionado-
ra francesa i encarregada del Short 
Program de la selecció francesa).
Alexandre Claveau (conegut per 
les seves espectaculars coreogra-
fies i estil propi. Atleta campió 
d’Europa i mundial en modalitat 
d’equip).
Catlherine Moua (la inimitable 
sensibilitat d’aquesta gran atleta 
l’ha fet un mite a l’esport del Twir-
ling. Campiona d’Europa en Fre-
estyle i duets en vàries ocasions i 
campiona del món en equip).
Per finalitzar, les sortides de les 
nostres xiquetes han conclòs amb 
les desfilades per als actes comme-
moratius de l’11 de setembre.
I ara a començar la temporada 
2018-2019 amb ganes, il·lusió, es-
forç i companyerisme.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
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CF SANTA BÀRBARA

CAMPUS D’ESTIU 2018
El campus d’aquest passat estiu ha 
estat un èxit amb el nombre de nenes i 
nens que han participat a les diferents 
activitats com són el futbol, sortida a 
la platja i les visites d’alguns jugadors 
de primera divisió com Aleix Garcia del 
CF Girona.
Aquest passat campus d’estiu vam 
realitzar un conveni amb l’escola de 
tecnificació de futbol Avatars Academy 
amb el qual els participants al campus 
van poder perfeccionar i aprendre 
diferents tècniques i exercicis.

El 30 de juny es va celebrar la festa 
Remember que es realitza la setmana 
abans de Festes Majors, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara.

Els DJ’S que van participar aquest any 
van ser Joan Roca Dj, Dj Xavi Caballé, 
Dj Toni Rico i Dj Axel Gil de Santa 
Bàrbara que per un imprevist no va 
poder estar punxant aquell dia.

Aquest any vam tenir molta 
participació, no tanta com l’any 
anterior, però van assistir unes 800 
persones aproximadament.

Sortida a la platja

Participants

Monitores Aleix Garcia CF Girona

PRESENTACIÓ DE L’EQUIP AMATEUR 
DEL CF SANTA BÀRBARA
Aquest any és un any molt especial 
per al Club de Futbol Santa Bàrbara, 
100 anys que avalen la seva història.
Des de la junta estem treballant per fer 
les coses el millor possible i pensant 
en el poble i la cantera del club. Per 
això, aquest any de 22 jugadors 14 
són de Santa Bàrbara, la qual cosa ens 
enorgulleix molt.
La junta del Santa està treballant unida 
i molt dur per poder portar a terme 
tota la pretemporada i temporada 

2018-19. Aquest any la junta està 
composta per: Jordi (President), Claudia 
(Vicepresidenta), Noèlia (Secretària), 
Marta (Administració econòmica), 
Anna Marco (Vocal). A nivell del camp 
tècnic està Santi com a delegat del 
CF Santa Bàrbara i també una nova 
incorporació que ha ajudat al club a 
realitzar tot l’apartat tècnic futbolístic 
Ernesto Cid ”Xima” (Secretari tècnic). 
Cal destacar la seva implicació amb 
el club, ja que la seva motivació pel 
futbol fa que Ernesto sigui una peça 
clau a nivell tècnic, del qual estem 

molt agraïts i contents de què formi 
part del Santa.
Aquest any, a nivell tècnic està Parra 
que és un home estimat pel poble, ja 
que ja havia estat tècnic del Santa 
dos temporades enrere i també, com 
a entrenador, està Ernest Cid de Santa 
Bàrbara, tots dos són un bon tàndem 
per al Santa.
La presentació es va realitzar el dia 3 
de setembre, la va presidir l’alcalde de 
Santa Bàrbara el Sr. Alfred Blanch i la 
va dirigir Jordi Segarra, un informador 
del futbol  Ebrenc.

Staff Públic

FESTA REMEMBER CF SANTA BÀRBARA, 30 DE JUNY DE 2018
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LES 4 PRIMERES JORNADES DE LLIGA 
INVICTES
El Santa ja ha disputat les 4 primeres 
jornades de lliga i ha aconseguit 3 
victòries i 1 empat, cosa que és una 
molt bona notícia. Treballarem per 
poder seguir aquesta línia.

Centelles, Ivan, Jaume, Saül, Callau, Amado, 
Esbrí, Roda, Pastor, Ahmed, Pau, Ernest, 
Parra, Jordi, Èric, Genís, Xavier, Ferran, 
Tàrrega, Jordi, Ventura, Ivan, Agustí, Mulet, 
Carles i Xavier.

Foto amb l’alcalde el Sr. Alfred Blanch, el 
director tècnic Ernesto Cid, Parra i Ernest 
Cid entrenadors del CF Santa Bàrbara, Jordi 
Gisbert president i molt important també la 
presència dels membres de la Brigada que 
acompanyen i animen a l’equip allí on vagi.

FUTBOL BASE
Aquest any el futbol base del CF 
Santa Bàrbara disposarà dels següents 
equips: Pre-Benjamí , Benjamí, Aleví i 
Infantil.
Malauradament, no s’han pogut 
formar els equips Cadet i Juvenil, ja 
que els jugadors d’aquestes categories 
han optat per jugar fora del poble, 

encara que la majoria jugaran a la 
mateixa categoria que jugaria el Santa 
si haguéssim fet els equips comentats. 
Des de la junta hem fet tot el que 
teníem a les nostres mans, vàries 
reunions amb jugadors, pares... 
Esperem que la propera temporada 
puguem tornar a tenir totes les 
categories.
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Un nou magazín, un nou inici de temporada, noves 
activitats... 

Abans de començar la nova temporada, volem 
recordar les últimes activitats a les quals la nostra 
entitat va participar durant les passades festes 
majors: l’ofrena a Sant Antoni, la mostra de cuina 
dedicada en aquesta ocasió a les “Tapes i montaditos” 
i que vam poder degustar posteriorment al dinar de 
germanor, juntament amb una paella i una fideuada, 
i el lliurament de trofeus a totes les participants al 
concurs de guinyot femení.

També volem fer menció i agrair a totes les sòcies 
participants en cadascuna d’aquestes activitats la 
seva inestimable col·laboració, sense la qual, de 
ben segur, no hauríem obtingut uns resultats tan 
satisfactoris.

En quant a les activitats programades per aquest inici 
de curs n’hi ha que es repeteixen any darrera any, 
però n’hi ha d’altres que s’incorporen enguany, com 
és el cas de les tardes d’esbarjo al local social, on les 
sòcies es podran reunir per jugar a jocs de taula, fer 
petar la xerradeta mentre prenem un cafè, etc.  

Però també organitzem activitats obertes a tota la 
població:   

CURS 2018/2019 – ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM

IOGA-PILATES Dilluns i divendres
De 19.30 h 
a 20.30 h

FITNESS Dilluns, dimarts i 
dijous

De 20 h a 
21 h

BALL EN LÍNIA Dilluns
De 15.30 h 
a 16.30 h

SORTIDES
Informar-se al local 
social
(Pl. d’Espanya, 19)

Dilluns i 
dimecres 
De 17 h a 
18 h

CAMINADES
Diumenges al 
matí (s’avisarà 
puntualment)

De 9 h a 
12 h

També volem informar que iniciem el curs amb un 
dels actes més importants a nivell comarcal en què 
participa la nostra entitat, la Trobada de Dones del 
Montsià que enguany celebra la seva XXVII edició i 
la població encarregada de la seva organització és 
Amposta. La nostra entitat, any rere any, ha estat  
representada per un bon grapat de sòcies, esperem 
poder-ho repetir també en aquesta ocasió. 
Us desitgem un bon inici de curs i us animem a 
participar-hi molt activament, 

La Junta 
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ESCOLA DE MÚSICA GERMANS ARASA “LOS FLARETS”
Feia dies que a l’escola de música 
no es veia moviment i és que 
amb la tornada a la normalitat al 
setembre, les passejades de joves 
amb instruments amunt i avall ja 
han tornat al passeig de les escoles.

En l’actualitat són uns 70 els alumnes 
que van a classe de música, però 
des de l’entitat, seguim fomentant 
la inclusió d’alumnes més joves, 
especialment amb quotes més 
avantatjoses per als petits, durant el 
seu primer any.

Aquest passat mes de setembre va 
obrir-se el període d’inscripció per 
a aquelles persones que vulguin 
formar-se en l’àmbit musical, 
d’aquesta manera s’ofereixen 
classes a partir dels quatre anys, 
amb formació musical, per als més 
petits, “treballant temes de pulsació 
o afinació, des del moviment i 
les sensacions acústiques”, com 
explicava el director de l’escola Joan 
Marc Subirats.

Les quotes que actualment té 
l’escola van des dels 5 euros, que 
paguen els més petits que fan música 
i moviment, als 55 euros per als que 
aprenen llenguatge musical, o els 30 
euros per als adults, que aprofiten el 
temps de lleure per iniciar-se en la 

formació d’una activitat com és la 
musical. Tot depèn de les hores que 
s’hi dedica, dels instruments que 
es volen aprendre i dels extres com 
l’acompanyament en piano o formar 
part d’un grup de cambra.

En l’actualitat l’escola disposa d’uns 
10 professors i aproximadament 70 
alumnes. La banda jove està formada 
entre 35 i 40 alumnes i la banda gran 
de la Unió Musical Jaume Balmes 
per uns 50. Així que si algun jove vol 
experimentar que no deixi de provar-
ho, però també si algun adult no ha

disposat de temps per endinsar-me 
amb l’aprenentatge musical, mai és 
tard.

Avui volem aprofitar perquè també 
tingueu en compte algunes dates 
importants per a l’escola durant els 
propers mesos. El més immediat és 
la nostra participació a la Fira de 
l’Oli, aquest any amb un estand, 
una oportunitat que com a entitat 
no volem deixar de perdre, per tal 
de donar a conèixer la formació que 
fem a la gent del poble, però també 
als que passen durant aquests dies 
per la Fira de l’Oli. Tot això estarà 
acompanyat d’algunes propostes 
musicals que allí mateix descobrireu 
i d’una sorpresa que ha preparat 

l’entitat que de moment no podem 
explicar-vos.

El 24 i 25 de novembre també la 
nostra entitat realitzarà activitats 
en motiu de Santa Cecília. El dia 
24 per la nit un concert de la UMJB 
amb música de pel·lícules i alguna 
sorpresa més. El dia següent, tindrem 
la celebració de Santa Cecília en la 
qual aprofitarem per anar a buscar a 
diferents músics que s’incorporen a 
la nostra banda gran, però això us ho 
explicarem al proper Magazín. 

Per finalitzar, una altra data que 
també us heu d’apuntar al calendari 
és el 23 de desembre, perquè 
preparem una audició de Nadal 
feta amb les ganes i la il·lusió que li 
posen tant alumnes com professors.

Us adjuntem imatges de la Trobada 
d’Escoles de Música a l’auditori de 
la Fila a Amposta, de l’intercanvi 
de bandes que vam fer a l’estiu a 
les Cases del riu a Rossell i també 
de l’acte d’inauguració del nou 
escenari, així com el reconeixement 
a Paco Casadó i Emeterio, president 
i vicepresident de l’entitat, que van 
deixar els seus càrrecs aquest any 
i que han estat formant part de 
l’entitat des dels seus inicis.
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ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA

El passat 15 de juliol l’Associació Aragonesa Planera 
va participar a l’ofrena a Sant Isidre, el primer 
diumenge de Festes Majors, juntament amb la resta 
d’entitats locals. A l’igual que l’any passat, vàrem 

assistir acompanyats d’alguns components del grup 
de jota “Arte Baturro” de Jérica, que en acabar l’acte 
van oferir al públic una breu actuació de jota cantada.

PARTICIPACIÓ A L’OFRENA A SANT ISIDRE



Abans i Ara



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 4 Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8

Imatge 2 Imatge 3

Imatge 9
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku

Solucions

Qui i què?
Imatge 1: Agustí, Paco, Cinta, 
Agustí, Carmeta, Conxa, Julio, 
Conxa
Imatge 2: Mari Carmen Bonfill, 
Marisa Lleixà, Maria Luisa 
Arasa, Fuensanta Colomé, 
Maria Mercedes Granell i  Maria 
Mercedes
Imatge 3: Carmen Royo i Enrique 
Elies
Imatge 4: Cinta Royo 
Imatge 5: Vicent Fornós i Enrique 
Beltran
Imatge 6: Rosita Caballé i 
Margarita Caballé
Imatge 7: Fornell, Javier Aixendri, 
Pepe Gestí, Toni Bernardo, Jordi 
Mulet, Juan José Pecho, Àngel 
Fibla i Miguel Ferré
Imatge 8: Canalero, Bages, 
Blanch, Arasa i Teixidó
Imatge 9: Isabel, Carmina, 
Montse, Pili i Josefa

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 43





Entreteniment infantil

Endevinalla:
De metall o de paper,
tots en volen tenir més.

Solució núm. 43: La lletra P

Dites i refranys:
El que no agrada als ulls,
no plau a la boca.

Webs recomanades:
www.gatoconbota.com
www.sesamestreet.org 

MOTS ENCREUATS



Planers en adopció

Planera en adopció…

Em dic Inma Burillo Lahoz i fa 33 
anys que vaig néixer a la Cava, 
com us podeu imaginar amb 
aquests cognoms que tinc no sóc 
100% cavera...
Els meus pares van arribar a la 
Cava fa 40 anys, des de Saragossa, 
ells són d’Ariño, un poble de 
Terol, i van embarcar-se en 
aquesta aventura amb un nadó 
de 5 mesos, Silver, el meu germà 
gran amb el que em porto 8 anys.
Els meus pares són “Don Silvestre 
i Donya Fina”, els mestres 
“maños”, mestres jubilats que 
quan van arribar per aquestes 
terres estaven convençuts de què 
no s’hi quedarien molt de temps, 
però els anys van anar passant i 
ells i nosaltres cada cop estàvem 
més integrats. Ells pel fet de ser 
mestres al poble durant tants 
anys són molt coneguts i a més, 
el meus pares, sempre participen 
molt dels actes locals. El meu 
pare especialment sempre ha 
estat involucrat en coses del 
poble: cultura, esports, teatre... 
I nosaltres allí hem estat molt 
feliços.
Vaig tenir una infància genial, 
on no parava mai a casa, 
sempre estava al carrer caçant 
sargantanes, anant a córrer 
el gínjol, trencant “cossiets”, 
actuant a tots els festivals del 
cole... era una nena súper activa! 
Això sí, sempre sense oblidar d’on 
proveníem, ja que tots els festius, 
ponts, setmanes santes, estius... 
tornàvem a Saragossa amb la 
família, cosa que m’agradava 
molt, però que ja no em feia tanta 
gràcia durant l’adolescència 
quan els amics prenen un paper 
molt important.
En aquesta època, tot i que era 
molt bona estudiant, també 

m’agradaven molt les discoteques 
i, en aquells moments, “La Mina “ 
estava molt de moda i venia gent 
de tots els pobles del voltant. Allí 
va ser on fa 16 anys vaig conèixer 
el meu marit, Patrici Cardona, el 
fill menut de Cardona i Ana Cid. 
Quan ens vam conèixer i em va 
dir que era de Santa Bàrbara la 
veritat és que no sabia ben bé on 
situar el poble; ell era una mica 
“perdut” i bastant diferent a mi 
en molts aspectes, però tal com 
ens anàvem coneixent veia que 
era una gran persona i que tenia 
el cap molt més moblat del que 
podia semblar.
Vam començar la relació mentre 
jo estudiava 2n de Batxillerat de 
Ciències de la Salut a Deltebre 
i, tot i que ell no havia estudiat, 
sempre em recolzava i m’ajudava 
en tot per tal que pogués 
aconseguir el meu objectiu, que 
era ser dentista. Així que l’any 
següent vaig marxar a estudiar 
odontologia a la Universitat de 
Barcelona.
Durant 5 anys vam estar 
festejant en caps de setmana i 
a les vacances i la veritat és que 

anàvem molt per Santa Bàrbara 
amb els amics. Recordo les 12 
hores, “lo puesto”, el dia de les 
paelles, el bou estofat... eren 
tot actes diferents dels del meu 
poble.
Després de viure 5 anys a 
Barcelona, tenia molt clar que 
no volia viure allí, quin estrès de 
vida! i vaig tornar a casa, amb 
tanta sort que enseguida vaig 
trobar feina a Tortosa i al meu 
poble.
Durant aquests anys, Patrici, 
que treballava a la construcció, 
va comprar una caseta vella i 
la va reformar sencera i llavors 
em va proposar anar a viure allí. 
La veritat és que la idea em va 
agradar, ja que Santa Bàrbara 
formava part de la meva vida, 
però al mateix temps, em sabia 
greu pels meus pares perquè a la 
Cava només estàvem els quatre i 
el meu germà ja havia marxat a 
viure a Amposta i ara jo marxava 
a Santa Bàrbara. Tot i així, em 
quedava el consol de saber que 
com treballava allí els veuria 
gairebé tots els dies i, a més a 
més només estem a 20 minuts.

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

Però quan més m’alegro d’haver 
decidit venir a viure aquí, és des 
de què han nascut els meus fills, 
l’Emma de 6 anys i l’Arnau de 
quasi 3. M’encanta que tinguen 
el que jo he enyorat en alguns 
moments; la meva família mai ha 
fallat en els moments importants 
de la meva vida, agafaven el 
cotxe i cap a baix, però el fet de 
tindre iaios, padrins, tios, cosins... 
al costat en el seu dia a dia és 
genial, m’encanta veure com va 
a dinar al de la padrina o com 
els iaios van al cole a buscar-los, 
i la veritat és que treballant com 
treballem els dos això és una gran 
ajuda. I és el fet de tenir-los a ells 
també el que ens ha fet començar 
a participar en moltes més coses 
del poble, ja que al començar 
l’Emma a la guarderia vam 
conèixer un grup de pares, molts 
dels quals actualment considero 
els meus amics. Participem molt 
activament en els actes del poble, 
ens agrada molt la festa i ens 
apuntem a tot: carnaval, cursa 
enigmàtica, paella...
Actualment, tot i que al poble 
sigui Inma la cavera, per a molts 
crec que estic molt integrada 
a Santa Bàrbara, es fan molts 
actes, està molt ben situada 
geogràficament, és un poble 
amb moltíssims serveis pel 
nombre d’habitants que som: 

llar d’infants, escola, institut, 
instal·lacions esportives, parcs 
infantils, comerç, associacions, 
etc. Jo mateixa he format part 
de l’AMPA de l’escola i intento 
ajudar sempre que puc, tot i que 
amb la feina em resulta un poc 
complicat.
Baixo a Sant Jaume d’Enveja 
tots els dies a treballar, ja que 
fa 2 anys vaig obrir una clínica 
dental, però en cap moment em 
plantejo marxar del poble, ben 

al contrari, els plantejo als meus 
pares que vinguin a viure aquí, ja 
que com a bons iaios que són hi 
ha temporades que estan dia si i 
dia també per aquí cuidant dels 
meus fills, molts ja els comenceu 
a conèixer! Així que de moment 
aquí em quedo, em sento molt 
bé, m’he sentit sempre molt ben 
acollida i fins i tot puc dir que 
d’entre totes les meves múltiples 
identitats, cavera, maña... ja tinc 
una part de planera.
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FutbolNet

A principis de mes d’octubre es va 
iniciar, novament, el projecte de 
FutbolNet, gràcies a un conveni 
signat entre la Fundació del FC 
Barcelona i l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara. 
La durada del programa és del mes 
d’octubre fins a finals del mes de 
maig, seguint el calendari escolar. Es 
realitzen dos sessions setmanals, els 
dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.30 
h, a les instal·lacions de l’Estadi 
Municipal. Poden accedir-hi un total 
de 40 menors, d’edats compreses 
entre 10 i 15 anys. Per a qualsevol 
informació i per fer les inscripcions 
s’han d’adreçar al 1r pis de l’Edifici 
Municipal de Serveis Socials.
El projecte pretén educar als 
participants fomentant els valors 
positius, promou el treball en 
valors a través de l’esport en 

infants i joves per facilitar la 
seva inclusió a la societat i el seu 
desenvolupament personal. Els 
elements claus de FutbolNet són: la 
diversió, l’activitat física, els valors, 
la identitat i el compromís amb 
l’entorn. Les diferents sessions estan 
estructurades de manera que hi ha 
estona de benvinguda i trencament 
de gel, estona de realitzar la 
dinàmica o el partit FutbolNet i 
estona de diàleg i reflexió. 
Es considera important donar-li 
continuïtat al programa, ja que és una 
bona eina per a treballar, de manera 
diferent, molts aspectes de la vida 
diària dels menors. Es transmeten 
hàbits saludables, s’ofereix un espai 
de lleure, es fomenta la participació 
i la cooperació i tenen un espai en el 
qual poden opinar, dialogar i arribar 
a acords, tenint tots i totes el mateix 
protagonisme.  

3r any de FutbolNet a Santa Bàrbara



Llar d’Infants Les Beceroles

Com molts i moltes de vosaltres sa-
breu, el passat 3 de setembre vam 
encetar un nou any acadèmic a 
la Llar d’Infants les Beceroles. En 
aquest curs vinent 2018-2019 es-
devindran canvis significatius en el 
nostre funcionament, entre ells, el 
canvi de direcció. L’actual directo-
ra de la Llar d’Infants serà Rebeca 
Estrada Pla, diplomada en Magisteri 
d’Educació Infantil a la Universitat 
Rovira i Virgili (Tortosa). A més a més, 
com la majoria de vosaltres sabreu, 
s’ha decidit eliminar les editorials i, 
per tant, ja no s’haurà de fer la des-
pesa que suposava comprar els lli-
bres per al curs escolar. Cal dir que, 
tot i no emprar-se la metodologia 
que s’usava fins al moment (fitxes i 
editorials), els objectius marcats pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya s’assoliran 
de diferent manera; treballarem per 
projectes. Aquesta metodologia con-
sisteix a treballar de manera glo-
balitzadora on els nens i les nenes 
esdevenen protagonistes i respon-
sables del seu propi aprenentatge. 
Amb el treball per projectes es pre-
tén que l’alumnat aprengui a pensar 
per ells i elles mateixes, despertar-
los-hi el sentiment per investigar 
així com aprendre dels seus errors 
i encerts.
Les encarregades de dur aques-
ta metodologia a terme seran les 
educadores de les diferents classes. 
Aquest any comptem amb una clas-
se de P0, “El Circ”, on les educadores 
seran Rebeca Estrada i Judith Beltri. 
Pel que fa a P1, comptem amb dues 
línies, la classe de “La lluna”, tuto-
ritzada per Gemma Duran i la clas-
se de “El sol” on la tutora és Rosana 
Fort. A P2 podem trobar a Yolanda 
Espuny com a tutora de l’aula de 
“Els Vaquers” i, com a paral·lela, a 
Estela Marín, tutoritzant l’aula “Els 
Indis”. 
Aprofitem l’ocasió per tal de recor-
dar a les famílies que restem a la 
vostra disposició, també per recor-
dar que la matrícula estarà ober-
ta durant tot l’any i que la Llar 
d’Infants romandrà oberta des del 
dia 3 de setembre del 2018 fins el 31 
de juliol del 2019.
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Joventut

Ja passades les activitats de l’estiu, i després de 
l’èxit obtingut, les hem valorat positivament, amb 
una gran participació, tant a la cursa enigmàtica 
com a les colònies d’estiu, on sense, una vegada 
més, la tasca desinteressada dels monitors no 
s’haguessin pogut dur a terme.
A aquestes alçades, ja estem començant a preparar 

les activitats de l’últim trimestre de l’any. En breu 
arrencarà el curs de formació bàsica per a formar 
part del Grup Joventut, destinat als joves nascuts 
l’any 2002.  
I també la preparació del Parc de Nadal i el túnel 
del terror.

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

Oficina: C/ Major, 24 · 43570 Santa Bàrbara (Tarragona)
Tel. 977 718 725 · Fax 977 719 705

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100





Smartcentre

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de 
les zones rurals

L’objectiu d’aquests 
ajuts és el foment 
d’inversions que 
generin activitat 
e c o n ò m i c a 
m i t j a n ç a n t 
accions adreçades 
a la reactivació 
econòmica i la 
creació d’ocupació, 
a establir polítiques 
específiques per als 

joves del món rural, a promoure accions dirigides 
a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la 
protecció dels recursos naturals, i a estimular la 
innovació i la transferència de coneixements en el 
sector agroalimentari.

Es poden sol·licitar ajuts per a empreses de nova 
creació o bé per ampliació d’existents, sent els eixos 
principals els següents:

Projectes de transformació i/o comercialització de 
productes agroalimentaris

Projectes no agroalimentaris

Recuperació del patrimoni cultural i natural

Infraestructures públiques per la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic

Infraestructures que generin activitat econòmica i 
ocupació

A Santa Bàrbara, en els darrers anys, s’han aprovat 
diferents projectes amb cofinançament del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya- 
LEADER, tant públics com privats. Aquests ajuts 
han permès a algunes empreses del nostre poble, 
gaudir d’una font de finançament externa que els 
ha servit d’ajuda per iniciar, potenciar i/o ampliar 
els seus respectius negocis. 

Per a més informació, us podeu adreçar a 
l’Smartcentre els divendres de 10 a 13 hores i al 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre- 
Montsià, al correu electrònic leader@leader.cat o als 
telèfons 977 511 334 i 977 449 003. 
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Smartcentre

L’activitat de l’Smartcentre
La bibliopiscina durant els mesos 
de juliol i agost ha estat en marxa 
a les piscines municipals on els 
usuaris entre bany i bany han pogut 
trobar des de novel·les, llibres de 
cuina i altres temes, a revistes de 
tot tipus per als adults, i també els 
petits disposaven de contes i revistes 
adequades a la seva edat. Igual que 
altres anys ha estat a disposició de 
tots de dilluns a diumenge.
Volem destacar, al mes de juliol, el 
XIII Concurs d’Imatge Digital, aquest 
any amb el tema “Monuments de 
Santa Bàrbara”. En aquesta edició hi 
va haver un total de 16 participants 
i 41 fotos, les quals sempre ens fan 
descobrir nous indrets del nostre 
poble. Una vegada el jurat va 
escollir els tres guanyadors, dintre 
la programació de Festes Majors es 
va fer l’acte d’entrega de premis i 
obsequis a tots els participants.
Arribat el mes de setembre tots ens 
posem en marxa, els nens i nenes 
tornen a l’escola i l’Smartcentre es 
prepara per tornar a començar amb 
totes les seves activitats habituals, 

més les novetats que s’incorporen 
cada any. Enguany “Llegim junts”, 
un club de lectura que es farà cada 
setmana per a nens i nenes de 1r i 2n 
de primària, on junts compartirem 
lectura i diversió. També novetat 
enguany el “Club de lectura juvenil” 
on un cop al mes ens reunirem per 
llegir i parlar dels temes que més 
interessen als nostres joves. Amb 
aquesta nova oferta més bebeteca, 
contacontes i llegim i xalem volem 
donar cobertura a totes les edats, i 
que tots i totes tinguin la possibilitat 
de gaudir de llibres i de lectura.
Els adults tenen moltes ganes de 
començar, el 25 de setembre ja van 
tenir el seu primer dia de club de 
lectura, on van comentar els llibres 
llegits a l’estiu “Todo bajo el cielo” 
de Matilde Asenci i “El caçador de 
bruixes” de David Martí. A més a 
més, a aquesta primera sessió van 
poder comptar amb l’assistència de 
l’escriptor David Martí i rebre una 
classe magistral sobre les bruixes.
El 27 de setembre vam tenir el dia 
SMART, Dia Mundial del Turisme, 
per tant us recordem que a la nostra 

biblioteca podeu trobar tot tipus de 
guies per fer viatges i excursions.
El dia 28 de setembre ens va venir a 
ajudar la iaia Carmeta, va aprofitar el 
dia per anar a l’Escola Jaume Balmes, 
saludar als alumnes i explicar tot 
el que ofereix la biblioteca per 
a ells, les activitats infantils, les 
motxilles viatgeres, la bibliocursa, 
la minibibliocursa, això sí, sense 
oblidar tot el que poden agafar en 
préstec.
També continuem amb les sessions 
d’inserció laboral, els divendres 
de 9 a 13.30 h, per a totes aquelles 
persones interessades en la recerca 
de feina o millora d’aquesta, amb 
Reemprèn, tots els divendres de 10 
a 12 h, i els exàmens d’ACTIC els 
dijous al matí.
A més a més de les novetats, encetem 
el curs amb un nou horari d’obertura 
al públic, de les 10 a les 13.30 hores 
i de les 16 a les 19 hores. Nou horari, 
novetats, les activitats de sempre, i 
com és habitual alguna sorpresa. Us 
esperem! Recordeu que hi ha coses 
per a totes les edats.
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Smartcentre

Títol: El cel no és per a tothom
Autor: Marta Rojals
El cel no és per a tothom recrea quatre dècades d’aquest joc subtil de pesos i mesures que és la 
vida d’una família i els seus topants. Els esforços per obrir-se camí malgrat la malaltia d’un pare 
que sublima l’afició pels avions tot fent maquetes i els retrets d’una mare que només refrena 
la seva agror quan treballa a la perruqueria. Els afanys, els sacrificis i les traïcions dels tres fills 
per fer realitat els somnis d’arrelar, de volar, de fugir corrents. Són quaranta anys, també, de 
canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics d’un país el paisatge del qual –terra, mar i aire– 
es transforma davant dels ulls del lector com un diorama en moviment. Marta Rojals demostra 
de nou en la seva ambiciosa tercera novel·la que posseeix el geni de la llengua tant per a la 
descripció com per al diàleg, un talent innat per muntar eloqüents estructures narratives i una 
capacitat d’aprofundiment psicològic que li permet afegir a l’Èlia de Primavera, estiu, etcètera i 
l’Anna de L’altra una nova galeria de personatges propers i inoblidables.

El racó de les recomanacions

Web 
pangea.org
Pangea  és el proveïdor de serveis d’Internet per 
entitats de  l’Associació Pangea – Coordinadora 
Comunicació Per a la Cooperació. L’entitat i el 
projecte “Pangea” es van crear l’any 1993, amb 
la finalitat de  fer arribar Internet i les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació a les 
associacions, ONGs, persones i col·lectius sense 
ànim de lucre  que treballen pel canvi, la justícia 
social, l’educació, la pau, el medi ambient, el 
desenvolupament, la cooperació, etc. La missió de 
Pangea és promoure l’ús estratègic de les xarxes 
de comunicació i les tecnologies de la informació 
i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la 
justícia social i convertir-se en una eina que ajudi a 
complir els objectius de col·lectius socials, organitzacions i moviments socials. Així com, promoure que les organitzacions 
i moviments socials comparteixin informació, coneixement i recursos tècnics per a l’ús efectiu i estratègic de les TIC, 
especialment d’Internet, de forma sostenible i respectuosa amb la diversitat i els valors de la cultura i societat local i global. 
Pangea està dirigida per una Junta que marca les principals línies de treball de l’entitat. 
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Participació Planera

II Festa de la Tardor  “Defensem la Democràcia”
A Santa Bàrbara, el dia 30 de setembre, al pati de 
l’Escola Jaume Balmes, es va realitzar una festa per 
commemorar l’1 d’octubre de 2017, un dia que serà 
difícil d’oblidar. Durant tot el dia, un grup de voluntaris, 
va organitzar tot un seguit d’actes per homenatjar a 
la gent que va fer possible la consulta i que va patir la 
brutalitat policial. 
Xocolatada, resolució de conflictes, xerrades, tallers, 

històries i anècdotes, vivències viscudes, tast de 
vins, les cartes i dibuixos que faran arribar als 
presos polítics, dinar popular, contacontes, activitats 
infantils, ballada de jotes, confecció d’un llaç groc, 
gegant ballada dels gegants i capgrossos, actuació del 
grup de dolçaines i tabals i la passejada fins al parc 
1 d’octubre amb la lectura del manifest van ser les 
activitats que es van anar succeint durant tot el dia.
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Participació Planera

El passat dissabte dia 22, aquesta associació va donar 
el tret de sortida al començament del nou programa 
d’activitats, temporada 18/19.
L’acte va consistir en fer una excursió per un 
circuit, perfectament senyalitzat d’uns 14 km 
aproximadament, per la Plana de Santa Bàrbara. La 
calor regnant que va acompanyar la marxa, va fer que 
els refrescs en finalitzar s’agraïssin encara més.
En l’arrencada de la nova temporada, com és habitual, 
s’aprofita per celebrar la junta general ordinària per 
tractar dels assumptes propis de l’associació, i que 
aquest any va coincidir amb la renovació de la meitat 

dels membres que composen la junta directiva.
Cal destacar que va sortir elegit com a nou president 
el senyor Teri Panisello Casanova, desitjant-li el millor.
Un cop finalitzada l’assemblea, tots els assistents es 
van reunir en un dinar de germanor, que va servir per 
enfortir llaços d’amistat.
Per últim, ressaltar l’alta participació en tots els actes, 
ja que van ser 104 persones que es van reunir.
Desitjant que aquesta participació es mantingui 
durant tota la temporada.

Ultreia

Amics del Camí de Sant Jaume del Montsià
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Participació Planera

L’any 2009, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va organitzar un taller, per 
aprendre els balls típics de la població, 
a través del programa Tallers per a 
la Festa Terres de l’Ebre i un grup 
de persones amb l’entusiasme, la 
constància i les ganes de mantindre 
ben viva una part del les tradicions 
planeres ens vam apuntar al taller i 
des d’aleshores hem anat aprenent 
els balls que ballaven els nostres 
avantpassats planers i també hem 
incorporat alguns balls de les Terres 
de l’Ebre. 
En els anys successius, aquest 
grup de balladors i balladores, 
majoritàriament els que vam 
començar al 2009, hem anat ballant 
en diferents actes i celebracions que 
es realitzen a Santa Bàrbara, com a 
la celebració de la Festivitat de Sant 
Gregori, a la tradicional cantada i 
ballada de cobles per les cases de 
les pubilles, a la Fira de l’Oli Novell, 
els Cítrics i la gastronomia, a les 
representacions teatrals del Viatge 
al Passat Planer i també a les Festes 
Majors.
Aquest any 2018 hem començat a 
assistir a les diferents trobades de 
jotes que s’organitzen pel territori, 
concretament hem assistit a les 
trobades de Sant Jaume d’Enveja, 
Amposta, Deltebre, Godall i Prat de 
Comte, tot i que també ens havien 
invitat a les trobades de la Jana, 
Benifallet i Tivenys, però no vam 
poder assistir.
El Grup de Ball Jota Planera estem 
molt contents i il·lusionats d’haver 
pogut assistir a les trobades i 
mostrar, als diferents pobles de les 
Terres de l’Ebre, com es balla la jota 
de Santa Bàrbara. 

Grup de Ball Jota Planera
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Opinió dels Partits Polítics

Novament ens retrobem en aquesta columna política per 
fer cinc cèntims dels nostres pensaments i idees com a 
grup local de PDECat, i no ens podem estar de comentar i 
rememorar el que va passar ara fa un any. El dia 1 d’octubre 

de 2017 passarà a la història del nostre país perquè va ser un triomf 
de la democràcia. El poble de Catalunya, tot i les dificultats i amb 
tots els recursos de l’estat espanyol intentant aturar-ho, vam 
exercir el nostre dret a vot i de forma contundent, amb un 90’18 
% dels vots emesos vam decidir que volíem la Independència de 
Catalunya. Vam demostrar al món, de forma exemplar, que som un 
poble que vol decidir el seu futur, que supera les adversitats i lluita 
pacíficament per defensar els nostres drets.
Aprofitem també per condemnar la violència policial exercida 
contra persones reunides pacíficament, que només volien votar; 
expressar la seva opinió. L’1-O va ser un motiu de vergonya per a 
Espanya, i tot el món ho va poder veure amb els seus ulls.
El nostre compromís de respecte al resultat del referèndum segueix 
intacte i volem recordar que aquesta “festa de la democràcia” 
no hagués estat possible sense la feina que institucions, càrrecs 
públics, entitats, partits polítics i persones individuals van dur a 
terme. Gràcies a tots i a totes. Molts d’ens han pagat i estan pagant 
molt car el seu compromís, per això mateix, no podem defallir: 
la fermesa i la determinació del nostre poble ens portaran a la 
victòria final.
Voldríem recordar els polítics exiliats i als empresonats, Carles 
Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Antoni Comín, Carme 
Forcadell, Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Raül Romeva, 
Josep Rull, Meritxell Serret, Jordi Turull, Marta Rovira, Anna Gabriel, 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 
La nostra lluita no acabarà mai i continuarem treballant perquè el 
nostre petit país visqui en llibertat, i no descansarem fins que els 
presos polítics i exiliats estiguin a casa seva.
Salut, força i seny!

REGIDORA
NO ADSCRITA
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