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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

Montse
Rodríguez Arasa
Regidora de Serveis 
Socials, Personal i 
Règim Intern

Ara fa 16 anys em van proposar formar part de la llista de CIU per a 
les eleccions municipals de l’any 2003. Sense pensar-ho molt, vaig 
acceptar formar part del projecte que em presentava el llavors cap 

de llista Joaquín Martí, i per l’equip de gent que en formava part, però la 
veritat que mai amb la idea de sortir elegida com a regidora de l’Ajuntament.

Però tot i així, des del primer moment vaig emprendre aquesta tasca, i 
privilegi, amb molta il·lusió i ganes d’aportar alguna cosa al meu poble.

Sent com soc, treballadora social, que m‘assignessin la cartera de Serveis 
Socials em va motivar moltíssim; però també les de Salut i Joventut, amb 
la tasca de donar-li continuïtat al Grup Joventut i a totes les activitats que 
gràcies a ell s’organitzaven.

La primera legislatura va ser tot un aprenentatge per a mi, d’assumir 
responsabilitats, d’intentar escoltar tothom, d’aprendre de tothom, i 
d’aportar el màxim del meu temps, imaginació i esforç.

El tema més important que vaig poder gestionar aquells primers quatre 
anys fou la implantació al municipi d’un equipament per a la gent gran, 
que finalment vaig poder veure fer realitat l’any 2014.

En les dos següents legislatures, l’alcalde del moment Jordi Boronat, em va 
fer la confiança de continuar al seu costat i poder seguir tirant endavant 
temes iniciats els primers quatre anys que havien quedat al tinter, com 
per exemple la dignificació de l’espai on ubicar els serveis socials bàsics i 
el centre obert l’Oliveta, que malauradament, ara ha patit una important 
modificació. Si hagués de definir aquells anys en una paraula, seria 
plenitud; plenitud perquè amb l’experiència i confiança adquirida em veia 
més preparada per assumir temes importants; plenitud perquè van ser uns 
anys de molt de treball amb molt pocs ingressos; però sobretot plenitud 
perquè vam ser capaços de crear un equip fort i cohesionat, capaç de tirar 
endavant grans projectes al municipi.

Ara és el final de la meva quarta legislatura, en aquest cas al costat de 
l’actual alcalde Alfred Blanch. Ha estat l’època de tancar temes, de millorar 
la gestió dels serveis creats a les meves àrees... i en l’àmbit de l’àrea de 
personal, de poder dignificar i ordenar els salaris i condicions laborals d’un 
equip de persones amb una gran vàlua que, en general, s’impliquen en la 
feina, de manera responsable, cosa que de vegades no se’ls reconeix com a 
treballadors públics que són.

Només em queda donar les gràcies als diferents alcaldes, als companys i 
companyes regidors i regidores, i sobretot als treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament per haver fet que els moments “no tan fàcils” (que n’hi ha 
hagut) es convertissin en oportunitats de canvi i de millora.

És el moment de donar pas a altres persones, amb ganes de treballar, de 
dedicar-hi temps, i d’aprendre moltíssim; cosa que animo a fer a tothom 
per posar en valor una tasca molts cops criticada, que des de fora mai pots 
pensar què implica i que gratificant que és.
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Alcaldia, Urbanisme i Cultura

Belly Run, el nou ‘Mario Bros’ de les Terres de l’Ebre

El dimecres 10 d’octubre 
l’Smartcentre de Santa 
Bàrbara, els regidors Laia Pla 

i Antonio Ollés i tothom que va 
voler apropar-se van rebre a Paco 
lo Panxut, amb el seu cotxe 4L, en 
motiu del llançament al mercat 
de Belly Run Terres de l’Ebre, un 
joc de plataformes de tipus Arcade 
on el personatge principal, Paco lo 
Panxut, recorre alguns dels espais 
més singulars dels municipis de 
les Terres de l’Ebre, entre ells Santa 
Bàrbara. 
El jugador haurà de superar els 
nivells ambientats en 36 poblacions 
ebrenques i afrontar els reptes que 
se li proposin. Es tracta d’una APP 
gratuïta per a mòbil i tablets iOS i 
Android impulsada per l’empresa 
ebrenca EAAPP Entertainment S.L, 
dels emprenedors Josep Piñol i Josep 
Adell.
L’app gratuïta personalitza les 
poblacions amb un disseny capa 
2D —amb programació de Josep 
Rodríguez Amarità i disseny de Laia 
Rodríguez Amarità— i està pensada 
per a la promoció cultural i turística 

del territori. És el primer cop que 
un joc per a mòbil recrea costums, 
tradicions i patrimoni arquitectònic 
amb una usabilitat adaptada als 
nous temps. Cada població té la 
seva pròpia música en format 8bits 
adaptada pel músic David Mauri. 
La majoria dels temes són jotes 
populars tot i què artistes ebrencs 
han cedit algunes cançons per ser 
incorporades al joc. És el cas del 
cantant Joan Rovira que, amb la 

cançó ‘M’agrada’, posa la música 
al nivell del joc que transcorre a 
Camarles, el seu poble de naixement. 
Al mateix temps, mentre el jugador 
passa per l’Ametlla de Mar pot 
escoltar ‘La Farola’ de Miquel del 
Roig, i ‘Panxampla’ de Quico el 
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries és 
la banda sonora d’Alfara de Carles. 
A Sant Carles de la Ràpita, el grup 
Equus ha cedit el seu tema ‘Lo barri 
del Xicago’. 

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

Aquest any 2019, se celebra el XXVIII Concurs 
Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. Els 
premis que es convoquen són els següent:

PREMI DE POESIA, dotat amb 600 € i donat per 
l’AJUNTAMENT, a un recull d’entre 10 i 25 composicions, 
de tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 120 €, 
donat per l’AJUNTAMENT.
PREMI D’ASSAIG, dotat amb 600€, a un estudi d’un 
mínim de 30 pàgines sobre un tema relacionat amb 
qualsevol aspecte del poble de Santa Bàrbara (tradicions, 
història, biografies de personatges famosos o populars, 
costums, oficis, llegendes i contalles, cuina, cançoners, 
festes, pagesia, danses, vestuari, dialecte, flora, fauna...) 
i un accèssit de caràcter local de 120 €, donats ambdós 
per l’AJUNTAMENT.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 
15 de març de 2019, a les 13 hores. 
El veredicte del jurat es farà públic el dia 5 d’abril de 
2019. El mateix dia es donarà a conèixer la data del 
lliurament dels premis.
Les bases específiques d’aquest concurs es poden 
consultar a la web municipal www.santabarbara.cat. 
També es pot realitzar qualsevol consulta a l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, telèfon 977 717 000.
També es convoca el XXVIII CONCURS LITERARI ROGELIO 
FARNÓS, de caràcter local, destinat als alumnes de 
l’Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un dels cicles d’Educació 
Primària i d’Educació Infantil se li atorgarà un premi 
consistent en un lot de llibres, donat per l’AJUNTAMENT. 
A més a més, tots els participants rebran un record 
commemoratiu.
L’especificació de les bases serà establerta per la mateixa 
escola.

L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred Blanch, creu que 
aquest concurs que s’organitza des de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara dona prestigi a la cultura planera, però 
sobretot dona a conèixer el nostre poble a l’exterior, ja 
que hi ha molts participants d’arreu de Catalunya, per 
això, aquest any, s’ha cregut convenient doblar l’import 
de tots els premis i accèssits.  

XXVIII Concurs Literari Sant Jordi Vila
de Santa Bàrbara

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

ROGELIO FARNÓS
(Caràcter local i escolar)

Concurs Literari
XXVIII
Sant Jordi 
Vila de Santa Bàrbara 2019

COL·LABOREN

ORGANITZA:

Escola Jaume Balmes

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Premi de Poesia dotat amb 600 €
Accèssit de caràcter local dotat amb 120 €

Premi d’Assaig dotat amb 600 €
Accèssit de caràcter local dotat amb 120 €

Bases i més informació a www.santabarbara.cat



Alcaldia, Urbanisme i Cultura

El president de la Generalitat de 
Catalunya el M. Hble. Sr. Quim 
Torra va visitar Santa Bàrbara el 

dia 11 de novembre de 2018.

El president va arribar a les 10 hores 
a l’Ajuntament per tal de començar 
la segona jornada de visita oficial a 
les Terres de l’Ebre. Allí va ser rebut 
per l’alcalde, el delegat del Govern a 
les Terres de l’Ebre, els regidors i regi-
dores i les pubilles. Seguidament van 
pujar al despatx de l’alcalde on es va 

signar el llibre d’honor del consistori 
i se li va fer entrega dels obsequis: el 
llibre de Santa Bàrbara en imatges, 
un lot d’oli d’oliva de la població i una 
caixa de clementines recent collides. 
Després d’una breu reunió amb les 
autoritats locals, on entre altres te-
mes es va incidir en la importància 
de la rehabilitació de l’ajuntament, 
la comitiva acompanyada dels ge-
ganters, el Club de Twirling i la Unió 
Musical Jaume Balmes es van dirigir 
al Parc 1 d’Octubre on els esperaven 

els representants de les entitats mu-
nicipals i tota la població que va voler 
participar en l’acte. Allí es va realit-
zar una actuació del Grup de Ball Jota 
Planera i el lliurament de la Medalla 
Centenària a la Sra. Adela Cardona 
Lleixà a càrrec del president de la Ge-
neralitat. Un cop realitzats els parla-
ments protocol·laris, es va acabar la 
visita amb un esmorzar popular amb 
productes típics de la plana per a tots 
els assistents. 

Visita del president de la Generalitat a Santa Bàrbara
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Festes i Fires

Fira de l’oli 2018
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Un any més, Santa Bàrbara 
disposarà d’una persona 
treballadora beneficiària 

del sistema nacional de la garan-
tia juvenil, dins del programa de 
contractació de joves en pràcti-
ques. Aquest programa, impulsat 
pel Fons Social Europeu (Iniciati-
va d’ocupació juvenil) i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, té com 
a objectiu facilitar l’entrada dels 
i les joves amb titulacions acadè-
miques a entrar al mercat laboral, 
mitjançant contractes en pràcti-
ques. 
Per a aquesta edició, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara va sol·licitar 
una persona en formació d’infor-

màtica, ja que hi ha un alt volum 
de feina en aquest sentit, des de 
la millora de xarxes TIC, fins a la 
digitalització de documents, així 
com l’adaptació de l’actual admi-
nistració a tot el sistema d’admi-
nistració electrònica. La persona 
contractada estarà durant sis me-
sos realitzant diferents tasques as-
signades prèviament, amb un pla 
de pràctiques adaptat i una revisió 
periòdica del treball que realitzi la 
persona contractada. 
Per a Montse Rodríguez, regidora de 
Personal, és fonamental poder ac-
cedir a aquest tipus de programes 
els quals suposen una oportunitat 
per a joves que, en molts casos, no 

tenen experiència. També, per una 
altra banda, aporta a l’ajuntament 
coneixements teòrics per tal de po-
der-los aplicar a les tasques que li 
siguin assignades.  

Comença el programa de joves en pràctiques 2018

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Coincidint amb la Fira de l’Oli 
2018, vam tenir a Santa Bàr-
bara la nova exposició OLI-

VERES MIL·LENÀRIES DEL TERRI-
TORI SÉNIA, finançada per les Di-
putacions de Castelló, Tarragona i 
Terol, amb fotografies i informació 
actualitzada i ampliada sobre les 

oliveres mil·lenàries dels 22 pobles 
que en tenen. 

L’exposició està formada per 33 
panells, dels quals 7 són genèrics 
(portada, territori, història, varie-
tats, marca de garantia Aceite Far-
ga Mil·lenària, suports i premis), 
8 dels pobles que en tenen més: 

Ulldecona, Canet lo Roig, la Jana i 
Traiguera, i 18 de la resta: la Sénia, 
Sant Jordi, Godall, Freginals, Ros-
sell, Cervera del Maestrat, Càlig, 
Santa Bàrbara, Benicarló, Vinaròs, 
Mas de Barberans, Vall-de-roures, 
Alcanar, la Galera, Sant Carles de 
la Ràpita, San Rafael, Vallibona i 
Pena-roja de Tastavins. 

Exposició oliveres mil·lenàries
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Hisenda, Esports i Medi Ambient

Ja està en funcionament el parc 
caní Les Oliveres, situat a la 
zona verda del parc de les olive-

res, just al davant del Museu de la 
Vida a la Plana. Un parc caní és un 
espai tancat destinat per a l’esbar-
jo dels gossos i perquè puguin fer 
les seves necessitats fisiològiques. 
La normativa d’ús d’aquest espai 
s’ha regulat a través de la modifi-
cació de l’ordenança de civisme i 
convivència ciutadana, en els ar-
ticles 65 i 66. L’equipament està 
compost per una tanca perimetral, 
dos portes d’entrada i sortida, dos 
panells informatius que informen 
de la normativa d’ús, una papere-
ra amb dispensador de bosses, un 
banc i dos jocs “d’agility”. L’objec-
tiu d’aquest parc és que la gent de 
la zona disposi d’un espai de joc 
per portar els seus gossos, i que 
aquests puguin passejar lliure-
ment dintre del recinte, sense cap 
perill. Des de la Regidoria de Medi 
Ambient es demana un ús respon-

sable de les instal·lacions. El regi-
dor Joan Abella Calduch recorda 
que els parcs canins són d’ús ex-
clusiu per a gossos i que en cada 
estada al parc, els propietaris dels 
gossos estan obligats a recollir les 
dejeccions, les quals s’han de dipo-
sitar a la paperera del recinte o al 
contenidor marró de resta. 

Amb l’obertura d’aquest equipa-
ment, l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara pretén reduir la brutícia per 
dejeccions de gossos que hi ha per 
la via pública del municipi i gua-
nyar en qualitat de vida per als 
veïns i també per a les seves mas-
cotes.

Properament, es construirà un nou 
parc amb les mateixes caracterís-
tiques, a la zona de la Raval dels 
Sabres. Si s’observa un bon ús de 
les instal·lacions, per al 2019, es 
crearà una xarxa de parcs canins 
repartits per tot el municipi i una 
ruta saludable canina amb dife-
rents jocs “d’agility”. 

Posada en funcionament del parc caní Les Oliveres

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU

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





Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Un any més l’Smartcentre, i 
aquest any juntament amb el 
Servei de Teràpia Ocupacional 

(STO) de Santa Bàrbara, participava 
activament en la Jornada de la Internet 
Social organitzada pel Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital de la 
Generalitat de Catalunya. La Jornada 
de la Internet Social és un espai de 
trobada, d’aprenentatge, de compartir 
experiències i de conèixer projectes i 
iniciatives innovadores que tenen lloc 
al territori, dins i fora de la Xarxa Punt 
TIC. Un total de 130 persones es van 
donar cita el 27 de setembre, tot es-
trenant nova ubicació: l’espai Bital de 
l’Hospitalet de Llobregat.

L’Smartcentre i el STO de Santa Bàr-
bara van ser els encarregats de realit-
zar un dels tallers de la jornada amb 
el títol: Diversitat funcional i TIC. En 
aquest espai van explicar el funcio-
nament de l’Smartcentre i del STO de 
Santa Bàrbara, així com la sinèrgia de 

col·laboració establerta d’ambdós ser-
veis i la importància i el paper de les 
TIC en el procés d’inclusió dels usuaris 
del STO. A la jornada van assistir dos 
usuaris del STO de Santa Bàrbara, una 
monitora del STO i la Dinamitzadora 
del Punt TIC Santa Bàrbara.

L’any 2014 un dels espais de l’Smart-
centre va passar a estar compartit 
amb el STO de Santa Bàrbara, una es-
cola taller per a persones amb diver-
sitat funcional. Des del minut zero, la 
complicitat i la implicació per amb-
dues bandes va generar una sinèrgia 
de col·laboració i treball conjunt per 
facilitar la inclusió digital i social dels 
usuaris amb diversitat funcional i per 
conscienciar la resta d’usuaris de la re-
alitat i el dia a dia d’aquest col·lectiu. 
Al llarg d’aquests anys hem dut a ter-
me activitats i col·laboracions amb les 
quals hem aconseguit la normalització 
de la convivència per part de tots els 
usuaris de l’Smartcentre.

La jornada va estar plena de conferèn-
cies a càrrec de figures destacades dins 

el món de les TIC, tallers i activitats 
envers les noves tecnologies, projectes 
innovadors i formació especialitzada 
per a tots els assistents per poder fer 
arribar arreu del territori coneixement 
i projectes de futur.

Adrián Batiste, regidor de Noves Tec-
nologies destacava la importància de 
la participació en aquesta jornada i 
molt especialment la d’aquest any per 
la col·laboració amb el STO de Santa 
Bàrbara que està realitzant una tasca 
tan important i imprescindible dins la 
nostra societat. 

Jornada de la internet social 2018



Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Mostra de pessebres 2018

Andrea i Diego Álfaro

Benet Piñol i Nàdia Blanch

Isabel Accensi

Issis Andreu

Escola Jaume Balmes

Fernando Martín

Llar de jubilats

Marcel i Betlem Espuny
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Gerard Martí 

Joana BelMar i Carla Accensi



Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Arriba l’Herald i els Reis Mags a Santa Bàrbara
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 17/12/2018 19/11/2018 29/10/2018

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 0

Recompte colònies a 22ºC 
(Dipòsit)

100 <1 1 1

Recompte bactèries Coli-
formes

0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 <0’05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’84 0’60 0’65

Clor combinat in-situ 2 <0’1 <0’01 <0’01

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 531 536 538

Olor (a 25ºC) 3 2 1 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7,8 7,8 7’8

Sabor (a 25ºC) 3 2 1 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0’29 0’35 0’27
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Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Activitat infantil d’octubre

El 13 d’octubre es va dur a terme 
l’activitat infantil d’aquell 
mes. En aquesta activitat, 

coincidint que properament seria 
la castanyada, es van realitzar 
activitats variades i relacionades 
amb aquesta celebració.
Un total d’uns 30 participants 
aproximadament van realitzar 
panellets i un cistell per emportar-
s’ho. Els panellets no estaven fets 
de la manera tradicional, sinó que 
eren de xocolata, galeta i coco. El 
cistell per emportar-s’ho estava fet 
de cartolina i els xiquets i xiquetes 
van poder pintar-lo i decorar-lo per 
tal que fos més vistós. 
Aquestes activitats ja estan molt 
consolidades i gairebé sempre són 
un èxit de participació, ja que durant 

dues hores d’un dissabte al mes es 
realitzen activitats temàtiques per 
als infants del municipi.  
Montse Rodríguez, regidora de 
Serveis Socials, agraeix a les famílies 

i als xiquets i xiquetes que continuen 
participant d’una manera activa 
en les activitats que s’organitzen 
i així fomentar un espai lúdic i 
d’aprenentatge per als infants. 

Els dies 9 i 23 d’octubre, a 
l’Smartcentre de Santa Bàrba-
ra van tenir lloc dues xerrades 

emmarcades al programa d’educa-
ció sanitària a la gent gran sobre el 
bon ús dels medicaments (PESGG), 
una iniciativa que consta de xerra-
des informatives impartides per far-
macèutics comunitaris, en aquest 
cas per la farmacèutica planera Àn-
gels Bertomeu, amb l’objectiu d’aug-
mentar el coneixement sobre l’ús 
dels medicaments i millorar les ha-
bilitats en el seu maneig.
Aquestes xerrades tenen una du-
rada aproximada de 45 minuts i els 
continguts estan adreçats a la gent 
gran. Després de l’èxit que van tenir 
l’any passat, aquest any l’Smartcen-
tre havia programat dues xerrades 
més sobre els temes següents: Què 
cal saber sobre els antibiòtics i Què 
cal saber sobre el dolor.
Aquestes xerrades serveixen per re-
forçar i augmentar els coneixements 
sobre l’ús adequat dels medica-
ments, per complir millor els trac-
taments, per fer un ús racional dels 

medicaments, responsable i soste-
nible, per aprendre a tenir cura de 
nosaltres mateixos i per comunicar 
millor amb el professional sanitari 
de referència.
L’any 2017 es van realitzar 314 ses-
sions amb aproximadament 5000 
assistents arreu de Catalunya i la 
participació de 185 farmacèutics co-
munitaris. Les enquestes realitzades 
han mostrat un grau de satisfacció 
molt elevat per part dels partici-

pants i un impacte sobre els hàbits 
d’ús dels medicaments.
La Regidoria de Serveis Socials es 
mostra molt satisfeta de la partici-
pació que van tenir aquestes xerra-
des i agraeix al PESGG que és fruit 
de la col·laboració entre el Consell 
de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya (CCFC) i el CatSalut, per 
oferir les xerrades i a la farmacèuti-
ca Àngels Bertomeu per la seva im-
plicació en tots aquestes temes. 

Xerrades de salut a càrrec d’Àngels Bertomeu
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1 origami 1 €: 1004 origamis per a La Marató de TV3

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

La Marató a Santa Bàrbara

Aquesta era una activitat per a 
La Marató de TV3. Per segon 
any, es realitzaven grues so-

lidàries. La Fundació Mútua General 
de Catalunya donava 1 euro en be-
nefici de La Marató de TV3 dedicada 
al càncer.

El principal objectiu de la Fundació 
és promoure plans de prevenció de 
la salut en benefici de tota la soci-
etat.

Tradicionalment, regalar grues de 
paper s’ha associat amb desitjar sa-
lut, benestar, felicitat i prosperitat. 
També hi ha una antiga llegenda 
japonesa, senbazuru, que diu que 
a qualsevol persona que faci 1.000 

grues de paper li serà concedit un 
desig.

Es vam començar a fer amb els nens 
i nenes de FutbolNet, que molt gus-
tosament van donar un cop de mà, 
però posteriorment es va afegir 
molta més gent del poble, els quals 
van passar a buscar el pack amb les 
instruccions i els papers per realit-
zar-les i ajudar a fer-ne. També amb 
motiu de la 22a fira de l’Oli Novell 
els Cítrics i el Comerç, a l’estand de 
l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes 
se’n van poder realitzar.

Aquesta activitat va ser un èxit, ja 
que es van aconseguir realitzar 1004 
grues 

Des de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara ja fa anys que s’or-
ganitza La Marató de TV3. 

Aquest any amb un format diferent, 
ja que durant la setmana del 17 al 21 
de desembre es van anar realitzant 
un ampli ventall d’activitats per tal 
de recaptar diners per a aquesta fi-
nalitat.
El dilluns es va realitzar un conta-
contes “Les fades son calbes” a càr-
rec de la fada purpurina, una acti-
vitat que va comptar amb una gran 
participació per part dels xiquets i 
xiquetes del nostre municipi. El di-
marts es van realitzar unes manuali-
tats nadalenques per a grans i petits. 
Dimecres es va realitzar un taller 
de cuina per tal de confeccionar les 
postres per al sopar de pa i porta on 
vam realitzar coc de nous, de poma i 
de xocolata i galetes de pasta barata. 
Dijous es va realitzar la ja tradicio-
nal mostra de pessebres i per acabar 
xocolatada. 
I el divendres es va realitzar el so-
par de pa i porta a l’Smartcentre. 
Aquest sopar va comptar amb la col-
laboració del Grup de Twirling Santa 
Bàrbara que ens van realitzar una 
petita demostració i també del Grup 

de Ball Jota Planera que ens van deli-
tar amb els balls tradicionals. També 
vam poder participar amb diferents 
bingos i les postres que havíem pre-
parat anteriorment.
Totes aquestes activitats, els ori-
gamis (1004), la venda de llibres de 
segona mà i la col·laboració econò-
mica de la Unió de Ciclistes de Santa 
Bàrbara van fer que s’obtinguessin 
2.285 € en benefici de La Marató.

Volem agrair a les donacions parti-
culars que es van fer i a l’ajuda de-
sinteressada de les diferents entitats 
sempre dispostes a donar un cop de 
mà.
Montse Rodríguez, regidora de Ser-
veis Socials i les organitzadores 
d’aquestes activitats valoren molt 
positivament aquesta recaptació i la 
implicació que sempre té La Marató 
al nostre municipi. 
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2018

• Abonat a les llibretes les collites monovarietals de la campanya 2018/2019 i avançament d’olives general 
fins el 30 novembre.

• Cobrat als comptes de CaixaBank el 95 % de la PAC 2018.
• 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 Agricola 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…
Montse Múria Castells
Tot i que vaig néixer l’estiu de 
1968 a una clínica de Tortosa, 
sempre m’he sentit molt 
orgullosa que al meu DNI 
consti que sóc nascuda a Santa 
Bàrbara.

Sóc la filla menuda de José 
Muria (Pepito lo sifonero) i de 
Montserrat Castells (Montserrat 
de matetes). El meu germà és 
José Luís.     

Em vaig criar al “barranquet” 
amb totes aquelles pedres 
que hi havia, els bassots que 
s’hi formaven quan plovia i 
els genolls sovint pelats. De 
petita compartia els jocs amb 
el meu germà, els meus cosins 
i els veïns. Recordo també a la 
senyora Maria que vivia davant 
de casa i que sempre em donava 
retalls de roba per a fer vestits 
a les nines i a la senyora Conxa, 
la veïna del costat, amb qui em 
vaig iniciar a jugar a cartes. 

A l’escola sempre hi vaig anar 
amb moltes ganes i a les tardes 
quan sortia de classe me 
n’anava a casa a fer els deures 
o pels carrers a jugar amb les 
amigues, quan ja érem una 
mica més grans. Els estius els 
passàvem anant a la piscina i 
jugant amb els amics i els veïns. 
Recordo especialment les nits 
d’estiu quan baixàvem tots els 
xiquets del veïnat (més grans, 
més petits, del poble, de fora que 
venien a passar les vacances 
a casa dels familiars...) a jugar 
mentre els pares i els iaios feien 
petar la xarrada prenent la 
fresca. 

Quan vaig acabar la primària va 
arribar el moment de prendre 
una decisió important: anar a 
l’institut o no. Vaig optar per 
no anar-hi. Durant aquell any 
vaig estar donant-hi voltes i 
finalment vaig decidir que sí 
que volia estudiar i, a més a 
més, vaig tindre molt clar que 
volia anar a la universitat i 
estudiar Matemàtiques. Va ser 
en aquesta època d’institut que 
em vaig fer majorette i el temps 
lliure el passàvem assajant i 
també, sempre que podíem, 
anant al del Manet on podíem 
estar hores jugant a cartes.
L’institut es va acabar i es va 
fer hora de marxar de casa per 
primera vegada. Van començar 
els viatges cap a Barcelona 
dels diumenges a la tarda. Mai 
m’ha agradat la ciutat per a 
quedar-me a viure, sempre he 
preferit el poble. Per això venia 

a casa totes les setmanes i per 
quan acabés d’estudiar una 
bona opció per a poder estar 
prop de casa era dedicar-me a 
l’ensenyament.

Mentre estudiava la carrera, als 
estius, em dedicava a fer classes 
particulars de Matemàtiques 
i un cop vaig acabar la carrera 
“ensenyar Matemàtiques” es va 
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L’entrevista

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

convertir en la que ha estat la 
meva professió durant més de 
26 anys. Vaig treballar un any a 
Lleida, un any a Amposta, tretze 
a Alcanar i els onze darrers anys 
el meu destí ha estat l’institut 
de Roquetes. 

Per motius de treball només 
vaig haver d’estar un any 
fora de casa, però quan em 
vaig casar vaig anar a viure a 
Tortosa, la localitat del meu 
marit Josep Ramon. No va ser 
difícil marxar perquè, realment, 
al principi venia tan sovint al 
poble que no semblava que 
no hi estigués vivint. Sortia 
de treballar d’Alcanar i anava 

a casa dels pares on feia les 
classes de repàs. Em vaig 
quedar embarassada i quan 
van néixer les bessones (Anna 
i Maria) la cosa va canviar. Al 
sortir d’Alcanar ja no passava 

tots els dies a veure els pares 
sinó que anava directa cap a 
Tortosa i vaig deixar les classes 
particulars. 

Amb les petites venia totes les 
setmanes a veure els iaios. Més 
tard em vaig tornar a quedar 
embarassada de Marc i llavors 
ja vaig traslladar-me a Roquetes 
i les visites es van anar espaiant 
més. Malgrat tot, habitualment 
no passen més de 15 dies sense 
venir al poble. He estat sempre 
tan a prop que en tot moment  
m’he considerat planera però 
mai absent. No sé si mai tornaré 
a viure al poble, és una cosa que 
no m’he plantejat perquè estic 
aquí a la vora.

Una bona manera de no perdre 
el contacte amb la gent amb 
qui et vas criar i amb el poble 
són els sopars de quinta que 
de tant en tant hem anat fent. 
Enguany ha estat un any molt 
especial, és l’any que els que 
vam néixer el 1968 hem fet 50 
anys, i per celebrar-ho vam fer 
un sopar on ens vam retrobar 
tots aquells que vam poder. Va 
ser una celebració molt bonica 
que cal repetir en properes 
ocasions. 
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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 2019, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines de 
l’Ajuntament, els dies:
15 de gener  –  29 de gener – 12 de febrer – 26  de febrer – 12 de març – 26 de març 

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 
2019 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 2019 
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
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 1 29/03/2019 - 29/05/2019
500 - IBI URBANA 1 26/04/2019 - 28/06/2019
501 - IBI RÚSTICA 1 26/04/2019 - 28/06/2019
592 – OVP TAULES I CADIRES 1 30/05/2019 - 30/07/2019
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 1 28/06/2019 - 30/08/2019
840 - CONSERV. CEMENTIRI 1 28/06/2019 - 30/08/2019
010 - IAE 1 30/07/2019 - 30/09/2019
500 - IBI URBANA 2 30/08/2019 - 30/10/2019

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.

24



Moviment Demogràfic

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

NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2018

KAWTAR SABOUNI BELKASSMI ........................15/10/2018

El Hassan Sabouni

Abida Belkassmi Bouharro

LUA SANGÜESA ROYO .......................................09/10/2018

Xavier Sangüesa Aixalà

Jessica Royo Lleixà

ADAY CID ESPADA ..............................................06/11/2018

Manuel Cid Roca

Melisa Espada Bosch

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE 2018

XAVIER BOQUÉ CID

KARINA ANETA GÓRSKA ...................................05/10/2018

SALVADOR LOSADA RODRÍGUEZ

ANDREA VILLARROCHA TRAVER .....................25/10/2018

SANTIAGO GEIRA VERGE

MARINEL HROMEI ..............................................08/11/2018

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2018

NATALIA LÁZARO ALSO ....................................02/10/2018

JOSÉ FERNÁNDEZ POLO ....................................13/10/2018

JUAN BALAGUÉ FERRERES.................................15/10/2018

TERESA ABELLÓ VALLESPÍ .................................28/10/2018

PRIMITIVO PIO FONOLLOSA .............................11/11/2018

LLUÏSA FERNANDA LAPEIRA CLUA ..................21/11/2018

JOSÉ GALLEGO GARCIA .....................................26/11/2018

NATIVIDAD BONFILL ARASA ............................27/11/2018

REMEDIOS CLUA ARASA ...................................09/12/2018

ESTER ARASA ESPUNY ......................................18/12/2018

TOMASA ARNAU VALLÉS ..................................24/12/2018

PILAR FAVÁ CASTELLS .......................................31/12/2018



Entitats Planeres

Hem finalitzat un primer trimestre 
del curs escolar amb un balanç molt 
positiu en quan a totes les activitats 
que es porten a terme des de l’AMPA:  
extraescolars, acollida, menjador esco-
lar, festes al menjador i activitats de la 
Fira de l’Oli, Banc d’Aliments i La Ma-
rató.
Dins les activitats extraescolars s’han 
consolidat les activitats d’acollida ma-
tinal, migdia i tarda, l’activitat d’an-
glès oral, multiesport, Kids&us, infor-
màtica i art amb Regina Pla. També ha 
tingut una resposta molt positiva el 
“pack menjador” oferta com a comple-
ment a les activitats de migdia, ja que 
es redueix considerablement el preu 
del tiquet menjador. 
Pel que fa al menjador escolar la res-
posta de les famílies aquest primer 
trimestre ha estat molt bona, ja que 
hem augmentat considerablement 
el nombre d’alumnes que gaudeixen 

d’aquest servei. Continuem apostant 
per uns menús de proximitat, equi-
librats i supervisats per una dietista 
que ens ofereix el càtering “Llar dels 
Jubilats” de la nostra població, i per fer 
grans festes en les dates assenyalades.
Com vàrem fer a l’octubre amb  la fes-
ta de la Castanyada, on vam realitzar 
panellets i durant el mes de desembre 
amb la Festa de Nadal, aquest any 
amb moltes sorpreses. Els petits de 
l’escola van gaudir de l’espectacle del 
pallasso Moniato i van fer cagar el tió 
de l’Ajuntament.  I els més grans van 
haver de “Salvar el Nadal” participant 
en un “Escape room” per l’escola.  
Una banda de “dolents” van tancar el 
Pare Noel provocant que no hi hagués 
Nadal i fent que no hi hagués vacances 
a l’escola. Tots els alumnes per cursos 
van realitzar proves fins descobrir la 
combinació que deixava lliure el Pare 
Noel i així salvar el Nadal. Un joc en 

equip resolent pistes matemàtiques, 
de llengua, enigmes i d’estratègia. 
Agrair a tots els monitors la gran tasca 
que fan amb els infants!
I també, i molt important, agrair tota 
la tasca dels voluntaris que ens aju-
den en les diferents festes del menja-
dor i activitats en què participa l’AMPA 
(festes de l’escola, projectes amb que 
col·laborem, fires, jornades, etc.).  Re-
cordem que la borsa de voluntàries 
està oberta a totes les mares i pares 
de l’escola, o altres voluntàries amb 
temps lliure i ganes de passar-ho bé; 
només cal que us poseu en contacte 
amb nosaltres, a través de les monito-
res o algun membre de la junta. Nos-
altres ens posarem en contacte amb 
vosaltres, sense distincions, quan ne-
cessitarem ajuda! Tots hi sou benvin-
guts, entre TOTS FEM ESCOLA!

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

En quant a la col·laboració amb l’es-
cola hem participat amb la festa de la 
Castanyada torrant castanyes per a 
tot l’alumnat i els pares, ens heu tro-
bat ajudant als alumnes de quart amb 
el gran recapte d’aliments i també al  
Concert de Nadal col·laborant tant 
amb la decoració de la sala de l’Smart-
centre, com en l’ordre dels accessos. 
També ens heu trobat col·laborant 
amb l’Ajuntament a les diferents ac-
tivitats que es duen a terme al poble. 
Aquest trimestre la Fira de l’Oli i La 
Marató. Agrair en ambdós casos la 
participació i col·laboració de tots fent 
possible el seu èxit.
Com altres anys ens heu trobat ve-
nent castanyes a la festa de la casta-

nyada (210 €), a la Fira de l’Oli amb la 
“Tombolampa”(1.380 €) i al Concert de 
Nadal amb la rifa de paneres (363 €), 
gràcies a la vostra col·laboració ja hem 
recollit 1.953 €, dels quals una bona 
part ja hem donat a l’escola per a la 
compra de material per a matemà-
tiques. Tots i cada un dels diners que 
recollim van a parar directament als 
nostres fills, mitjançant les propostes 
que presenta l’equip directiu a l’AM-
PA, i sempre escoltant les necessitats 
del nostre centre i professorat. Aquest 
curs, a banda de les matemàtiques, 
ens hem proposat començar a estalvi-
ar per al projecte Pati, un projecte que 
durem a terme amb la col·laboració de 
tota la comunitat educativa. 
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El Club de Futbol Santa Bàrbara i la 
comissió responsable han donat tret 
de sortida als actes del centenari 
del club per a aquesta temporada, 
amb un gran ventall d’actes i 
activitats durant tot l’any 2019 per 
commemorar els cent anys del club. 
Des del passat mes de març, quan es 
va crear la comissió organitzadora 
dels actes del centenari, encapçalada 
per l’ex-president Silverio Marco i 
amb més d’una vintena de membres, 
entre jugadors, preparadors, 
directius, socis i aficionats, s’ha estat 
treballant per aconseguir que el 
centenari estigui a l’altura. 
La Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del 
Comerç fou el marc de la presentació 
del programa d’actes i del llibre 
commemoratiu del Centenari del 
club, escrit per César Roig Guimerà, 
qui també fou l’autor del llibre dels 
setanta-cinc anys del club. Al mateix 
temps, es va presentar la bandera 
commemorativa del centenari, 
l’equipació oficial que portarà el 
primer equip del club durant tota la 
temporada, i es va homenatjar als 
jugadors que van assolir el primer 
títol de la història del club, l’equip 
juvenil de la temporada 1953-54, 
i que, d’altra banda, formen la 
comissió d’honor del centenari i són 
Javier Arasa, Josep Maria Bernardo, 
Albert Caire i José Miró. També es 
va fer un homenatge als presidents 
del club. L’acte fou encapçalat pel 
Sr. Joan Soteras Vigo, vice-president 
de la Federació Catalana de Futbol, 
el Sr. Joaquin del Pino Homedes, 
secretari de la mateixa federació 
i delegat territorial a les Terres de 
l’Ebre i el Sr. Joan Abella Calduch, 
regidor d’Esports de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. 
Durant la fira, el club va disposar 
d’un estand cedit per la Regidoria de 
Fires en el qual, amb la col·laboració 
de la Penya Blaugrana Planers, es 
van exposar diferents títols que 
va cedir el FC Barcelona i que van 
tenir gran èxit entre les persones 
assistents. Al mateix temps, es va 
poder adquirir el llibre del centenari 
i altres productes commemoratius, 
com el calendari oficial del 2019, 
realitzat conjuntament amb el 

CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA

Centre d’Estudis Planers o la botella 
d’oli amb l’anagrama del centenari, 
gentilesa de l’Agrícola del Camp de 
Santa Bàrbara.
En aquest sentit, el LLIBRE DEL 
CENTENARI romandrà a la venta 
durant tot l’any als establiments 
locals següents: Estanc de Dalt - La 
Botiga de Pili, Estanc Maria Cinta 
(estanc de baix), Agrícola del Camp 
Santa Bàrbara, J&F Sports Publicitat 
i Museu de la Vida a la Plana. Es 
mantindrà l’OFERTA DE LA FIRA (llibre 

+ botella d’oli commemorativa), per 
22 euros. També el podreu adquirir 
directament contactant amb el seu 
autor, César Roig.
S’inicia per tant un dels anys més 
importants de la història del club. 
Durant tot el 2019 seran molts 
els actes que en podreu gaudir, 
tant els més joves com els més 
veterans. Comencem, per tant, 
aquest apassionant viatge. Ens 
acompanyeu? 
Visca el Santa!
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

En aquesta ocasió volem aprofitar 
aquest espai per fer-vos partícips 
dels esdeveniments i actes més 
oficials i protocol·laris en què la 
nostra associació ha participat en 
aquesta nova temporada i cal dir 
que ha estat un inici de curs d’allò 
més intens.
En primer lloc vam assistir a la 
XXVII Trobada Comarcal de Dones 
del Montsià que va celebrar-se el 
dia 5 d’octubre a la població veïna 
d’Amposta, on una representació de 
48 sòcies va gaudir de tot un seguit 
d’activitats: benvinguda per part de 
l’alcalde de la població, esmorzar, 
missa, visites guiades al Mercat 
Municipal, pont penjant i Museu 
de les Terres de l’Ebre, dinar de 
germanor amb intercanvi d’obsequis 
i com a cloenda ball. 
Tot seguit el dia 8 d’octubre, la 

presidenta Sra. Yolanda Valldepérez 
i la vicepresidenta Sra. Pepita Grifoll, 
acompanyades del regidor de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara Sr. 
Antonio Ollés, van assistir a l’acte 
de reconeixement a les entitats 
de dones de Catalunya amb 25 
anys de trajectòria, que l’Institut 
Català de les Dones va organitzar al 
Conservatori del Liceu de Barcelona i 
on la nostra associació va ser una de 
les entitats homenatjades. 
Aprofitem per agrair a totes 
les dones del poble que al llarg 
d’aquests 25 anys ho han fet 
possible. 
Finalment, també vam assistir a la 
Trobada de dones de les Terres de 
l’Ebre, que va tenir lloc el dia 10 de 
novembre a Gandesa i fins allí vam 
anar a representar la nostra entitat 
un total de 10 sòcies. El programa de 

l’acte fou el següent: en primer lloc 
una taula rodona “Les associacions 
de dones de les Terres de l’Ebre: 
parlem del nostre futur” amb la 
participació d’una representant de 
cadascuna de les 4 comarques de les 
Terres de l’Ebre, posteriorment, es 
va dur a terme una conferència “Les 
dones d’avui” a càrrec de la filòloga 
i periodista Pilar Rahola i com a 
cloenda de l’acte, dinar de germanor 
per a les assistents a la trobada.
Un cop més agrair a totes les sòcies 
la seua col·laboració i encoratjar-vos 
a què seguiu participant en tot allò 
que organitzem. És molt important 
per a la vida social del nostre poble 
el mantenir activa i viva la nostra 
entitat.
Que tinguem tothom un bon any.

La Junta
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VIATGE: Tercera setmana d’octubre. 
L’associació emprèn un viatge que por-
ta a 45 socis a terres d’Extremadura, 
una destinació que era molt poc cone-
guda per la majoria del que anàvem.
El viatge, en bus, ens portà, després de 
12 hores entre rodar i parades, al poble 
cacerenc de Miajadas. De nom poc fa-
miliar per a nosaltres, resulta que se’l 
coneix com “Capital del tomàquet”, 
degut a la important indústria con-
servera que d’aquest producte hi ha al 
poble.
En una setmana en la qual cada te-
lenotícies ens oferia aiguats enormes 
arreu del país, vam tenir la sort de 
poder-nos lliurar del temporal i no ens 
afectà gens.
El primer dia d’estança vam visitar 
dues ciutats Patrimoni de la Humani-
tat: Mèrida i Càceres. En ambdues, una 
guia local ens va ensenyar i explicar el 
més important de cada lloc. A Mèrida, 
el teatre i circ romans i una panoràmi-
ca per la ciutat. A Càceres, un passeig 
pel casc antic on tot és un conjunt de 
palaus, esglésies, monuments i cases 
de personatges històrics molt vincu-
lats a la conquesta d’Amèrica.
Unes altres visites foren al monestir 
de Guadalupe i a una altra ciutat que 
també té en tràmit la declaració de Pa-
trimoni de la Humanitat: Trujillo. Una 
passejada interessant pel casc històric 
i el castell amb guia.
L’excursió més llarga va ser la que ens 
va portar a la vall del Jerte. El vam re-
córrer tot fins al límit amb la província 
d’Àvila (Port Tornavacas). No era la mi-
llor època per veure’l, s’ha d’anar cap 
a la segona quinzena de maig, però ens 
vam fer una idea de com deu ser allò 
amb tots els cirerers florits.
D’allí vam passar a la comarca de la 
Vera. A Jaràiz de la Vera vam visitar 

una fàbrica de pebre vermell, producte 
típic de la comarca, amb explicació del 
procés. La parada del migdia, per dinar, 
al poble de Garganta de la Olla, poblet 
pintoresc on un dels seus detalls més 
notables, a més de la plaça Major i 
l’església és una nomenada “Casa bla-
va”, de construcció molt antiga i bas-
tant original, que en el seu moment, 
segle XVI, s’utilitzava com a prostíbul 
per a les tropes.
L’últim dia van anar a Malpartida de 
Càceres, “Poble de les cigonyes”. Hi ha 
allí el parc natural de Los Barruecos, 
que és una zona amb molta presèn-
cia d’aquestes aus i un museu i centre 
d’interpretació de les cigonyes. I al ma-
teix paratge està el museu Vosell d’art 
contemporani que també vam visitar.
I per últim, Don Benito, poble gran i 
proper al que ens hostejàvem, però 
sense gaire coses a destacar, poble mo-
dern i amb molt de comerç.
Ja de retorn, a més de les parades de 
descans, vam parar a Almagro. El poc 
temps del que vam disposar, just en 

va permetre veure la seva gran plaça 
porticada i el Corral de Comedias de 
teatre clàssic. Viatge cultural molt in-
teressant, però vam sentir que, per 
qüestió familiar greu, components del 
grup el tingueren que interrompre. I el 
proper viatge, si el podem fer, ja serà 
per primavera.
SOCIS 90 ANYS: El dia 25 de novem-
bre, l’associació va fer la festa que de 
manera bianual fa als socis que aquest 
any i l’anterior han complert 90 anys. 
És un reconeixement a la seva fidelitat 
i col·laboració amb l’associació al llarg 
dels anys. Enguany han pogut partici-
par-hi 7 socis que, acompanyats de fa-
miliars i socis en general, van gaudir 
d’una tarda festiva en la qual van ser 
els protagonistes.
PRENADAL: També hem celebrat el 
tradicional dinar de Prenadal com 
anticipació de les festes nadalenques 
i que tancaren amb la festa de Cap 
d’Any amb un sopar i ball.
A TOTHOM, UNES BONES FESTES I UN 
MILLOR ANY NOU.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
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CLUB DE TWIRLING SANTA BÀRBARA
Desitjant que per a tots hagi estat 
un Bon Nadal i bon començament 
d’any 2019, us farem un resum de 
les activitats del nostre club aquest 
últim trimestre i de les properes que 
encara han d’arribar.
Aquest any, les nostres atletes 
han fet tres desfilades d’hivern. 
La primera va ser el passat 11 de 
novembre, que van desfilar en 
motiu de la visita institucional al 
nostre municipi del president de la 
Generalitat de Catalunya, el M. Hble. 
Sr. Quim Torra.
La segona i com és de costum 
va ser el dia 16 de novembre a la 
inauguració de la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç. Aquest any 
i degut al mal temps, la desfilada la 
van fer per dins del recinte firal.
I la tercera desfilada va ser el dia 
25 de novembre, acompanyant els 
músics de la Banda de Música Unió 
Musical Jaume Balmes, en motiu 
de la festivitat de Santa Cecília, i 
després van assistir a la celebració 
de la Santa Missa, en honor a Santa 
Cecília i als nostres músics.
Per finalitzar les activitats públiques, 

el passat dia 21 de desembre, les 
nostres atletes van participar, en 
diverses coreografies, al sopar de 
pa i porta en benefici de La Marató 
de TV3, que aquest any ha estat 
destinada al Càncer. Aquesta festa 
va ser tot un èxit amb la participació 
del Grup de Ball Jota Planera, venda 
de postres, bingo, etc. Una vetllada 
que grans i petits s’ho van passar 
molt bé.
Ara anem a fer una pinzellada a 
la nostra activitat esportiva, més 
tècnicament parlant, aquest últim 
trimestre de l’any les nostres 
atletes i monitores estan treballant, 
amb moltes ganes i il·lusió,  amb 
el muntatge dels exercicis que 
presentaran als campionats de la 
temporada 2019.
Aquestes competicions es portaran 
a terme els següents dies:
- 9 i 10 de febrer: Copa Catalana a 
Sant Feliu de Guíxols.
- 23 i 24 de febrer: Semifinal 
Catalunya Sud a Santa Bàrbara.
- 16 i 17 de març: Final Catalunya 
Sud a Tortosa.
- 13 i 14 d’abril: Copa Federació.

- 4 i 5 de maig: Campionat de 
Catalunya Base a Sant Feliu de 
Guíxols.
- 18 i 19 de maig: Campionat de 
Catalunya a Ulldecona.
Com heu pogut veure aquest any 
el nostre club organitza una de les 
primeres competicions, la Semifinal 
Catalunya Sud, els propers dies 23 i 
24 de febrer, us convidem a tothom 
a poder gaudir del millor Twirling 
de la Zona Sud de Catalunya. I 
Aprofitem per agrair la col·laboració 
dels pares, mares i familiars de les 
nostres atletes, que sense ells no es 
podria dur a terme l’organització 
de campionats, als comerços que 
sempre ens col·laboren amb objectes 
per a la rifa i com no agraïment a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, que 
sense el seu suport aquests actes no 
es podrien dur a terme.
Per finalitzar desitjar a les nostres 
atletes que puguin gaudir de la nova 
temporada del seu esport, amb molts 
d’encerts, companyerisme i il·lusió. I 
per a tothom molta salut.
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
5a CURSA D’ESCOLES DE CICLISME 
CAMPIONAT DE CATALUNYA
El diumenge 7 d’octubre vàrem celebrar 
la 5a Cursa d’Escoles de Ciclisme, prova 
que estava programada per a Festes 
Majors i que per inclemència del temps 
es va ajornar. Tot i l’aplaçament, aquest 
cop tampoc ens va acompanyar el temps, 
només les primeres proves es varen 
lliurar del fort vent que va bufar.
En aquesta cursa van participar 56 
ciclistes repartits en cinc categories: 5 
principiants, 22 alevins, 19 infantils, 7 
benjamins promeses i 3 pre-benjamins.
Les guanyadores i els guanyadors varen 
ser els següents:

Pre-benjamins, Debora Gálvez i Pol Giné
Benjamins promeses, Aleix Moreno
Principiants, Livia Beneito i Eloi Ramos
Alevins, Andrea Grañana i Roger Pareta
Infantil, Laia Bosch i Àlex Margalef
Cal ressaltar la bona actuació de la 
ciclista planera Mar Piñol Blanch amb 
l’equip de la Penya Ciclista Baix Ebre, que 
per l’altre costat va ser l’equip en més 
participants. 
La Unió Ciclista Santa Bàrbara felicita 
i anima a continuar en aquest esport a 
totes i tots els participants i agraïm a 
totes les voluntàries i voluntaris que ens 
han ajudat a portar fins la meta aquesta 
cursa.
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Quan es tanca l’any, solen fer-se valo-
racions personals de com ha anat, de 
tot el que s’ha de millorar i del que 
s’aprèn amb els errors comesos. La 
UMJB aquest darrer trimestre també 
l’hem fet i per això volem explicar-vos 
algunes de les iniciatives que s’han 
portat a terme i que han estat novedo-
ses, com la creació d’un calendari, que 
ja us vam avançar i segurament ja el 
teniu a casa vostra, encara que si hi ha 
algú que el vulgui adquirir, pot fer-ho 
a diferents establiments del poble com 
Bon Àrea, Bazar Evelia o la Botiga de 
Pili que ens ajuden a acabar de vendre 
alguns exemplars. La intenció d’aques-
ta edició del calendari és poder realit-
zar una sortida lúdica i d’aprenentatge 
amb els alumnes de l’escola. Vam es-
tar presents a la Fira de l’Oli per pri-
mer any, ja que la nova junta ha volgut 
incorporar algunes experiències noves 
com l’assistència a la Fira de l’Oli, que 
ha permès donar a conèixer l’entitat i 
el seu funcionament a algunes famí-
lies interessades per incorporar nous 
membres. En la mateixa fira, es van 
poder veure imatges d’algunes de les 
sortides que recentment s’han portat 
a terme o d’altres que ens refresquen 
la memòria, recordant com passa de 
ràpid el temps. Durant els dies de fira 
i per aportar el nostre granet musical, 
vam realitzar petites audicions, gràci-
es als alumnes que van voler partici-
par dinamitzant, durant uns minuts, 
l’estada als visitants de la fira. Com a 
nota curiosa vam preparar un “Photo-

call” on músics i alguns acompanyants 
van poder posar la millor cara i fer-se 
una foto per al record. Santa Cecília 
de pel·lícula i noves incorporacions a 
la Banda. El cap de setmana després 
de la Fira de l’Oli, va arribar Santa Ce-
cília, patrona dels músics i com ja ve 
essent habitual vam incorporar quatre 
nous membres a la “Banda Gran” per 
aquest motiu i amb l’acompanyament 
del Club Twirling, diumenge 25 de no-
vembre, vam desfilar per anar-los a 
recollir casa per casa. Aquestes noves 
incorporacions, que podeu veure en 
imatges, són de Rodolfo Roé, Marisa 
Barberà, Jordi Llorens i Lluís Sangres 
que ara ja formen part de la “Banda 
Gran” i van poder actuar la nit abans, 
al concert de Santa Cecília, on també 
van fer la presentació. Un concert en el 
qual es van interpretar diferents ban-
des sonores de pel·lícules com “La Vida 
es Bella”, “Grease”, “Mamma Mia” o 
“Forrest Gump” que van comptar amb 

imatges de les pel·lícules selecciona-
des pel també músic, Jaume Torres. El 
dia 23 de desembre vam tenir l’ocasió 
de poder escoltar els més joves de l’es-
cola a l’audició de Nadal, amb algu-
nes peces nadalenques i d’altres més 
especials, escollides per a l’ocasió. En 
aquest concert també vam poder tenir 
l’actuació dels més petits de l’escola 
que, guarnits amb una gorra de Pare 
Noel i les seves petites veus, van ar-
rencar els aplaudiments més sorollo-
sos d’un públic entregat. La festa va 
acabar amb la tradicional xocolatada i 
els millors desitjos per a aquestes fes-
tes tan assenyalades. Unes festes que 
també hem pogut gaudir de prop amb 
l’acompanyament a l’herald en la seva 
arribada al Parc de Nadal a recollir les 
cartes adreçades als Reis Mags i en la 
cavalcada 2019 a la qual també li po-
sem els villancets per rebre com cal 
a Sas Majestats d’Orient. Bon Nadal i 
Bon Any Nou.
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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 4 Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8

Imatge 2 Imatge 3

Imatge 9

34



ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku

Solucions

Qui i què?
Imatge 1: Glòria Espuny
Imatge 2: José Arasa, Lionel Cid, Lourdes 
Cid, Fermín Cid, Lucrecia Rodríguez i José 
Cid
Imatge 3: Maria Mercedes Espuny, 
Lucrecia Rodríguez, Gloria Espuny i 
Carmen Elies
Imatge 4: Sebastian, Turón, Cardona, 
Romero, Alvaro, Gerard, Sancho, Victoria, 
Josefa, Montse, Matilde, Mercedín, Anna, 
Maria José, Marisín i Romero
Imatge 5: Ramon Turón, Jordi Mulet i 
Joaquín Roig
Imatge 6: Celestino, Immaculada i Mari 
Mar
Imatge 7: Maria Cid, Pepita Puig, Lupe, 
Montserrat Arasa, Nuri Fernández, Maria 
Cinta Marti i Luisa Cid
Imatge 8: Francisco Roig
Imatge 9: Francisca, Pepe, Agustí, Cinta, 
Feliça, Juanito, Francisca, Otilia, Pepita i 
Gabriel

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 44

Sudoku

Solucions

Qui i què?
Imatge 1: Cine modern-Cine 
d’Ibáñez -1 de juliol de 1932 - 
Josep Ibáñez Muñoz i Manolo 
Ibáñez Espuny
Imatge 2: Mari Carmen Farnós, 
Rogelio Farnós, Montse Farnós, 
Pili Farnós i Carmen Loscos
Imatge 3: Casament de Maribel 
Cid i Fernando Arasa
Imatge 4: Vicent Fornós
Imatge 5: Enrique Elies, Carmen 
Royo, Otilia Cavallé i Joaquín 
Arasa
Imatge 6: Celestino i Herminia
Imatge 7: Guadalupe Arrufat i 
Lucrecia Rodríguez
Imatge 8: Jordi Mulet, Paco 
Panisello, Joaquín Queral i Pepito 
Jiménez
Imatge 9: Pepita Arasa, Montse 
Arasa i Maria Cinta Arasa

Aquí teniu les solucions als 
jocs del magazín núm. 45





Entreteniment infantil

Endevinalla:
Amb quatre peus,
cul entapissat, 
espera i suporta
tots els convidats.

Solució endevinalla núm. 44: 
Diners

Dites i refranys:
El calendari nou
treu el vell de casa.

Webs recomanades:
www.scratch.mit.edu
www.lamosqueta.cat 

Solució endevinalla núm. 45: Cadira

CALCULA
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Planers en adopció

Planer en adopció…

Nascut a Barcelona el 4 de 
juny de 1946 molt prop de la 
masia de Can Barça. Em vaig 
criar al barri del Clot amb 
els meus pares Francisco i 
Encarna, el meu germà petit 
Paquito i la meva iaia “petita”. 

De petit el meu pare aficionat 
als bous em duia a la plaça 
Monumental a veure les 
corrides. Ve d’aquí la meva 
afició al món dels bous. 
Després de més gran, em 
vaig aficionar a l’escalada 
Montserratina i a la lectura. 
De jove vaig treballar a 
l’Hispano Olive, fàbrica de 
màquines d’escriure, que 
a principis dels anys 80, 
degut als canvis tecnològics, 
aquesta va haver de tancar 
les portes acomiadant a tots 

els treballadors. Aleshores 
vaig passar a formar part 
de la plantilla de la TOAR 
a Barcelona. Durant molts 
anys jo venia durant el mes 
de desembre a fer l’inventari 
de TOAR, de manera que vaig 
conèixer els treballadors i el 
poble de Santa Bàrbara. L’any 
2000 l’empresa va tancar les 
oficines i el magatzem, per 
pobles més econòmics i em 
van proposar vindre a viure i 
treballar a la fàbrica de Santa 
Bàrbara, la qual cosa després 
de consultar-ho amb la meva 
esposa Carme, de mutu acord, 
vam decidir fer aquest pas, 
ja que el nostre fill estava ja 
independitzat. Mai no ens 
vam sentir forasters, vam ser 
molt ben rebuts. Jo vaig passar 
a formar part de la Coral 

i també anava a caminar 
amb la colla de caminants 
del camí de “Sant Jaume”. 
La Carme formava part de 
les mestresses de casa on hi 
passava bons moments, però 
de sobte, com tothom n’és 
sabedor, la meva esposa ens 
va deixar l’any 2002, quan feia 
2 anys que vivíem al poble, i 
em vaig passar a trobar sol. 
Aleshores, dues companyes 
del treball, per distraure’m, 
em van convidar a anar amb 
elles els dissabtes a una 
trobada que feien una colla 
d’amics i amigues per petar la 
xerrada, jugar al bingo, a les 
cartes i anar a prendre alguna 
cosa. Allí va començar la 
relació amb Gloria. El 2016 ens 
vam casar i fins el dia d’avui 
que tinc una família molt 

Josep Ortega Castelló
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Planers en adopció

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

nombrosa: el meu fill Òscar, 
la meva jove Nat i els meus 
dos nets, la Chloé de 9 anys i 
el Théo de 4, els fills adoptius 
Francis, Gari i Adrià, els altres 
dos nets Andrea d’11 anys i 
l’Albert de 8, una germana i 
molts nebots i nebodes, a més 

a més de la iaia Maria. Em 
sento molt estimat per tota la 
família. 

Porto 18 anys vivint a Santa 
Bàrbara i de forma carinyosa 
em diuen “el pixa pins”, però 
jo em sento tan planer com 

si hagués nascut aquí, no ho 
canviaria per res.

Salutacions i agraïments per a 
tothom i visca Santa Bàrbara, 
que tan bé em va acollir i en 
els moments difícils em va 
emparar.
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Centre de Dia Santa Bàrbara

HISTÒRIES PERSONALS
Salutacions a tots els lectors del 
magazin!
Aquest mes volem compartir amb 
tots vostès la història de vida de un 
dels matrimonis que estan al centre 
de dia, ells són la Sra. Cinta Solà 
de 88 anys i el Sr. José de 94 anys, 
naturals de Santa Bàrbara i usuaris 
del centre de dia de Santa Bàrbara.
Ens podeu explicar un poc, José i 
Cinta, com es van conèixer?
Tindrem que tirar molts anys enrere... 
però explicarem tot el que recordem.
Ens agradava molt ballar, tots els caps de 
setmana que podíem anàvem al ball, al 
de Manuel de Batalla. José ens diu amb 
un somriure a la boca que recorda 
que es mirava a la Cinta i un dia es va 
decidir a anar a demanar-li un ballet... 
La Cinta un poc vergonyosa però 
sense pensar-ho ni un minut li va dir 
que sí. Des d’aquell dia no vam deixar 
de ballar, d’anar al cine “El Moderno” i 
llargues passejades pel carrer Major 
que acabaven amb mig vermut al bar. 
Ens expliquen com el Sr. José va 
anar a casa els pares de la Cinta per 
demanar la mà i poder ser nuvis. 
La cinta ens explica el dia de la boda. 
Al cap d’un any de nuvis vam decidir de 
casar-nos, una cerimònia molt diferent 
a les d’ara, va ser a l’església però amb 
pocs invitats i jo tota vestida de negre. El 
convit el vam fer a casa amb la família.
José diu però el que va estar molt 
bé va ser el viatge de nuvis. La vaig 
portar a Barcelona i ho vam voltar tot. 
Ho vam passar molt bé.
En poc menys de dos anys vam tenir a 
la nostra filla Josefa que ens ha donat 
dos nets meravellosos i ara tenim 
també una rebesneta que ens alegra 
molt quan podem estar amb ella. 

I de la seva joventut que recordeu? 
La Cinta ens diu que ella va anar a 
l’escola fins els 14 anys. José no va 
poder estudiar tants d’anys, ja que el 
seu pare es va fer malalt i li va tocar 
anar a treballar. Treballs a la ribera, per 
la casa de fusta...
Els dos hem treballat sempre al camp, 
també vam anar a França. Amb els 
diners que vam guanyar ens vam poder 
fer la casa. Sempre hem treballat molt.
Què poden dir del seu dia a dia, ara 
per ara? 

Podem dir que estem molt contents 
d’haver arribat fins aquí els dos junts. 
No podem demanar res més, estem a 
casa amb la filla que és el més important 
per a nosaltres i tota la família.  
Durant el dia també estem al centre de 
dia. Ens ajuda anar al centre per poder 
estar actius participant amb totes 
les activitats que realitzen: tallers de 
memòria, sortides, lectura de notícies, 
jocs, tallers de gimnàstica, manualitats, 
entre altres.
Estem amb gent que coneixem i podem 
recordar vells temps.
Hem passat moltes coses a la vida, coses 
bones i no tan bones, però sempre ens 
hem de quedar amb els millors records.
Moltes gàcies Sr. José i Sra. Cinta pel 
vostre testimoni de vida i desitgem 
que continuïn com fins ara durant 
molts anys!
Centre de dia Santa Bàrbara
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A l’hora del comiat
Estimat lector, aquesta és la darre-
ra aportació a la revista del poble 
que signo com a director de La Pla-
na Ràdio. Després de poc més de 
23 anys de gaudir d’aquest privile-
gi, decideixo -voluntàriament, però 
no com crec que hauria d’haver es-
tat el relleu- encetar una nova eta-
pa a la meva vida, apropant-me ja 
a l’edat de la jubilació.

En aquesta aportació vull comen-
çar agraint el suport que sempre 
heu donat a la nostra ràdio (la del 
poble) i que ens ha permès gaudir 
d’aquesta iniciativa que tant em 
va costar tirar endavant a prin-
cipis dels 90 i que no haguera es-
tat possible sense la confiança de 
persones que van creure i apos-
tar pel projecte ajudant-me a fer-
lo realitat. La voluntat política de 
Joaquín Martí, regidor de Cultura 
de l›època, va ser el primer escull 
superat i just és reconèixer que, 
sense aquesta voluntat, la nostra 
ràdio no hauria estat possible. Una 
voluntat que es va veure sostinguda 
per la de tots els presidents de 
les Entitats Culturals, Cíviques i 
Esportives del nostre poble, que 
van accedir a signar el document 
de suport que els vaig presentar 
en una reunió convocada a l›antic 
«Saló Parroquial» per explicar-
los-hi el projecte i demanar la 
seua confiança. Un document que 
portaríem al Ple Municipal que no 
podia negar, amb aquest suport 
popular, començar a posar les 
bases per convertir aquell projecte 
en aquesta realitat. Per això quan 
parlo de la nostra ràdio, ho faig 
amb tot el convenciment. És la 
ràdio del poble, perquè va ser el 
poble qui la va demanar. No ho 
oblideu mai i defenseu-la sempre 
de qualsevol interferència pública 
o privada, perquè la ràdio ha de 
seguir essent imparcial, indepen-
dent i del poble, com ho ha estat 
fins ara.

El que acabo d’expressar volia que 
quedés escrit, perquè les persones 
passem, les paraules se les em-
porta el vent, però els fets queden 
i just és que deixem per a les no-
ves generacions, testimonis escrits 
d’aquests fets.

Deia al principi que aquesta és la 
darrera vegada que signo al Maga-
zín com a responsable de la nos-
tra Ràdio, però us asseguro que no 
serà la darrera aportació que hi 
faci, perquè 23 anys de ràdio do-
nen per a molt i ara que “manaré 
del meu temps” en tindre també 
per seguir explicant-vos curiosi-
tats, anècdotes i fets que crec heu 
de saber.

Avui però, no vull acabar sense dir 
dues coses més. La primera és que 
la ràdio queda en molt bones mans. 
La meva companya Tere Giné és 
una gran persona, però una millor 
professional, de la qual he après i 
a la qual he ensenyat, encara que 
de vegades és més important el do 
natural que ja té la persona, que 
tot allò que puguis ensenyar-li. I en 
ella conflueixen les dues caracte-
rístiques. Per tant, en aquest sen-
tit, marxo tranquil, perquè sé que 
deixo el treball fet, en bones mans. 
La segona: altra cosa és com mar-
xo, com es produeix el relleu de la 
persona que m’haurà de substitu-
ir. Un relleu que jo crec s’hauria 
d’haver fet de forma seqüencial, 
esglaonada. La meva proposta a 
l’equip de govern municipal va 
ser demanar una jubilació parcial 
per poder ajudar, durant uns me-
sos, al substitut/a i ensenyar-li els 
nostres mètodes de treball, tant 
tècnicament com humanament, 
perquè considero que és vital per 
evitar una pèrdua de compàs a 
la línia d’estil que hem seguit a 
l’emissora, oberta naturalment a 
l’evolució que s’ha de produir, però 
amb més subtilesa. No es va con-
siderar oportú per raons econò-

miques (segons se’m va dir), i ara 
no puc evitar aquest sentiment de 
preocupació. Els polítics acaben 
decidint, però estaria bé que 
aquestes decisions estiguessin 
sustentades i contrastades en 
l›experiència i coneixements dels 
tècnics. Jo no sé si és així en altres 
departaments del nostre Ajunta-
ment, en el nostre cas no. Una llàs-
tima.

Salut i Bon Any 2019

Josep Roig i Cardona

Coordinador de la Plana Ràdio

La Plana Ràdio
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Llar d’Infants Les Beceroles

Durant el primer trimestre, a la 
Llar d’Infants les Beceroles de San-
ta Bàrbara hem gaudit de diferents 
activitats que ens han preparat les 
nostres educadores. Sense anar més 
lluny, els i les alumnes més grans, 
els indis i els vaquers de P2, hem 
iniciat un projecte que té com a eix 
central l’olivera. Ens ha semblat que 
treballar diferents àmbits partint 
d’aquest recurs ens servia també 
perquè els nostres petits i petites es 
familiaritzessin amb aquest aspecte 
tan típic del nostre poble: l’olivera 
i tot allò que comporta. Així, els xi-
quets i xiquetes han pogut veure, 
entre altres coses, els estris per collir 
olives, la manera com es fa, el fruit 
d’aquest arbre i el que  se›n  deriva, 
tastar els diferents productes que se 
n’extreu, etc.
Els i les alumnes de P1 han treba-
llat la metodologia per projectes 
amb el tema principal de la tardor. 
D’aquesta manera, la quitxalla ha 
pogut gaudir de les diferents textu-
res de la tardor, han pogut tastar els 
seus fruits, han pintat i s’han em-
brutat amb els colors de la tardor, 
han treballat de manera manipulati-
va diferents objectes del seu voltant 
relacionats amb la tardor, etc.
Pel que fa als més petits, els nens i 
les nenes de P0, a banda del període 
d’adaptació, s’ha optat per treballar 
a través dels sentits tot donant la 
importància que es mereix aques-
ta etapa en què l’explotació és pri-
mordial. Així, han gaudit jugant amb 
ampolles sensorials, la panera dels 
tresors, el joc heurístic... Tot i que al-
guns són encara molt petits per en-
tendre el mecanisme dels diferents 
jocs, pensem que el fet que es vagin 
familiaritzant amb els objectes és 
força important.
A més a més, com a novetat, us con-
videm a tots i totes els que encara 
no hagueu vist la nostra nova imat-
ge, que passeu per davant de la llar 
per gaudir de l’espectacular mural 
que ens va fer Regina Pla a la porta 
de l’entrada.
Per finalitzar, volem donar les grà-
cies a totes les famílies i la seva 
col·laboració pel que fa a la passada 
festa de la castanyada. Vam gaudir 
moltíssim de la vostra implicació; 
resultat d’això van ser uns panellets 
espectaculars. Moltíssimes gràcies!
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Serveis Socials Bàsics

Des del mes de juliol de 2018, el Con-
sell Comarcal del Montsià ha posat en 
marxa un nou servei anomenat Servei 
d’Intervenció Socioeducativa (SIS), tot i 
estar ubicat a la població de Santa Bàr-
bara, és un servei itinerant i, per tant, 
dona cobertura a nivell comarcal (ex-
ceptuant el municipi d’Amposta).
Aquest servei forma part dels Serveis 
Socials Bàsics, és un recurs que té 
com a finalitat atendre les necessitats 
socioeducatives dels infants i adoles-
cents en situació de risc i de les seves 
famílies. Donat que la unitat bàsica de 
convivència i de socialització és la fa-
mília, és imprescindible realitzar una 
intervenció directa sobre aquesta. Per 
aquest motiu, des del SIS s’aposta per 
l’orientació, acompanyament i inter-
venció individualitzada i grupal amb 
l’objectiu d’oferir habilitats, eines i es-
tratègies per a la cura dels seus fills i 
filles. 
Els destinataris d’aquest servei són to-
tes aquelles famílies amb infants de 
0 a 18 anys en situació de risc social 
que són derivades principalment dels 
serveis socials bàsics de cada població. 
Entenem per situacions de risc aque-
lles que es regula en l’article 102 de la 
Llei 14/2010 dels drets i oportunitats 
en la infància i l’adolescència “s’entén 
per situació de risc la situació en què 
el desenvolupament i el benestar de 
l’infant o l’adolescent es veuen limi-
tats o perjudicats per qualsevol cir-
cumstància personal, social o familiar, 
sempre que per a la protecció efectiva 
de l’infant o adolescent no calgui la se-
paració del nucli familiar”. 
Així doncs, el Servei Itinerant 

d’Intervenció Socioeducativa del 
Montsià és un servei d’atenció a la in-
fància i l’adolescència en risc social i a 
les seves famílies, destinat a donar de 
manera integrada el conjunt de pres-
tacions dels serveis d’intervenció so-
cioeducativa:  
• Servei de suport a les famílies amb 
infants de 0 a 3 anys en situació de 
risc. 
• Servei d’atenció diürna (3 a 15 anys) 
(pendent d’implementar-se en un fu-
tur).
• Servei d’intervenció amb famílies 
amb infants i adolescents en situació 
de risc (3 a 18 anys).
• Servei d’acompanyament socioedu-
catiu per a adolescents (16 a 18 anys).

Aquesta atenció es presta tenint en 
compte les característiques del con-
text comarcal. Les actuacions es realit-
zen mitjançant el treball individualit-
zat, el grupal, el treball en xarxa i amb 
la comunitat. Es vetlla per un adequat 
desenvolupament integral, el benestar 
dels infants i per la permanència amb 
la seva família.
El SIS està format per un equip inter-
disciplinari, integrat per dues psicòlo-
gues, dos educadors socials, una treba-
lladora social i una integradora social. 
Aquests professionals realitzen les se-
güents funcions: 
• Proporcionar un espai d’acolliment i 
convivència.
• Observar i intervenir per reduir la si-
tuació de risc i prevenir situacions de 
desprotecció.
• Promocionar els lligams relacionals 
i relacions familiars i de parentalitat, 

entre infants i adults de referència, 
unitats de convivència, i la vinculació 
amb el territori i la resta de xarxes i 
serveis.
• Treballar la integració i socialització 
i reforçar els sistemes de recolzament 
social.
• Oferir atenció individualitzada i en 
grup als infants i adolescents en situa-
ció de risc. 
• Acompanyar a l’infant/adolescent a 
centres educatius o altres serveis i re-
cursos del territori per afavorir la seva 
integració social.
• Orientar, assessorar, recolzar i pro-
porcionar suport a la criança i educa-
ció, si s’escau, a la família, o unitat de 
convivència, de l’infant i adolescent. 
• Millorar la capacitat de la família per 
atendre de manera satisfactòria les 
necessitats de l’infant o adolescent. 
• Reduir els factors d’estrès que pu-
guin influir negativament en la família 
i enfortir la seva capacitat per enfron-
tar-se eficaçment als problemes. 
• Donar suport i guia a l’adolescent en 
la recerca de recursos i treballar en el 
medi l’assoliment progressiu de les se-
ves responsabilitats personals i socials. 

Amb aquest nou model de serveis 
d’intervenció socioeducativa s’amplien 
les prestacions adaptant-les i donant 
cobertura a les necessitats detectades 
en la població de cada territori. 

“Infants amb relacions segures, el punt 
de partida d’una    vida plena de possi-
bilitats”. (Autor Anònim) 
Equip SIS 

Servei d’Intervenció Socioeducatiu Itinerant
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Smartcentre

El Món de l’Oli
L’Smartcentre de Santa Bàrbara 
ha creat un espai sobre el món 
de l’oli, ja que el conreu de l’oli-
vera i la producció de l’oli han 
estat determinants en l’origen 
i l’evolució del municipi i de 
poblacions veïnes. L’olivera i 
l’oli ens parlen d’una manera 
de viure i entendre la terra, el 
paisatge i la història i una mos-
tra de la seua importància és la 
Fira de l’Oli Novell dels Cítrics i 
del Comerç que es realitza des 
del 1997.
Aquest espai avarca diverses 
vessants i una de les més im-
portants és el fons especialitzat 
en el món de l’oli, que inclou 
diferents tipologies de docu-
ments com llibres, DVD, CD, tre-

balls i publicacions, de diverses 
temàtiques i àmbits relacionats 
amb el món de l’oli, tant gene-
rals com particulars: olives i 
oliveres, oli, cooperatives, salut 
i medicina, treball al camp, gas-
tronomia, medi ambient i con-
taminació, llengua, novel·les i 
llibres infantils.
Per tant, per una banda, 
l’Smartcentre busca reforçar 
el seu fons documental sobre 
la cultura de l’oli, buscant així 
ser un punt de referència tant 
per a oleïcultors i professionals 
del sector, com per aficionats 
a l’oleïcultura i usuaris en ge-
neral. I per una altra banda, 
pretén dinamitzar aquest fons 
a través d’un programa d’acti-

vitats mensuals de diferent ín-
dole, tals com muntatge d’apa-
radors, rutes literàries entre 
oliveres, recitals de poesia, de-
gustació d’oli, visites culturals, 
tallers especialitzats, etc. sem-
pre amb el món de l’oli com a 
tema principal.

Finalment, s’estableix una es-
treta relació amb les cooperati-
ves i amb el Museu de la Vida a 
la Plana, equipaments de refe-
rència dins del món de l’oli al 
municipi, on a través d’aquest 
espai de l’Smartcentre els usu-
aris podran trobar tot tipus 
d’informació referent a aquests 
equipaments.

OLIVERA - PAU
El vent remou la copa platejada
plena dels menuts òvals maragdins,
l’olivera s’arregla gleva endins
mostrant la vella soca torturada.

Un brot fruitat, esqueix de la brancada, 
l’ha arrencat un colom de bons instints
i vola, llest, cap a uns altres confins
a dur la pau on és més esperada.

No és gaire lluny la nostra mar tan clara,
tot el paisatge vibra d’esplendor,
l’oliverar destil·la serenor
i augusta calma l’esperit amara.
Com un oli sagrat que reconforta
ens ve la pau que l’olivera porta.

OLEA EUROPAEA

Arbres amics (Albert Pena - Premi de poesia 
dels V Premis Literaris Sant Jordi Vila de Santa 
Bàrbara, 1996)
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ACTIVITATS A L’SMARTCENTRE
El nou curs va començar per a 
l’Smartcentre i els seus usuaris a 
l’octubre, amb algunes novetats 
com sempre que comença un nou 
curs, a més a més de les activitats de 
sempre. Aquest any hem començat 
un club de lectura juvenil, per a nois 
i noies de l’institut, en el qual s’escull 
una temàtica on primer llegim sobre 
ella i després fem un debat. Aquest 
primer trimestre hem llegit sobre 
moda i el cos, el significat de les 
lletres de les cançons i adolescents, 
tot temes que els interessen per 
tal que puguin agafar el gust per la 
lectura. Dels adolescents passem als 
petits, per a alumnes de 1r i 2n de 
primària ha començat Llegim junts, 
un petit club de lectura en veu alta, 
on un cop a la setmana practiquem 
junts la lectura.
Per als més petits seguim amb la 
bebeteca i aquest trimestre vam tenir 
la panera dels tresors, i una sessió 
molt especial amb la llevadora del 
nostre poble Carme Cardona, amb 
un gran èxit de públic. Per als no tan 
petits hem pogut gaudir de diferents 
contacontes, “On és La lluna?”, “Els 
contes de sempre” explicats per la iaia 
Carmeta, l’antiga bibliotecària, un 
contacontes en anglès “The little red 
hen” a càrrec de Sílvia Panisello i per 
últim el teatre infantil “Miquitaines 

explica un conte de Nadal” amb la 
Bienve Borràs, on aquest mateix 
dia també es va fer l’entrega de 
diplomes i obsequis de la bibliocursa 
i minibibliocursa 2018, amb un total 
de 48 participants a la bibliocursa i 
6 a la minibibliocursa, aquest any 
amb algunes novetats per fomentar 
la lectura des de petits, ja que la 
bibliocursa és una de les activitats 
més consolidades i per això esperem 
que des de petits s’animin amb la 
minibibliocursa. Per a una mica 
més grans hem realitzat l’activitat 
“Llegim i Xalem” amb diferents 
lectures com “Oriol Pelacanyes”, “Els 
perseguidors de paraules” i al mes de 
desembre “Llegim i Xalem al Nadal” 
fent el recorregut dels pessebres i 
llegint nadales. I finalment, també 
seguim fent les activitats TIC i els 
jocs de taula. 
Els adults continuen amb el seu Club 
de lectura, on aquest trimestre han 
llegit EL SETÈ ÀNGEL de David Cirici, 
TE TRATARÉ COMO A UNA REINA 
de Rosa Montero i MANUAL PER 
A DONES DE FER FEINES de Lucia 
Berlín. A més a més, aquest any, 
també per als adults, com a novetat, 
han començat les tertúlies d’autor 
on cada mes poden parlar amb un 
autor o autora de les nostres terres 
com Eduardo Margaretto i Albert 
Guiu que han estat els primers en 

venir. Els idiomes també importants, 
es fan les classes de francès una 
vegada a la setmana amb el 
professor Jeremy, nou voluntari, i 
continuen les converses amb anglès 
una vegada al mes i també amb més 
ganes que mai, amb 4 voluntaris 
natius. Les persones grans del nostre 
poble també tenen el seu lloc, amb 
la història planera a càrrec d’Alfredo 
Blanch i el taller de memòria a 
càrrec de Montse Rodríguez. Al 
mes d’Octubre vam gaudir de 
les xerrades dintre el programa 
d’educació sanitària a la gent gran, 
a càrrec d’Àngels Bertomeu, “Què 
cal saber dels antibiòtics” i “Què cal 
saber del dolor”
Per a tot el públic hem tingut els 
nostres aparadors “La tardor”, “Oli, 
olives, oliveres” i “Ja és Nadal”, 
els dies SMART, l’1 d’octubre Dia 
Internacional de la Música, el 30 
de novembre Dia Internacional 
de la Seguretat de la Informació i 
el 10 de desembre Dia dels Drets 
Humans. A l’octubre una exposició, 
IM-PERFECTES, per als alumnes 
de 1r d’ESO. El dia 14 de novembre 
vam inaugurar l’espai “EL MÓN DE 
L’OLI” i el 13 de desembre vam tenir 
una xerrada sobre la Marató de TV3, 
aquest any sobre el Càncer. Tot un 
grapat d’activitats que continuaran 
durant aquest 2019.
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Smartcentre

Títol: El olivo
Director: Iciar Bollain
La pel·lícula El olivo va ser rodada entre els mesos de maig i juny de 2015. La cinta, amb guió de 
Paul Laverty, parella de la directora, es va rodar en diverses poblacions de les comarques del Baix i 
l’Alt Maestrat, principalment a Sant Mateu, una localitat de l’interior de la província de Castellón. 
La productora va contractar per al rodatge a nombrosos extres de la comarca. Precisament entre els 
veïns de Sant Mateu va trobar a l’avi que coprotagonitza la cinta, Manuel Cucala. Per finalitzar, es 
va rodar també a Düsseldorf (Alemanya). El 20 d’abril del 2016 es va estrenar la pel·lícula a la plaça 
major de la localitat de Sant Mateu (Castelló).
Argument: Ànima té 20 anys i adora al seu avi, un home que porta anys sense parlar. Quan l›ancià es 
nega també a menjar, la noia decideix recuperar l›arbre mil·lenari que la família va vendre contra 
la seva voluntat. Però per a això, necessita comptar amb l›ajuda del seu oncle, una víctima de la 
crisi, del seu amic Rafa i de tot el poble. El problema és saber en quin lloc d’Europa està l’olivera.

El racó de les recomanacions

Web 
http://thetruesize.com
The True Size of ... és una pàgina interactiva 
que permet comparar la mida real de dife-
rents països. Això és interessant perquè, de-
gut als problemes de les projeccions cartogrà-
fiques, les formes i talles de les diferents regi-
ons estan sempre distorsionades. Per funcio-
nar, cal utilitzar el cercador de la part superi-
or esquerra per localitzar els diferents països 
o regions. Un cop triats, quedaran marcats 
amb un color especial i es poden arrossegar 
per tot el mapa. El més senzill és col·locar-los 
al mateix nivell vertical perquè la seva mida 
sigui comparable.
D’aquesta manera s’aprecia molt millor la comparació i el perquè les zones extremes, les que estan molt al nord o molt al 
sud “semblen” més grans que altres més equatorials, fins i tot es poden veure detalls més exactes de la seva superfície amb 
un clic. La idea és senzillament “corregir” la projecció Mercator, que és la que utilitza Google Maps, i permetre comparar 
iguals (o gairebé).

UN NOU RECURS PER A L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS A EBIBLIOCAT

Els usuaris de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ja 
poden accedir de manera gratuïta a un nou recurs d’aprenentatge de la llengua 
anglesa: Koalatext.

koalatext és un recurs en línia per aprendre la llengua anglesa, creat i desenvolupat 
per facilitar tant l’ensenyament com l’aprenentatge de l’anglès a professors i 
estudiants de diferents nivells escolars. Més de 500 unitats de comprensió lectora, 
àudios, vídeos i flashcards fan de koalatext un recurs pràctic que ha de permetre als 
mestres i als infants millorar el seu treball diari d’ensenyar i aprendre l’anglès. Tots 
els continguts estan classificats per camps semàntics diferents i nivells de dificultat 
graduats per tal que cada usuari trobi el seu nivell de treball personalitzat. Les 
unitats programades són fàcilment adaptables als diversos projectes i metodologies 
escolars i permeten que cada estudiant avanci al seu propi ritme.

Per accedir a aquests continguts digitals només cal disposar del carnet d’usuari 
d’una biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i identificar-se a la 
biblioteca digital eBiblioCat.
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Opinió dels Partits Polítics

Primerament, abans de centrar-nos en el nostre comentari polític 
trimestral, voldríem en nom del PDECat local felicitar el nou any 
2019 a tota la nostra població; que aquest any que ara encetem 
ens dugue tots aquells anhels i desitjos que individualment volem, 
segur que així aconseguirem una societat més justa i un món 

millor. Molt bon any a tothom.
No podem deixar passar tampoc la nostra columna per recordar i mostrar la 
nostra indignació per la continuïtat de privació de llibertat i l’exili d’alguns/
es polítics/ques per escoltar i dur a terme la voluntat majoritària del poble 
català. Seguirem en lluita constant.
En clau més local volem també mostrar la nostra satisfacció i goig per haver 
rebut al nostre poble al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra. Un president amb unes fortes conviccions nacionalistes i on va 
poder rebre l’escalf dels nostres convilatans i convilatanes que el diumenge 
11 de novembre ens vam reunir per donar-li a conèixer de primera mà les 
necessitats de la població.
En la reunió mantinguda al despatx d’alcaldia se li va mostrar la necessitat de 
poder acabar les obres de l’ajuntament, així com la petició de compromís amb 
el canal Xerta-Sénia i ajuts a la promoció i dinamització del teixit empresarial 
de la zona i la generació de llocs de treball qualificat, per no veure’ns abocats 
a l’èxode massiu dels nostres joves cap a zones amb major potencial.
La jornada va cloure amb l’homenatge a l’àvia centenària, Adelina Cardona, i 
una degustació popular de productes típics de la nostra gastronomia planera.
També pensem que és convenient comentar i recordar que el proper mes de 
maig hi haurà la convocatòria d’eleccions municipals, on el nostre grup hi 
participarà amb un bon equip, amb una bona barreja entre diferents sectors 
de població, renovant bona part dels membres de l’equip anterior, però seguint 
una línea semblant de treball, ja que des de sempre el que ha diferenciat als 
membres dels diferents equips que s’han presentat a les eleccions municipals 
de PDECat han estat les ganes de treballar pels interessos del poble i els seus 
vilatans, deixant de banda els personalismes i individualitats. Serà el moment 
de valorar i passar comptes i de triar novament la millor opció per regir el 
nostre ajuntament.
El compromís electoral de l’equip de PDECat 2015-2019, al govern del nostre 
ajuntament, està pràcticament al 100% assolit, havent executat moltes 
d’altres propostes del dia a dia, fent que Santa Bàrbara sigui cada dia un poble 
amb una major qualitat de vida i millor benestar.
Salut! 

REGIDORA
NO ADSCRITA
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Penyes Amics dels Cavalls de Santa 
Bàrbara i d’Amposta
Alumnes de 2n d’ESO de Santa Bàrbara
Pubilles de Festes Majors de 2018
Parròquia Arxiprestal de Santa Bàrbara

9.30 h Missa en honor a sant Antoni Abat i benedicció del panoli.

10.30 h Inici del repartiment de panoli a càrrec dels alumnes de 2n d’ESO 
de l’Institut les Planes i de les Pubilles 2018.

11.30 h FESTA DELS 3 TOMBS. Desfilada de cavalleries pels carrers del 
poble.

13.30 h BENEDICCIÓ dels animals a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid.

19.30 h BALLS TÍPICS: Cap de ball, punxonet, polca, ball de plaça i jota  
de Santa Bàrbara, a càrrec dels alumnes de 2n d’ESO. 

 Acompanyats pels dolçainers i els cremallers.
 Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid

Organitzadors i col·laboradors:

SANT ANTONI
ABAT 2019
DIUMENGE, 27 DE GENER DE 2019


