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Editorial

B

Alfred
Blanch Farnós
Alcalde

envolguts planers i planeres,
Em poso a escriure aquestes línies d’editorial
d’abril de 2019, a les portes del tancament d’un
cicle electoral, el 2015-2019, del qual he estat el cap del
nostre Ajuntament. Una legislatura marcada pels fets
polítics al nostre país, però que a nivell local la valoro
positivament en molts aspectes; però especialment,
li dono importància perquè, juntament amb tots
els regidors/es, hem pogut tirar endavant gairebé el
100% de les propostes electorals que portàvem al
nostre programa ara fa quatre anys, així com d’altres
sobrevingudes, donant una major qualitat de vida a
tots els planers i planeres.
Una vegada acaba una legislatura, en comença una altra, i ja ens posem
en marxa per poder renovar el govern quatre anys més, duent a terme les
nostres propostes de futur per a tota la ciutadania. Això ho fem tots els
partits polítics, el nostre i els altres, perquè l’exercici de votar i de decidir és
la major qualitat que té la democràcia. Tots els que ens presentem a unes
eleccions, ho fem amb l’objectiu de guanyar i poder aportar el bo i millor
de cadascun per dur a terme les propostes electorals i conduir el poble
cap a un millor benestar, qualitat de vida, i que els convilatans se’n sentin
satisfets de viure en un poble com el nostre.
Aquesta legislatura quedarà en la memòria de molts planers i planeres com
la legislatura de les obres als carrers i la implantació del Pla de Mobilitat
Vial al nostre poble, no exempt de polèmiques, però amb l’objectiu final de
millorar la vida als nostres carrers, tant per als vianants, podent caminar
sense barreres arquitectòniques i amb canalitzacions d’aigua pluvial, com
per als conductors. Seguirem fent aquest treball de “formiga” per aconseguir
que els 40 km de carrers quedin actualitzats en un temps futur.
També, una cosa que s’ha aconseguit, i que ha passat molt més
desapercebuda, perquè no s’ha arribat al final, ha estat la consolidació
de l’edifici de l’ajuntament, un edifici emblemàtic al nostre poble i que
necessita de forma urgent que torni a ser el centre neuràlgic de les gestions
municipals que sempre havia estat. Estem en camí d’aconseguir acabar
l’obra definitivament, i estem segurs de poder-ho aconseguir.
Aprofitant aquestes línies també els hi faig saber que, en breu, l’estació de
tren, que tanta nostàlgia i bons records porta a molts planers i planeres,
passarà a mans municipals. Després de 3 anys de negociacions estem ja a
les acaballes d’una expropiació pactada, que farà que l’estació finalment
sigui una dependència municipal més.
Moltes altres accions hem dut a terme i molts més projectes tenim per al
futur del nostre poble. Ara, només queda convocar-los el diumenge 26 de
maig per tal d’exercir el dret a vot i així, entre tots, poder decidir quin és
el rumb que volem que prengui el nostre poble. La participació a qualsevol
elecció dona molt més valor als resultats, per tant els demano la seva
participació lliure i espontània en les properes eleccions del mes de maig,
per tal de seguir millorant el nostre poble.
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Acaben les obres de la fase I del carrer Aire

D

esprés d’acabar la canalització
del carrer Victòria, aquesta
conducció pluvial continua
pel carrer Aire, fins al col·lector, per
tal de poder contenir en la mesura
del que sigui possible, les avingudes
periòdiques del Barranc del Pelós que
creua d’oest a est el nostre poble.
Durant els primers dies del mes de
gener, ja es van donar per finalitzades
les obres de reforma de carrer Aire
(Fase I), corresponents a l’anualitat
2018, seguint amb la canalització
de
l’anomenat
Barranquet,
instal·lant-hi les canonades de
recollida d’aigües pluvials i renovant
totalment la xarxa d’aigua potable,
el clavegueram i l’enllumenat, a més
d’un paviment d’aglomerat asfàltic,
donant una importància destacable
a la millora en les voreres per tal de
donar prioritat al pas de vianant per

les mateixes sense dificultats.
També s’ha aprofitat i s’ha inclòs
dins de la mateixa obra la millora de
l’accés al carrer Major des del carrer
Príncep, suavitzant notablement la
pujada.
Cal recordar que aquesta obra, que
va començar al mes d’agost, va
sofrir, durant la seva execució, dues
avingudes d’aigua destacades amb
una freqüència del tot inusual, per les
fortes pluges del mes de novembre,
fet que va acabar endarrerint la
data final d’entrega de l’obra, degut
a les destrosses ocasionades en
cadascuna de les dues avingudes,
havent de refer molts dels treballs
que ja es donaven per acabats.
L’obra va estar executada, després
de concurs públic, per l’empresa
deltebrenca Regimovi, la qual
també es va sentir molt ben rebuda

i satisfeta pels treballs fets, tot i
els importants imprevistos, des de
pràcticament el primer dia.
Per la seva banda, l’alcalde,
responsable de l’àrea d’Urbanisme,
vol expressar el seu agraïment a tot
el veïnat en general per la paciència
mostrada per les molèsties, directa
o
indirectament,
ocasionades.
Igualment destaca que no han tingut
cap cost econòmic per als veïns,
ja que han estat finançades per la
Diputació de Tarragona a través del
PAM.
També mostra la seva determinació
a seguir canalitzant aquest barranc
urbà, el més aviat possible, havent fet
ja l’encàrrec de redacció de la Fase II
per a l’any actual, que anirà des del
carrer Príncep fins al carrer Roger de
Llúria, quedant pendents dues fases
més per a anys posteriors.

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

http://www.contregisa.com
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Subvencions a les entitats planeres

E

n data 24 de gener de 2019, en la
sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara es van aprovar
les bases específiques reguladores
per a la concessió de subvencions
a entitats culturals, educatives i
esportives que l’Ajuntament de Santa
Bàrbara atorga per a la realització de
programes i activitats de promoció
i difusió esportiva, cultural i festes
populars i tradicionals, any 2019.
Podien
acollir-se
a
aquestes
bases, totes les entitats culturals,
educatives i esportives de la nostra
població de Santa Bàrbara.
Les sol·licituds es prioritzen en
funció dels criteris de valoració
següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.

- Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal
qualificat.
- L’interès social, cultural o esportiu del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant
a la promoció i desenvolupament cultural i esportiu en
anys anteriors per l’Entitat sol·
licitant.
- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat sol·
licitant.
També es valora positivament la
participació de l’entitat en els actes
organitzats per l’Ajuntament durant
l’any anterior.
El termini màxim per presentar la

documentació justificativa de les
despeses de l’exercici 2018 i la relació
d’activitats previstes per a l’any
2019 amb pressupost aproximat de
despeses, d’acord amb la concessió
de la subvenció i ajut acabava el 30
de març de 2019 i ara es troben en la
fase d’avaluació.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, i el regidor d’Esports, Joan
Abella creuen en la importància de
recolzar a les entitats municipals en
actes que realitzen durant tot l’any
i amb aquestes subvencions municipals.

Digitalització de documents

L

a Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, conjuntament amb la Regidoria de
Noves Tecnologies ha dut a terme un
treball de digitalització d’una part de
la documentació generada a través de
les publicacions que es van editar des
de l’ajuntament a finals del segle XX.
La història és un dels valors més importants en qualsevol societat i, per
tant, la recuperació de la història passada del nostre poble no s’ha de perdre i ha de perdurar en la memòria de
tots, com una manera de mantenir el
llegat de Santa Bàrbara i la identitat
planera per tal que les generacions
futures ho puguin conèixer de primera mà.
Amb aquest projecte de digitalització es pretén posar a disposició dels
ciutadans la documentació que es
va generant arran de les publicacions editades per l’ajuntament. Actu-

alment s’han digitalitzat un total de
185 documents provinents de les següents publicacions: Full Municipal,
Revista Santa Bàrbara, Santa Bàrbara
Magazín, programes de Festes Majors
i publicacions del Centre d’Estudis
Planers.
Aquests documents es poden consular a través de la pàgina web de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en
concret a l’enllaç: http://santabarbara.cat/arxiu-local/
L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, valora aquestes accions de
reforç de la memòria històrica i identitat planera, ja que és una manera de
mantenir vius records, experiències
i històries de vida perquè les futures
generacions puguin aprendre i conèixer el nostre passat, el dels seus
avantpassats i el llegat històric que
han deixat.
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Benvinguda al primer planer de l’any 2019

A

mb 3 quilos i 450 grams, i 49
centímetres, el 17 de gener,
naixia Joan Llorens Cueto,
el primer planer de l’any 2019, fill
de Cèlia Cueto i Joan Llorens. Alfred
Blanch, alcalde de Santa Bàrbara,
es va desplaçar fins al domicili per
felicitar els pares de Joan i donar-li
la benvinguda.
Amb la idea d’implantar una nova
tradició, com ja es ve fent en altres
municipis, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, amb la col·laboració de
la Regidoria d’Ensenyament, van
engegar una nova iniciativa, donar

la benvinguda al primer nadó de
l’any, felicitant els seus pares i
obsequiant-los amb un val per
a l’assistència del seu fill o filla
durant un trimestre en el primer
any del nadó, i de manera gratuïta,
a la Llar d’Infants les Beceroles.
Aquest ha estat el quart any
d’aquesta iniciativa implantada
per l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Tal com afirmaven els pares,
esperen que Joan sigui un nen
participatiu, que vulgui formar
part activa del màxim nombre
d’activitats del municipi.

Conveni per visitar oliveres mil·lenàries a Santa Bàrbara

A

l mes de febrer, l’Ajuntament de Santa Bàrbara
va signar un conveni amb
Carlos Ferré per poder fer visitables les 25 oliveres mil·lenàries
catalogades de la seva finca.

Les oliveres van ser la base de
l’economia i del creixement contemporani de Santa Bàrbara i van
conformar una manera de viure,
per això des de l’Ajuntament es
veu la importància de posar en
valor i donar a conèixer les arrels planeres i maneres de viure,
a través de les oliveres i, particularment, de les mil·lenàries, les
quals, a la comarca del Montsià,
es compten entre les més velles i
grans de Catalunya.
Gràcies a l’inventari fet i actualitzat per la Mancomunitat de la
Taula del Sénia, actualment hi
ha censades prop de 4.800 oliveres de més de 3,50 m de perímetre de tronc a 1,30 del sol, repartides per 22 municipis del sud de
Catalunya, nord de la Comunitat
Valenciana i est d’Aragó, conver6

tint el Territori Sénia en la zona
amb la major concentració d’oliveres mil·lenàries del món. La
major part d’exemplars superen
els 1.000 anys d’antiguitat, i n’hi
ha alguns que superen fins i tot
els 2.000.

Tant l’alcalde de Santa Bàrbara,
Alfred Blanch, com el propietari
de la finca de les 25 oliveres mil·
lenàries, Carlos Ferré, es mostren
satisfets d’haver pogut arribar
a aquest acord, ja que es tracta
d’un patrimoni natural i històric
que ara podrà ser visitat.
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Servei comunitari a l’Smartcentre

L

’Smartcentre de Santa Bàrbara
està acollint per primer cop als
alumnes que han de realitzar
el Servei Comunitari que impulsa el
Departament d’Ensenyament per a
l’alumnat de secundària obligatòria
per tal de promoure que els alumnes
experimentin i protagonitzin accions
de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i
posin en joc els seus coneixements i
capacitats al servei de la comunitat.
El Servei Comunitari utilitza la
metodologia d’Aprenentatge Servei,
una metodologia eductiva que
combina processos d’aprenentatge
i de servei a la comunitat en un
sol projecte ben articulat en què
els participants es formen tot
treballant sobre necessitats reals
de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo. L’Ajuntament de Santa
Bàrbara ha signat un conveni de
col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya en relació al Projecte de
Servei Comunitari.
Concretament l’Smartcentre rebrà
21 alumnes de 3r d’ESO de l’Institut

HOTEL RESTAURANT

les Planes repartits durant els 5
dies de la setmana i realitzaran el
servei comunitari un total de 10
hores cada alumne. Els alumnes
participaran
en
les
activitats
juvenils i sobretot en el programa
LECXIT, un programa que té per
objectiu incrementar l’èxit educatiu
dels infants a través del treball per
a la millora de la seva comprensió
lectora i que l’Ajuntament de Santa
Bàrbara conjuntament amb l’Escola
Jaume Balmes i l’equip de Llengua,
Interculturalitat i Cohesió Social
del Departament d’Ensenyament
van posar en funcionament a

l’Smartcentre el curs 2017/2018, per
tal de practicar la lectura per plaer
i aprendre nou vocabulari d’una
forma lúdica, ajudant d’aquesta
manera a alumnes de l’Escola Jaume
Balmes en la lectura i la comprensió
lectora.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, valora positivament la
realització del projecte el qual té
un enfocament bàsic al servei de
la comunitat i agraeix a l’Institut
les Planes haver proposat el
l’Smartcentre com a servei per poder
desenvolupar-ho.

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

Alcaldia, Urbanisme i Cultura

XXVIII Jornades Culturals a Santa Bàrbara

D

urant 27 anys ha estat
habitual que el cap de
setmana anterior a Sant
Jordi, la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara doni
inici a les Jornades Culturals. Aquest
any, donat que la setmana anterior
és Setmana Santa, la inauguració
de les XXVIII Jornades Culturals de
Santa Bàrbara serà el 27 d’abril, tot
i que el dia 23 d’abril hi haurà tot
un seguit d’activitats per celebrar
la diada de Sant Jordi. En quant a la
durada d’aquestes jornades, també
sempre havia estat habitual que
finalitzessin el cap de setmana de
la Festivitat de Sant Gregori, però
enguany s’allargaran fins al cap de
setmana del 18 i 19 de maig amb
la celebració del 30è aniversari dels
nostres gegants Bàrbara i Gregori.
El programa, un any més, és molt
divers, amb actes més tradicionals
de tots els anys combinats amb
actes més singulars i exclusius, on
les entitats municipals hi tenen molt
a veure i, com en totes les edicions

anteriors, la participació, el treball i
la il·lusió faran embellir les Jornades
Culturals.
Cal destacar les entitats locals que
hi col·laboren, així com també els
centres educatius que també fan les
seves particulars jornades culturals
i que s’afegeixen a l’ampli programa
cultural.
Especial rellevància tindrà el cap
de setmana, 11 i 12 de maig amb la
celebració de la Festivitat de Sant
Gregori i la concentració d’actes,
especialment de caire tradicional,
que faran gaudir a tots els planers
i planeres i gent de l’exterior
que visiti el nostre poble. També
especial rellevància tindrà el dia 23
d’abril, amb la diada de Sant Jordi,
ja que sempre és viscut com a una
celebració molt important.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred
Blanch, desitja que el programa sigui
del gust de tothom i que el puguin
gaudir plenament, i agraeix a totes
aquelles entitats i particulars, que
en participen directament.

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

Festes i Fires

Sant Antoni 2019
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Estalvi energètic

U

na vegada rebudes i analitzades les darreres factures de 2018,
hem pogut comprovar que les petites accions realitzades durant l’any donen el seu fruit, ja que la despesa en electricitat
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’ha tornat a reduir respecte l’any
anterior. Com es pot veure a la taula adjunta, enguany la reducció
és més modesta que l’aconseguida l’any 2017, però igualment estem
parlant de xifres gens menyspreables, ja que la despesa en electricitat al 2018 ha baixat en 5.732 euros, la qual cosa representa un 4,4%
menys que al 2017. Cal tenir en compte que aquest estalvi s’aconsegueix malgrat les pujades de les tarifes elèctriques, tant en els termes de consum com de potència. Si comparem amb els nivells de
despesa que teníem al 2010, destaca sobretot el gran estalvi obtingut
en l’enllumenat elèctric, més de 48.000 euros de reducció.
Durant el 2018 s’han continuant ajustant les potències contractades
en cada punt de consum, la qual cosa ens permet reduir la factura,
encara que en alguns casos els kilowatts consumits siguin els mateixos. També es continuen instal·lant nous fanals LED als carrers que
es van arranjant i això té també un clar efecte reductor en el consum
elèctric.
Igualment que en anys anteriors, l’Ajuntament de Santa Bàrbara es
troba adherit al conveni entre l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i ENDESA, la qual cosa ens permet gaudir d’uns preus del kw/h
més avantatjosos, i continuem rebent l’assessorament de l’Agencia
d’Energia del COPATE per anar planificant les mesures d’estalvi en
funció de les dades obtingudes durant l’any.
Per acabar, cal dir que el control de la despesa en electricitat és una
tasca continua al llarg de tot l’any, i per tant al 2019 ja hi ha programades noves actuacions que ens ajudaran a reduir-la encara més.

Inici del programa treball i formació

U

n any més, el Servei d’Ocupació de Catalunya impulsa
el programa Treball i Formació, el qual permet a persones
en situació d’atur, que en aquells
moments no tinguin cap tipus de
prestació i/o subsidi per desocupació, optar a un lloc de treball.
Aquests llocs de treball es reparteixen entre els diferents municipis de la comarca segons població
i sota la supervisió del Consell Comarcal del Montsià, qui és l’òrgan
gestor del programa al Montsià.
El Treball i Formació, que inicia la
seva tercera edició, és una continuació dels antics plans d’ocupació, amb l’afegit que aquest incorpora també formació en el seu des10

envolupament operatiu. En el cas
de Santa Bàrbara, per a aquesta
edició, s’han incorporat dos peons/
es de brigada per sis mesos i un/a
treballador/a de neteja per un any.
Aquests projectes són una opor-

tunitat per a persones en situació
d’atur, especialment per a col·
lectius més desafavorits, i suposen
un respir temporal per a les persones que són contractades i les seves respectives famílies.

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Reunió amb Mossos per tractar la seguretat a Santa Bàrbara

E

l dijous 14 de març, l’alcalde
de Santa Bàrbara, acompanyat del regidor de Governació, es van reunir amb el cap de la
comissaria de Mossos d’Esquadra
ABP del Montsià per fer una revisió
de la situació de la seguretat de la
comarca en general i del municipi
de Santa Bàrbara en particular. En
primer lloc, es va fer un repàs de les
dades mostrades el passat mes de
febrer durant una sessió del Consell
d’Alcaldes del Montsià, en la qual el
cap de la Regió Policial de Terres de
l’Ebre, Sr. Josep M. Estela, va fer una
exposició dels indicadors que fan
referència a delictes a les Terres de
l’Ebre, com robatoris, furts, estafes,
etc.
En aquella exposició es va dir que
al 2018 a tot Catalunya es va registrar un lleuger increment de la delinqüència, però de les nou regions
policials de Catalunya l’increment
més petit havia estat a les Terres de
l’Ebre. Entrant una mica més en el
detall, l’única regió que ha baixat el
número de robatoris a domicilis és
la nostra, amb un 9%, sent Sant Jaume d’Enveja l’únic municipi a la comarca on ha pujat. A Santa Bàrbara,

aquest indicador ha passat dels 11
robatoris al 2017 a 8 al 2018. A nivell
de món rural es mantenen els números de l’any anterior, a excepció
dels municipis de la Galera, Freginals, Mas de Barberans i la Sénia en
els quals hi ha hagut un increment.
El Sr. Estela va explicar que un dels
delictes que ha augmentat més són
les estafes, sobretot en les compres
per internet, d’un 30% a un 40% més.
A Santa Bàrbara, s’ha passat de 20 a
40 els casos d’estafes denunciades.
Tanmateix, l’any 2018 ha estat un
any dolent en quant a les víctimes
mortals per accidents de trànsit.
Concretament, a la comarca del
Montsià hi ha hagut 6 víctimes, les
mateixes que al 2017.
En quant als MENA (menors d’edat
no acompanyats), es va explicar que
hi ha 12 centres a la comarca i un
número d’entre 175 a 200 joves en
aquesta situació. De moment no
s’ha detectat problemes de delinqüència.
En relació a les festes taurines, es va
agrair les mesures que han adoptat
els ajuntaments que són de gran
ajuda per evitar enfrontaments, i cal
destacar que al 2018 les controvèr-

sies dels bous i els antitaurins han
estat mínimes i el tema s’ha controlat prou bé.
Pel que fa a l’ocupació de domicilis
es recorda la importància d’actuar amb rapidesa i denunciar el cas
abans que passin més de 24 hores,
ja que una vegada superat aquest
termini es considera domicili dels
ocupants i llavors ja és un tema de
la jurisdicció corresponent.
Com a conclusió final, el cap de la
comissaria de Mossos d’Esquadra
ABP del Montsià va assegurar que
les dades de delinqüència registrades a Santa Bàrbara al 2018 es poden considerar baixes, tant en quantitat com en gravetat dels fets, i ens
va encoratjar a continuar treballant
tots junts per intentar que al 2019
siguin encara menors.

Finalitza el programa de neteja d’espais viaris de la
Diputació de Tarragona

L

a segona setmana de gener van
finalitzar els treballs de neteja
viària i manteniment d’espais
públics de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, mitjançant el programa de
suport a l’ocupació de la Diputació
de Tarragona. Aquest programa, que
s’impulsa anualment a diferents comarques tarragonines, dona ocupació durant sis mesos a persones desocupades, a partir de tasques vinculades principalment a la neteja,
conservació i manteniment d’espais
públics.
El programa es va iniciar al mes de
maig de 2018, a partir de la contra-

ctació d’un equip de brigada que va
estar realitzant aquestes tasques
també als municipis d’Alcanar, Sant
Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Freginals i la Galera.
A Santa Bàrbara va estar realitzant
tasques del 5 de novembre a l’11 de
gener. En aquest cas, la principal
ocupació va estar la neteja i manteniment dels vials propers al casc
urbà. Paral·lelament, es van realitzar
també tasques de neteja i desbrossament en alguns punts concrets que
presentaven necessitats, com el parc
municipal, la zona annexa a la depuradora o, especialment, els treballs

de neteja vinculats a la darrera barrancada que va sofrir el municipi.
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Canvis en l’aparcament del carrer Major

E

l dia 15 de gener es va procedir a fer un canvi en el sistema
d’aparcament del carrer Major
(tram des de les Quatre Carreteres
fins el carrer Sant Rafel) de manera
que es deixava de fer el canvi quinzenal d’un costat a l’altre, deixant
l’aparcament sempre al costat dret
en el sentit de la conducció. S’aplicava així el mateix criteri que s’està
seguint en altres carrers de la població de sentit únic.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara,
amb aquest canvi, pretén acabar
amb les molèsties que causava fins
ara el sistema quinzenal d’aparcament, per una part als propis veïns, que havien de recordar cada
quinze dies el canvi de costat a

l’hora d’aparcar els seus vehicles, i
per l’altra als usuaris d’aquest important eix circulatori, ja que cada
quinze dies es trobaven amb el caos
generat pels vehicles aparcats a les
dues bandes del carrer durant hores, havent de circular de manera
perillosa fent zig-zags o fins i tot donant-se casos d’obstrucció de la via.

El regidor de Governació, Antonio
Ollés, després de rebre la petició per
part d’alguns veïns d’aquest carrer,
va posar el cas en coneixement de
l’alcalde, i una vegada valorats els
pros i els contres amb la resta de
l’equip de govern es va acordar aplicar aquesta mesura que s’espera sigui majoritàriament beneficiosa.

Retirada de pals de fusta dels carrers
Durant la present legislatura, des
de la Regidoria de Serveis s’ha anat
fent una feina discreta però continua per tal de retirar alguns pals
de fusta que donen suport a línies
de subministrament elèctric o telèfon situats a les voreres o inclòs
a la calçada dels nostres carrers.
Bona part d’aquests casos son conseqüència d’obres per construir
nous edificis que no van arribar
a ser completades i que van convertir en permanents uns pals que
inicialment es van col·locar amb
caràcter provisional.
Les gestions per retirar els pals són
complexes i cada cas s’ha d’estudiar de manera individualitza, ja
que cal explicar el problema a la
companyia distribuïdora, negociar alternatives amb el menor cost
possible per les parts, demanar
permisos a particulars, etc.
De moment s’han retirat tres pals
(passeig de la Generalitat, carrer
Sant Ramon i carrer Hostal dels
12

Frares) i altres cinc també seran
retirats, aprofitant les obres d’arranjament dels carrers Sant Rafel
i Mossèn Joan Baptiste Sales, i actualment s’estan fent les gestions
per poder traure de la via pública
un altre parell de pals, situats al
carrer Major 227 i al carrer Casti-

llejos cantonada amb el carrer Indústria.
El regidor de Serveis, Antonio Ollés,
es mostra satisfet amb la tasca
feta fins ara, però adverteix que
aquesta feina haurà de continuar
activa, ja que encara són molts els
pals situats en llocs poc adients
dels nostres carrers.

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Proposta de pas de la via verda per Santa Bàrbara

L

a comarca del Montsià pateix
des de fa anys un procés de desindustrialització que s’ha vist
agreujat amb les males perspectives
del món agrícola. Tot això deriva en
una baixada del renda per càpita (de
les més baixes de tot Catalunya) i la
pèrdua de població. Per aquest motiu, a Santa Bàrbara pensem que,
sense abandonar les arrels productives tradicionals, hem d’obrir la porta
a iniciatives que puguin oferir noves
oportunitats a la gent de la comarca.
És per això que al passat Consell
d’Alcaldes del Montsià, celebrat el
13 de març, Santa Bàrbara va fer la
proposta de posar en marxa la Via
Verda del Montsià, un projecte que
en una primera fase uniria Roquetes
amb Freginals aprofitant la via fèrria
en desús des de 1996, però que a
continuació es podria estendre per
camins rurals fins a arribar a Ulldecona, i connectar d’aquesta manera
amb el Camí Fluvial del Sénia, actualment en construcció. Finalment, a
més llarg termini, es podria estudiar

la possibilitat d’habilitar una via de
retorn per la costa, passant per les
Cases d’Alcanar, la Ràpita i Amposta,
fins a arribar a Mianes, completant
així una ruta circular de 75 km, molt
atractiva per al cicloturisme.
Seria una manera d’aprofitar la dinàmica creixent de la Via Verda del
Baix Ebre i Terra Alta, que per donar
una dada, l’any passat 2018 va registrar més de 40.000 usuaris, i derivar
part d’aquest flux cap a la nostra
comarca. Així posaríem en valor els
atractius turístics de l’interior del
Montsià que de vegades queden en
un segon pla, i podria ser la guspira per a la creació de noves empreses turístiques, cases rurals, restaurants, etc.
En qualsevol cas, aquesta proposta
no pot ser duta a terme per un sol
municipi, ja que també entrarien les
poblacions de Tortosa i Roquetes al
Baix Ebre, i Santa Bàrbara, Masdenverge, Godall i Freginals al Montsià.
Per aquest motiu cal la implicació de
tota la comarca a través del Consell

Comarcal, per poder fer realitat un
projecte que en major o en menor
mesura ens beneficiaria a tots.
Cal tenir present que, si el projecte
tira endavant, Santa Bàrbara haurà
tingut un paper fonamental, ja que
ha estat el municipi que més implicació ha mostrat. Ja l’any 2013 es
va realitzar una primera memòria
tècnica, seguida posteriorment de
trobades amb altres consells comarcals (Baix Ebre i Terra Alta) per tal
de tenir assessorament al respecte i
tenir una primera aproximació a tot
el que representa aquest projecte.

Oficina: C/ Major, 24 · 43570 Santa Bàrbara (Tarragona)
Tel. 977 718 725 · Fax 977 719 705
Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2
Tel. 977 510 174
43500 TORTOSA

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Inici dels actes del centenari del CF Santa Bàrbara per al 2019

E

l CF Santa Bàrbara entra de ple
en l’any del seu centenari. Per a
aquest 2019, el club i la comissió organitzadora tenen un ampli
ventall d’actes que s’aniran desenvolupament fins al mes de desembre i
que, d’altra banda, es va donar el tret
de sortida el passat 16 de març amb
l’homenatge a l’equip que va assolir
l’ascens a 2a territorial la temporada
2002-03.
En un acte molt emotiu celebrat
abans de l’inici del partit que jugava el primer equip davant la UE Sant
Jaume d’Enveja, jugadors, equip tècnic i directius d’aquell equip es van
trobar de nou per rememorar aquella gran temporada que va suposar el
darrer ascens de categoria del club i
que, d’altra banda, s’ha mantingut en
aquesta categoria des d’aquella temporada. Des de la comissió del centenari, es va fer entrega a cada membre
de l’equip d’un detall commemoratiu, així com també es va fer entrega
d’una placa al president Antonio Fi-

gueres qui, juntament amb l’entrenador d’aquella temporada, Miquel
Cotaina, van tenir paraules d’agraïment a jugadors i aficionats. L’acte es
va acabar amb la sacada d’honor per
part de president, entrenador i capità,
Bruno Royo.
Aquell mateix dia, i aprofitant l’acte,
es va procedir a la inauguració del
marcador electrònic de l’estadi municipal.

Joan Abella, regidor d’Esports, que
també va formar part d’aquella plantilla, es va mostrar entusiasmat amb
tots els actes previstos per al centenari d’enguany, remarcant el paper
del CF Santa Bàrbara com a eix vertebrador de l’esport i la societat local i
animant a tot el municipi a participar
activament en tots els actes que s’esperen per a aquest any.

Hisenda, Esports i Medi Ambient

Carnaval 2019
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Entrega dels diners dels tions per a Creu Roja

E

l 17 de gener vam rebre a tres voluntaris de la Creu Roja per tal
de fer-los l’entrega dels diners
extrets de l’activitat dels tions que es
va organitzar per a Santa Bàrbara.
Aquesta era una activitat novedosa al
municipi inclosa en el programa de les
Jornades Nadalenques i que va tenir
una gran acollida. Un total de 41 tions
van baixar dels Ports i es van amagar
al parc municipal perquè la gent que
s’havia apuntat i pagat 5 € prèviament
poguessin anar a buscar-los. Es donava
un mapa del parc on estava la ubicació
del seu tió i un cop trobat es donava
el certificat d’identitat del tió. Tot això
dinamitzat pel follet Puck.
Es va decidir que els diners anessin a
Creu Roja d’Amposta degut a la gran
tasca que estan realitzant amb les
persones desfavorides i així aportar el
nostre granet de sorra.
Adrián Batiste, regidor encarregat de

les Jornades Nadalenques, valora positivament l’acceptació que va tenir l’ac-

tivitat dels tions i agraeix a Creu Roja
la tasca que realitza.

Inici del curs de preparació per a l’obtenció del nivell
mitjà de l’ACTIC per als alumnes de batxillerat de
l’Institut les Planes

L

a regidoria de noves tecnologies i
joventut, amb la col·laboració de
l’Institut les Planes, el dimecres
16 de gener, van iniciar el curs formatiu de preparació per a l’obtenció del
certificat ACTIC, destinat als joves que
cursen batxillerat i que s’havien inscrit a la formació, que s’imparteix a
l’Smartcentre.
Des de la Regidoria de Joventut es treballa constantment per apropar-se als
joves, conèixer les seves necessitats i
les seves inquietuds i oferir-los eines
i serveis que els ajudin en el camí de
fer-se adults. És per això que, conjuntament amb la Regidoria de Noves
Tecnologies, s’ha treballat un cop més
per oferir als joves, que actualment estan cursant batxillerat al centre de la
nostra població, la possibilitat de for-

mar-se i preparar-se per a l’obtenció de
l’ACTIC nivell mitjà.
L’ACTIC permet a qualsevol persona
de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una
prova per ordinador. Tant la prova com
l’obtenció del certificat són telemàtics
i les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat
acreditatiu que emet la Generalitat de
Catalunya, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC
davant de qualsevol empresa o administració.
Tots els estudiants de batxillerat que
es van interessar per a la realització
del curs de formació per a la preparació del certificat ACTIC es troben tots
els dimecres de les 15.30 a les 17 hores, a l’Smartcentre, per impartir les

sessions formatives. Un cop impartida
la formació, tots els que vulguin es podran presentar a la prova telemàtica i,
un cop superada, obtindran el certificat acreditatiu que expedeix la Generalitat de Catalunya.
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Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

L’Ajuntament de Santa Bàrbara presenta la seva nova APP

L

a regidoria de Noves Tecnologies aposta per
oferir a la ciutadania les eines i serveis més actuals per facilitar l’accés a tota la informació
del nostre poble. Per això ha estat treballant en la
creació d’una APP amb continguts d’interès general.
Després de l’èxit de la posada en marxa de l’APP
ebando, que actualment compta amb 2.507 usuaris, l’ajuntament va més enllà i ofereix una APP amb
continguts d’interès general. L’aplicació ens permet
accedir a tota la informació del municipi: notícies,
agenda d’activitats, telèfons d’interès, punts wifi, ràdio, informació de les rutes saludables, informació
bàsica dels serveis municipals i altres recursos útils
tant per a la ciutadania com per als visitants.
L’aplicació ja està disponible per a tots els dispositius
mòbils, tant per a iOS com per a Android, a les plataformes habituals de descàrrega. Per la seva part,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en aquest cas des
de l’Smartcentre, també posa tots els seus recursos
tècnics i personals per ajudar a tots els usuaris que
necessitin suport per a la instal·lació de l’aplicació.
El regidor de Noves Tecnologies, Adrián Batiste, espera que aquesta nova eina tingui una bona acollida i
que tothom en pugui treure profit.

Programes especials a la Plana Ràdio
Ve essent habitual que a la ràdio s’hi
porten a terme, puntualment, programes o espais especials. Durant
aquests darrers mesos hem celebrat
el Dia Mundial de la Ràdio, el 13 de
febrer, sortint al carrer per preguntar
si la gent escolta o no el nostre mitjà, que canviarien o quins programes
els agradaria escoltar i a la vegada
donant a conèixer la incorporació de
la nova locutora Clara Seguí.
També hem portat a terme un programa “Aprenentatge-Servei” de
l’Escola Jaume Balmes on els nens
i nenes de 2n de primària ens van
visitar per explicar-nos com havien
treballat el projecte dels balls tradicionals “ballem junts iaios i nets”.
L’escola ens ha visitat diversos cops
aquest trimestre, recentment en
motiu de la Campanya de Donació
de Sang, que realitzen els joves de
6è de primària, vam tenir un primer
18

grup per enregistrar un anunci i un
segon grup per explicar-nos tot el
que havien fet per tal de promoure
la diada, una jornada en la qual van
poder-se aconseguir 99 donacions.
Una altra de les novetats que hem
incorporat a la nostra ràdio és el nou
espai “Xalem la Plana” que podeu
escoltar en divendres a les 18 h i
també en cap de setmana, dissabtes
a les 10 del matí i a les 4 de la tarda. Aquest és un programa que forma part del conveni signat, aquest
any, amb l’Institut les Planes per tal
que joves de 3r d’ESO facin un servei
de col·laboració amb la comunitat,
l’anomenat Servei Comunitari.
D’aquesta manera venen a la ràdio,
aprenen del mitjà i també fan hores
de voluntariat. L’èxit de la proposta
ha estat tan destacat que s’han hagut de fer tres grups que participaran d’aquest servei.

Joventut, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies

Al Dia Terres de l’Ebre

E

l mes de febrer comença, la Plana Ràdio, amb la
incorporació de la Clara i també amb un nou magazín territorial “Al Dia Terres de l’Ebre”. Aquest
magazín és fruit d’un conveni signat amb la Xarxa de
Comunicació Local, de la qual en forma part la Plana Ràdio. Està liderat per Ràdio Delta i integrat per les emissores de la Cala Ràdio (Ametlla Mar), Ràdio Tortosa, Ràdio
Joventut (Masdenverge) i també Amposta Ràdio i Ràdio
Móra que són les darreres incorporacions. “Al Dia Terres
de l’Ebre” És un magazín que se suma a la llarga programació que ja porta a terme la Plana Ràdio i, per fer-lo,
s’han hagut de reestructurar alguns espais. Aquesta és
una aposta que l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha volgut
realitzar i que suma al que ja es venia fent fins ara, tot i
que suposa un esforç doblat per a la gent que hi treballa.
El Magazín s’emet diàriament de 13 a 16 hores en rigorós
directe, inclou un informatiu, una tertúlia descentralitzada i on participa gent diversa del poble, que té la disponibilitat i les ganes de venir a les 15 hores i debatre temes
d’actualitat, també inclou entrevistes i seccions diverses.
Aquesta aposta que implica més feina, més gestions...
permet que les notícies que es tracten a nivell municipal tinguin més projecció a nivell territorial i ofereix als
oients l’oportunitat de conèixer l’actualitat territorial de
primera mà.

Salut, Ensenyament i Turisme

Entregada la beca Institut les Planes 2018

A

l’Institut les Planes de Santa Bàrbara es va fer l’acte
d’entrega de la Beca lnstitut
les Planes de l’any 2018.
Aquesta beca s’atorga conjuntament per tots els ajuntaments
que tenen alumnes a l’Institut les
Planes i es dona a l’estudiant amb
més bons resultats al finalitzar el
seu cicle de batxillerat, que són els
que definitivament deixen l’Institut per traslladar-se a la Universitat.
L’any 2017, per decisió consensuada amb tots sis ajuntaments implicats, es va incrementar l’import
total de la beca, fent un muntant
total de 1.000 €, essent un incentiu
i ajuda per a l’estudiant que comença el seu cicle universitari.
A l’acte, hi van assistir els alcaldes
o regidors delegats de cada localitat, a més del màxim representant
del centre educatiu, el seu director.
En aquesta edició la beca se li va
atorgar a l’alumna masovera Roser
Sans Lleixà, qui va aconseguir la

qualificació més alta per part del
centre.
La noia es mostrava del tot satisfeta i agraïda pel premi aconseguit,
i il·lusionada per emprendre una
nova etapa en la seva vida d’estudiant. Els diferents representants
dels municipis, així com el director del centre, van voler destacar
la tasca feta, així com donar-li tota

la motivació necessària per poder
començar aquest nou camí, que
segur que no serà fàcil, però que
com tot en la vida, cal lluitar amb
constància i amb esforç per aconseguir-ho. També van voler fer extensiva una felicitació als pares
perquè sempre són una peça clau
en el desenvolupament educatiu
dels seus fills.

Alarmes d’incendi a l’Escola Jaume Balmes

A

l’Escola Jaume Balmes
l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha actualitzat i modernitzat les alarmes d’incendi i
s’ha posat un polsador, ja que fins
ara només hi havia avís d’alarma
amb una botzina, procediment
que havia quedat obsolet.
Actualment, l’Escola Jaume Balmes compta amb senyals d’evacuació, una alarma i un polsador
amb les funcions corresponents.
Els senyals d’evacuació tenen l’objectiu de dirigir cap a les sortides
de l’edifici, a través dels passadissos, escales, portes, etc. ja siguin
les que s’utilitzen de manera habitual o aquelles que normalment
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estan tancades i només s’utilitzen
en cas d’emergència.
Els polsadors d’alarma sí que formen part dels sistemes de seguretat que poden utilitzar els alumnes, atès que el seu funcionament
és molt senzill i permeten la transmissió d’una alarma de manera

immediata. Aquest és el senyal
que indica la ubicació d’aquests
elements.
L’Escola Jaume Balmes ja té el seu
pla d’emergència, però amb aquestes millores els alumnes tenen una
eina més per saber donar resposta
a un moment de perill.

Paràmetres indicadors

P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA

24/1/2019

22/2/2019

5/3/2019

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

<1

Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0

Amoni

0,5

<0,05

<0,05

<0,05

Clor lliure In-situ

1

0’62

0’80

0,69

Clor combinat in-situ

2

<0,01

<0’01

<0,01

Color

15

<5

<5

<5

Conductivitat (a 20ºC)

2500

537

520

534

Olor (a 25ºC)

3

1

2

1

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7,8

7,8

7,6

Sabor (a 25ºC)

3

1

2

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

0,68

0,22

0,25

Terbolesa (Xarxa)
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Salut, Ensenyament i Turisme

Santa Bàrbara a la mostra de la Mancomunitat
Un any més, i ja en van setze, Santa Bàrbara va participar a la mostra anual de la Mancomunitat de la
Taula del Sénia, un esdeveniment
que cada edició visita un dels vinti-set municipis que hi formen part
i que, enguany, va estar al municipi
de Rosell, al País Valencià, aprofitant que aquell cap de setmana se
celebrava també la fira de Sant Josep.
La mostra de la Taula del Sénia és
un esdeveniment que serveix per
donar a conèixer alguns dels principals valors turístics de cada municipi. En el cas de Santa Bàrbara, i
ja es va realitzar l’any passat, es va
posar èmfasi en la potenciació de
les rutes turístiques saludables que
hi ha al municipi, ja que existeix un
important públic que té una gran
afició per aquest tipus d’activitat i

que, d’altra banda, serveix per difondre la cultura patrimonial, natural i turística del poble. Al mateix
temps, a l’estand de Santa Bàrbara
es podia degustar oli de les nostres
dues cooperatives i alguns dolços
típics locals.

La mostra també serveix perquè
els polítics i polítiques locals es
reuneixin prèviament amb els responsables de la Taula del Sénia per
analitzar i repassar l’activitat anual de la Mancomunitat.

Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Reforç actiu

E

l projecte Reforç Actiu ha sorgit de la necessitat detectada
pels diferents agents implicats amb Educació i Serveis Socials
de la localitat, d’oferir a diferents
nens i nenes un suport de reforç
escolar per donar resposta a diverses necessitats socials i d’aprenentatge.
Un cop clara la necessitat d’un servei d’aquestes característiques, es
va parlar amb l’escola i amb l’institut perquè fossin els encarregats
de detectar quins podien ser els
usuaris que s’hi podrien adherir
i amb quines tenien mancances.
L’educadora d’EBASP en va fer una
valoració de cada cas i actualment
estem traslladant-ho als pares,
mares o guardadors legals per tal
que donin la seva aprovació.
No és un servei anual, és a dir, no
significa que hagin de venir de se-

tembre fins a maig, sinó que si el
menor assoleix els objectius, es
donarà de baixa del servei, per tal
d’oferir aquest recurs a altres menors que ho necessitin.
El lloc on es realitza el reforç és el
Centre Municipal de Serveis Socials i els horaris es pacten amb les
diferents famílies. Actualment,
l’educadora d’EBASP i els centres
educatius del municipi han estat
els encarregats de derivar unes 27
famílies al servei.
Els primers que van començar van
ser els que havia derivat l’Institut
les Planes i posteriorment els de
l’Escola Jaume Balmes.
Els horaris en els quals s’estan
duent a terme són de dilluns a divendres de 12.30 a 13.30 hores per
a l’alumnat de l’escola i dos tardes per als de l’Institut. A les sessions estan agrupats per cursos,

d’aquesta manera es poden atendre millor les necessitats.
Montse Rodríguez, regidora de Serveis Socials, després de la demanda dels diferents agents, va veure
molt necessari aquest recurs per
ajudar a l’alumnat a entendre conceptes que els impulsin a assolir
aprenentatges, així com acompanyar a les famílies amb les tasques
curriculars dels infants.

En marxa les obres del nou Servei de Teràpia Ocupacional

A

l de gener es van iniciar les
obres del projecte del nou
Servei de Teràpia Ocupacional que APASA realitza a Santa
Bàrbara. Es preveu que les obres
finalitzen a principis del 2020.
El nou edifici està situat als terrenys annexos entre el CAP i la
Llar d’Infants les Beceroles de la
localitat. Disposarà de 53 places
per atendre a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca
del Montsià.
En una primera fase es construirà
un servei de teràpia ocupacional,
així es traslladarà l’actual servei ubicat, des de fa quatre anys,
a l’Smartcentre; i en una segona
fase un servei assistencial o residencial.
El 15 de gener es va signar el contracte d’obres entre el Sr. Joan Solé,

representant de l’empresa contractista i el Sr. Ignasi Monllau, director gerent d’APASA.
La regidora de Serveis Socials,
Montse Rodríguez, valora positi-

vament que s’estigui fent realitat
la construcció i posterior trasllat
del servei a la nostra localitat.
D’aquesta manera Santa Bàrbara
serà un nou referent al Montsià
d’atenció a les persones.
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Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Dia internacional de les dones

A

mb motiu del Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament de Santa Bàrbara
va divulgar la campanya #SomAquí #Som8deMarç de reconeixement als moviments feministes i
les seves importants aportacions
a la societat i per als drets de les
dones. Per això, es va adherir a la
lectura del manifest per recordar i
commemorar el dia 8 de març, on
les dones de tot el món surten al
carrer per celebrar el Dia Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza
la lluita històrica per la igualtat de
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gènere. Perquè malauradament, a
les nostres societats, encara s’hi
arrelen estructures i situacions
que dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat
salarial, la menor presència en
espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de coresponsabilitat en les tasques de cura i de
la llar, o la violència masclista, són
evidències que hem de seguir treballant i sumant esforços per fer
efectiva la igualtat de gènere.
Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat -homes i

dones- per tal de fer-nos partícips i
protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un canvi
d’actitud de la societat, el canvi de
mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest
gran repte col·lectiu.
Així que a les 12 hores, les dones
que treballen a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, van acudir a la plaça Cid i Cid i entre algunes d’elles
es va llegir el manifest, i després
algunes de les dones que estaven a
la plaça van llegir poemes o alguna
lectura pròpia.

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
1r TRIMESTRE 2019

• Abonat a les llibretes l’avançament d’olives
general fins al 28/02/2019.
• Es recorda l’obligació d’omplir el quadern
de camp amb les aplicacions de productes
fitosanitaris, ja que 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 dels quaderns.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva.
Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

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 al planer absent…

Josep Maria Arasa Fort
Sóc fill de Josep Maria Arasa Roé,
traspassat el 15 de desembre de 2017,
i de Lourdes Fort Genovart, una guapa i
eixerida planera de 87 anys. Vaig nàixer
al carrer Àfrica número 3, al centre del
poble, i més tard al carrer Rentadors
número 16, a la Barceloneta. Tot plegat,
gairebé els primers 30 anys de la meua
vida, si compto els 5 anys que vaig
viure a Barcelona i Cerdanyola mentre
estudiava Ciències de la Informació, i
també l’any maleït que vaig perdre a
Ceuta amb el servei militar.
Des dels 29 anys, i ja en fa gairebé 27, visc
al carrer Barcelona de Masdenverge, a
la casa on ens vam posar a viure amb
la meua dona, Carme Barberà, i amb
la meua filla, Lídia. Professionalment
he treballat sempre com a periodista,
sempre amb un mitjà i una empresa
compartida amb altres socis també
periodistes, però combinant-ho amb
feines per a tercers, com corresponsal
al territori.
En l’àmbit de mitjans propis vaig
començar amb el setmanari Migjorn
a Amposta. Un any més tard el vaig
fusionar amb l’Ebre Informes de
Tortosa, i 5 anys després vam crear el
Setmanari L’Ebre, un referent que ha
canviat la història de la premsa local
i comarcal, ara anomenada perifèrica.
Amb la voluntat de créixer i crear
sempre un gran mitjà de comunicació,
vaig impulsar una tercera fusió de
mitjans l’any 2000, quan va nàixer el
setmanari La Veu de l’Ebre, i d’on 5
anys després es va obtenir una llicència
de ràdio (que avui en dia és Imagina
Ràdio), i una televisió, l’actual Canal
Terres de l’Ebre, que també gestiona
el diari digital, Ebredigital.cat, i una
productora. Com a dada d’aquesta
etapa, sempre dic, que porto escrites
prop de 1.000 editorials, i que tot això
s’ha fet amb l’emprenedoria pròpia
de qui és autònom, sigue dins de
cooperatives o de Societats Limitades.
Pel que fa als mitjans per als quals
he treballat, diria que vaig començar
amb Ràdio Nacional d’Espanya, a les
emissores d’Ulldecona i Tortosa, per
impulsar també la creació de Ràdio
Ebre-cadena SER. Tot això combinant28

ho amb corresponsalies a l’Avui, Nou
Diari, El País, El Temps i el Punt Avui,
entre d’altres.
Em considero “un clàssic periodista de
paper”, però he de reconèixer que els
últims 5 anys estic gaudint impulsant
projectes audiovisuals, com la sèrie
Tremolors, dedicada a la Batalla de
l’Ebre i que s’ha traduït a tres llengües
per a la seua distribució internacional,
dos sèries de La Barca de l’Andreu,
del món de la pesca, dos sèries també
de Sector Primari, del món agrícola
català. I tot això gràcies a un equip
humà del qual sóc responsable com
a gerent, format per 32 treballadors.
Des de Tortosa exportem cada any a
tot Catalunya, uns 3.000 audiovisuals,
vídeo-notícies en la seua major part,
gràcies al model de la Xarxa; i també
fem un informatiu nacional de cap de
setmana, i molts programes en directe
que generen una gran visibilitat al
territori, molt més del que la gent
valora encara.
Per cert, fa molt poc també que hem
vinculat La Plana Ràdio a un projecte de
cooperació entre emissores municipals
que també impulsa la Xarxa. Ha estat
com tornar a casa, tot i que mai havia
cooperat amb l’emissora municipal.
També m’agrada dir que alguna cosa
he tingut a veure aquests últims anys
en què el terme i concepte ‘Terres de
l’Ebre’ s’hagi implantat i acceptat tan
massivament, ja que això, al principi
de tot, no només no passava, sinó que
era rebutjat pels que preferien parlar
de “comarques de l’Ebre”, i que llavors
eren majoria.

- Motius de la marxa del poble:
Em resulta difícil respondre com un
planer absent més, perquè no ho sóc ni
m’hi he considerat mai. Acceptant però
que les etiquetes ajuden a entendre,
diria que sóc, territorialment, una
persona intercomarcal, que és d’un
poble, viu a un altre, treballa sempre
des de Tortosa, i sempre donant voltes
per les Terres de l’Ebre. Així em sento
més identificat. I més ara que sóc un
enamorat del delta i tinc terra al Poble
Nou i bons amics al Muntells. Sense
oblidar que, a nivell de colors, el club de
la meua vida és i serà sempre el Santa
Bàrbara, però que també vaig defensar
l’Amposta, o que passo quatre mesos a
l’any a Sant Carles de la Ràpita.
I és que, quan de jovenet acudia a les
festa del Planer Absent durant les
festes majors, observava aquella bona
gent com si vingués de molt lluny, i
trobant-se només un cop a l’any. I jo
mai m’he sentit així. Masdenverge
està a 2 quilòmetres de la meua casa

L’entrevista
paterna, passo tots els dies pel poble
camí de Tortosa, i em xafo el terme
tots els caps de setmana quan anem a
caçar. I tinc la meua família i els amics
de sempre, si bé és cert que els primers
25 anys les cites eren al del Manet, i ara
són al de Diego. Però no canvia tant.
Tot i això, també és cert que quan
surt aquest tema acabo recordant la
conversa amb la meua mare, el dia
abans de casar-me. Em va dir, “viuràs
molt a prop, perquè Masdenverge està molt
prop de casa; però ves fent-te a la idea
de què ja no serà el mateix, ja no viuràs
al poble com fins ara ho has fet”. Doncs
sí, ja porto prop de 27 anys vivint a
Masdenverge. Per tant, diria que sóc
un ebrenc nascut a Santa Bàrbara i
resident a Masdenverge.
Si la família hi estava d’acord? Segur
que sí, però els meus pares mai han
estat intervencionistes, sempre m’han
deixat triar. Per altra part, cal dir també
que hi ha uns determinats moments en
la vida (i d’això te n’adones molt més
tard), on són les circumstàncies les que
t’acaben determinant, que passen en
moment que ni tant sols tries tu, però
que succeeixen i t’acaben marcant per
sempre. Explico què vull dir: durant la
infantesa, l’adolescència i la joventut,
jo tenia molt i molt clar dos coses.
Una era que jugaria a futbol fins els
45 anys, i l’altra que viuria sempre al
poble. Però cap de les dos va produirse, i es van esvair molt aviat, i no per
falta de convicció, sinó per diferents
circumstàncies, algunes fortuïtes, i
d’altres emocionals.
- Visió que en té del poble:
A mi m’hauria agradat presentar-me
a les eleccions municipals per una
candidatura independent, i m’hauria
agradat arribar a ser alcalde del meu
poble. No ho dic des del punt de vista de
voler ser o de voler figurar, en absolut.
Sóc molt tímid. I tampoc ho dic -com
pensa la gent jove ara- des del punt de
vista de voler guanyar diners de forma
més fàcil. Ho dic des de la convicció
de que m’hauria desviscut per servir i
treballar pel poble, m’hauria encantat
poder-me discutir amb un ministre o
amb un conseller, exigint més i més
diners, i més i més projectes, per al
poble. No m’hauria cansat d’anar cap

aquí i cap allà com van fer fa prop de
200 anys els 14 anomenats, perquè el
poble encara no està culminat. I també
m’hauria agradat, perquè m’encanta
fer projectes, i perquè a Santa Bàrbara
hi ha molt i molt per fer encara.
Per altra part, no diré cap secret si
dic que m’encanta la política, però
el cert és que aquest desig és per
a mi una frustració. Vaig triar una
carrera, Periodisme, que per definició
fa impossible, èticament, que puguis
canviar de bàndol. Això avui en dia ja
no ho té en compte massa gent, i són
molts els periodistes que fan servir
portes giratòries. Doncs no. Jo sempre
he cregut, i crec, que si ets periodista
ja mai pots ser polític, a no sé que
renuncies definitivament al periodisme.
Però bé, la pregunta anava en un altre
sentit. Com recordo el poble? Com que
ja ho vaig dir, i ho vaig deixar escrit, al
pregó que vaig tindre l’honor de poder
proclamar fa pocs anys, no ho repetiré.
Només diré que el poble dona per a
escriure molts llibres, ja que en té molts
pocs, i potser caldrà fer-ne més d’un.
Pel que fa a les altres dos preguntes
(com ha canviat el poble? I com es
veu des d’una distància de 2 km),
prefereixo ser políticament correcte, i
les reconverteixo en una proposta: crec
que el nou govern municipal hauria
de convocar dins d’aquest any, tots els
gerents de les principals empreses i
comerços, tots els Planers Absents, tots
els pregoners dels últims 20 anys, tots
els presidents d’entitats, i finalment
tots els portaveus municipals, i crear
un fòrum del que en surti un Pla
Estratègic de la Santa Bàrbara que
volem i necessitem per a l’any 2045.
Ens cal un horitzó clar i ben definit, i si
hi està, jo no el veig.
- Contacte amb el poble:
El contacte amb el poble és permanent,
tot i que també puc estar dos setmanes
sense xafar-lo, però el més normal és
que 1 o 2 cops per setmana visite la
meua mare i la meua germana. Pel fa a
l’enyorança, no em pateixo gaire, i si es
desperta és pels grans records de la vida
viscuda. Si tornés a nàixer demanaria
fer-ho exactament a la mateixa família
i al mateix poble, per tornar a reviure
els inoblidables records que tots tenim

dels nostres millors anys, dels anys en
els que descobreixes què és la vida.
Pel que fa a les diferències entre Santa
Bàrbara i Masdenverge, diria que, en els
àmbits que jo em moc, poques n’hi ha.
La diferència no està en la idiosincràsia,
sovint plena de tòpics, sinó de la gent
amb la que et relaciones. De diferències
n’hi ha moltes més, per exemple, entre
la gent de Flix, l’Ametlla de Mar o
Alcanar, que entre dos pobles units pels
barrancs de La Galera o de Lledó. Potser
el nostre poble és més pla, i tira més
cap a Tortosa; mentre que Masdenverge
té algun pinar i algun bosc, i tira més
cap a Amposta.
- Retorn al poble:
A nivell de residir, sinó hi ha un dalt
a baix, crec que dependrà de com
estiguin els serveis socials d’aquí a uns
anys. Si l’assistència a la gent gran es fa,
atenent la gent a casa seua, serà d’una
forma; però si cal acudir al Centre de
Dia o a la Residència, és clar el paper de
municipi capital del centre del Montsià.
En qualsevol cas, allò que m’agradaria
és tornar a jugar a la botifarra amb la
colla dels Bandolers. Per altra part, com
ja he dit, jo no he marxat mai de Santa
Bàrbara. Hi continuo tenint la casa
maternal.

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

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial).

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:

• Noms i cognoms (certificat de naixement).

üü 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:

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

• DNI / NIE (fotocòpia).

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:
2 d’abril - 16 d’abril - 30 d’abril - 14 de maig - 28 de maig - 11 de juny - 25 de juny
SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest semestre de l’any
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
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
500 - IBI URBANA
501 - IBI RÚSTICA
592 – OVP TAULES I CADIRES
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
500 - IBI URBANA
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PERÍODE
1
1
1
1
1
1
1
2

PERÍODE PROPOSAT
29/03/2019 - 29/05/2019
26/04/2019 - 28/06/2019
26/04/2019 - 28/06/2019
30/05/2019 - 30/07/2019
28/06/2019 - 30/08/2019
28/06/2019 - 30/08/2019
30/07/2019 - 30/09/2019
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.

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2019

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2019

JOAN LLORENS CUETO.......................................17/01/2019
Juan Carlos Llorens Arasa
Celia Cueto Olivella

ENRIC PANISELLO PALOMO
ALINA ESTER PERTUZ VILLADIEGO..................21/02/2019

ALBA GIL MENGUAL...........................................18/01/2019
Daniel Gil Solés
Vanesa Mengual Panisello
ANA DIAZ MANDRU...........................................16/02/2019
Celedonio Díaz Marín
Claudia Liana Mandru
NIZAR SOUIRI......................................................16/02/2019
Jamal Souiri
Naouar El Oualy
DYLAN CORTÉS CID............................................15/02/2019
Luís Cortés Escobedo
Ana Cid Roca
YANIS EL OUALY.................................................06/03/2019
Youssef El Oualy El Aabed
Jamila Oualla
GAEL BAYERRI MURIA........................................19/03/2019
Simeón Antonio Bayerri Ferrando
Míriam Muria Pérez

JAVIER ARASA RUIZ
ÀNGELA MORENO MARTÍ..................................21/02/2019
FRANCISCO CRESPO POZO
SOLANGE ANDREA VILCHES GODOI.................16/03/2019
DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2019
EDELMIRA CABANES VIDIELLA.........................09/01/2019
JOSÉ MARIA MARTÍNEZ LIDO............................21/01/2019
MARIA MONTSERRAT CINTA CAVALLÉ CAVALLÉ......04/02/2019
ANGEL DELION SÁNCHEZ..................................15/02/2019
FRANCISCO AGUILAR RIOS................................28/02/2019
HERMINIO LLORENS LLEIXÀ..............................04/03/2019
VICTORIA BELLES MOLINOS..............................06/03/2019
JOAQUÍN QUERAL REVERTÉ...............................07/03/2019
ROSA CARDONA ARASA.....................................11/03/2019
RAFAEL ANDREU QUERAL..................................13/03/2019
FRANCISCO BEL BARBERÀ.................................14/03/2019
JOSEFA LAPEIRA PEGUEROLES...........................23/03/2019

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

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
Hem començat l’any consolidant les activitats que es porten a terme des de l’AMPA, extraescolars, menjador i col·laboracions
amb l’escola.
Els xiquets de multimèdia han realitzat diferents activitats, han fet gimcanes, les seves pròpies joguines amb materials
reciclats, tallers de cuina i les decoracions del menjador i sala múltiple, NO PAREN! També, vàrem celebrar el carnaval amb
la disfressa que es van fer ells mateixos i van xalar d’allò més.

Al menjador tampoc s’han quedat
parats, entre teatrets, jocs de confiança
i tots els aniversaris que s’han celebrat,
el trimestre ens ha passat volant. I vam
tenir un altre cop la confiança de tots
vosaltres, i vàrem fer una gran festa de
carnaval, amb màscares realitzades
per ells mateixos.
A finals de febrer, l’escola va obrir portes
per celebrar amb tota la comunitat
educativa la festa de carnaval, aquest
any amb EL MÓN DE LA POR. Des de
l’AMPA vàrem ajudar a decorar el pati
per representar un túnel de la por i
vam preparar una xocolatada per a
tot l’alumnat i professors. També, a
un preu simbòlic, en vàrem oferir als
pares. Com ja sabeu, amb totes aquetes
col·laboracions, l’AMPA aporta una
donació a l’escola.
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Arribats ja a l’abril, donem la
benvinguda a la primavera amb la
decoració tan bonica que ens han
fet els alumnes de multimèdia i les
nostres monitores. Amb ella, acabem
el segon trimestre del curs escolar
on us prepararem la festa de Pasqua
del menjador, el campus de Setmana
Santa, les portes obertes a la festa del

També ens sentim molt orgullosos de
poder col·laborar amb l’escola amb
el projecte del Banc de Sang dels
alumnes de 6è preparant activitats
complementàries a la donació de sang
que es va fer el dia 15 de març. Un
any més, els alumnes s’han format
i han difós la campanya dissenyada
per ells mateixos a tot el poble, i han
aconseguit que 104 donants hagin
vingut a l’escola a donar sang, dels
quals 99 han pogut fer l’extracció.
Agrair també la col·laboració de
l’Associació Dones Planeres que cada

any prepara el refrigeri, el Club de
Bàsquet d’Amposta amb els tallers
i partits, al contacontes i taller
realitzat per la doctora Cataplasma de
l’Smartcentre, el Grup de Jota Planera
pel taller de jotes i a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara que aporta l’obsequi
dissenyat pels propis alumnes. Explicar
que cada any els alumnes realitzen
el disseny dels cartells i xapes que
corresponent a la difusió i obsequi que
es dona a tots els donants, amb una
gran qualitat artística.

Rogeli Farnós i arrancarem l’últim
trimestre del curs! Reserveu la data,
21 de juny festa fi de curs, amb sopar
al pati de l’escola! Acomiadarem els
nostres alumnes de 6è i el curs 20182019.
Totes aquetes activitats no serien
possible sense les nostres monitores i
la tasca de tots els nostres voluntaris.

Tots hi sou benvinguts, entre TOTS
FEM ESCOLA! I recorda, si tens ganes
de formar part d’aquest grup, només
ens ho has de dir, les portes estan
obertes per a tothom!
(Podeu trobar fotografies de les activitats
a la pàgina del facebook de l’AMPA Jaume
Balmes).
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Hem iniciat l’any amb una agenda
carregada d’activitats de tota mena, i
en aquesta ocasió dedicarem aquest
espai a les festes i celebracions que
s’han dut a terme a la nostra associació
durant aquest primer trimestre:
El diumenge 10 de febrer vam celebrar
la Festivitat de Santa Àgueda, patrona
de les dones i també de la nostra
associació. Com tots els anys vam
iniciar la celebració assistint a missa,
a continuació un total de 90 sòcies
ens vam reunir al restaurant Venta
de la Punta per gaudir d’un bon dinar
de germanor; ja a l’hora del cafè la
presidenta va saludar a totes les sòcies
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assistents i també va fer una menció
especial a la sòcia més gran i a la més
jove d’entre totes les assistents al
dinar. La celebració va continuar amb
una animada festa amb disfresses,
música i ball a càrrec del Duo Calibra.
I com ja és costum vam degustar el
típic dolcet de la diada “Les malletes
de Santa Àgueda” acompanyades d’un
vinet dolç.
El dijous 28 de febrer, Dijous Jarder,
també vam estar de celebració. Al local
social unes 50 sòcies ens vam reunir
per berenar i passar la tarda juntes
amb jocs de taula i regalets. Ens ho
vam passar molt bé.

El dissabte 10 de març va tenir lloc
l’última celebració del trimestre,
el Dia Internacional de les Dona
Treballadora, un dia especial pel seu
caire reivindicatiu.
En aquesta ocasió vam comptar amb la
participació de M. José Cid Rodríguez,
doctora en psicologia que ens va
oferir una interessantíssima xerrada
sobre “Com mantenir actiu el nostre
cervell”. Com a cloenda de la jornada
es va oferir una xocolatada a totes les
assistents.
Us encoratgem a seguir participant
activament!
La Junta
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
En arribar el dia 14 de febrer, festivitat de sant Valentí, l’associació
ho celebra, si no el mateix dia, el
diumenge més pròxim, i tenint
en compte que al dit sant se li ha
donat el patronatge “dels enamorats”, ho celebrem fent una festa
a les parelles de socis a les quals
l’enamorament els ha portat a
complir cinquanta anys de matrimoni.
Aquest any, els socis que han pogut participar en l’esdeveniment
amb motiu de les seves noces d’or
han estat quatre parelles:
Oliverio Curto - Mercedes Casadó
Tomàs Arasa - Mª Cinta Subirats

Celedonio Díaz - Mercedes Marín
Rogelio Roé - Dolors Vidal
Com en altres ocasions, la festa es va anar desenvolupant
amb presentacions, repartiment
d’obsequis, felicitacions... i va
culminar amb el tall d’un pastís
d’aniversari per part de tots els homenatjats. I com no, amb un ball
especialment dedicat a ells.
Per fer més festiu l’acte, vam
comptar amb una actuació del
grup de Jotes Planeres que ens van
oferir una mostra del seu repertori,
com sempre, molt exitós.
I com entre els homenatjats estaven els seus pares i avis respectiva-

ment, ens van oferir: Celico Díaz,
un recital a la guitarra, i el seu
nebot Albert Cid, una exhibició al
clarinet.
Va ser molt nombrosa la concurrència i al final d’aquest acte es
va obsequiar a tothom amb braç
de gitano.
Com a colofó de la festa va haver
un animat ball.
Des d’aquí volem, un cop més, felicitat a tots el que han estat objecte
de la festa.
I a esperar l’any que ve del que es
diu que, l’any 70 va ser molt productiu en casaments.
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CLUB DE TWIRLING SANTA BÀRBARA
Desitjant que tothom hagi tingut una
bona entrada a la primavera, us farem
un resum de les activitats del nostre
club en aquest primer trimestre de
l’any.
En aquesta ocasió, i tal com vam
avançar en el passat magazín, parlarem
de la nostra activitat esportiva. Ha
estat un trimestre ple de campionats.
Els passats 9 i 10 de febrer, la Copa
Catalana, que va tenir lloc a Sant Feliu
de Guíxols, on algunes de les nostres
atletes van presentar els exercicis de
la temporada. Va estar una competició
on les nostres atletes van aconseguir
bastantes medalles amb les diferents
modalitats.
El 23 i 24 de febrer, va tenir lloc la
semifinal Catalunya Sud, que en
aquesta ocasió el vam poder gaudir
a la nostra població. El nostre club
va ser l’organitzador d’aquesta
competició, que per a la majoria de
les nostres atletes va estar tot un èxit
de competició. Van poder defensar els
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seus exercicis molt correctament.
En aquest campionat les nostres
atletes també van estrenar el nou
xandall del club.
Aprofito l’ocasió per agrair als pares,
mares i familiars tota la col·laboració
que vam tenir per a que el nostre club
i Santa Bàrbara pogués dur a terme
l’acollida i organització d’aquest
campionat. I com no, a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i al regidor d’Esports
pel suport que sempre ens donen,
i al comerç de Santa Bàrbara 3per
col·laborar amb el nostre club.
L’últim campionat del trimestre, va
ser la Final Catalunya Sud, els passats
dies 16 i 17 de març, a Tortosa.
En aquesta competició van sortir
seleccionats la majoria d’exercicis
de les nostres atletes per a les
competicions finals de Catalunya.
Aquestes competicions es faran 4 i
5 de maig a Sant Feliu de Guíxols, el
Campionat de Catalunya Base, on

competiran amb individuals i duets.
I els propers 18 i 19 de maig a
Ulldecona, el Campionat de Catalunya,
on competiran amb les modalitats
d’equips i grups.
Esperem que aquestes competicions
que els falten tinguin tants encerts o
més que com el començament de la
temporada.
També informar que l’exhibició que
tradicionalment fem dins del marc
de les jornades esportives, aquest any
serà el dia 15 e juny a la tarda, on tot
el poble esteu invitats a gaudir dels
exercicis que les nostres atletes han
estat defensant i gaudint amb il·lusió
aquesta temporada.
Ara animar a les xiquetes i a les
entrenadores
perquè
continuen
treballant com han fet fins ara,
per poder començar aquest segon
trimestre de l’any amb ganes,
companyerisme i il·lusió, i així al
proper magazín poder presentar tots
els èxits de la temporada.

Entitats Planeres

37

Entitats Planeres
UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
10a MARXA FIRA DE L’OLI
El diumenge 2 de desembre de 2018,
vàrem organitzar la marxa amb BTT
que al seu dia de Fires i per motius
climatològics es va anul·lar. Amb un dia
esplèndid per a la pràctica de l’esport
i concretament per a la bicicleta, a
les 8.30 hores, 75 participants varen
prendre la sortida des del Pavelló
Poliesportiu encarant cap el Barranc
de la Galera amb direcció a la Serra
de Godall, per recórrer i fruir per les
senderes: Els Vilarons, Escoles, Talaies,
Racó del Forat, Abealls, Pou Pixador,
Pedreres, Descens, Mina i Gralla. Un
recorregut una mica diferent del que

en un principi es va pensar, ja que
les pluges passades varen malmetre
molts d’indrets. Volem donar les
gràcies per la paciència i molèsties a
l’Ajuntament de Godall i a la Societat
de Caçadors, que amb la seva bona
predisposició ens varen facilitar el
portar a bon terme aquesta Marxa.
I el nostre agraïment com sempre a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per
la bona sintonia de les regidories de
Festes i Esports amb el nostre club.
Els participants assabentats de què la
seva aportació econòmica es destinaria
íntegrament a la Marató de TV3, varen
ser prou generosos i es recaptaren 500
€ rodons.

El Club Unió Ciclista Santa Bàrbara
també agraïm als voluntaris que, amb
la seva col·laboració en fer la rostida,
els diferents avituallaments i cura dels
llocs complicats, van fer possible un
dia de festa per a tots els participants i
col·laboradors.
Hem arribat a la 10a Marxa Fira de
l’Oli, han estat 10 vegades que en
bona predisposició i col·laboració per
part de membres del club i de fora
del mateix que ho hem fet possible i
per això cal que estem molt contents
d’haver arribat a aquesta xifra,
demostrant que amb voluntat i feina
s’aconsegueixen les fites importants.
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Aquesta vegada hem de començar
amb una notícia que segur molts ja vau
conèixer en el seu moment, l’incendi
que a finals de desembre va afectar la
nostra escola i que ha propiciat que
haguem estat un mes fora del centre,
però igualment impartint les classes
en d’altres espais com l’hotel d’entitats
i el saló parroquial.
Hem de donar les gràcies tant a
l’ajuntament com a la parròquia per
cedir-nos els espais i no perdre ni un
dia de curs.
Tal com ja es va informar per la Plana
Ràdio, l’escola de música va patir un
curtcircuit que sortosament es va
poder detectar en saltar les alarmes i
van poder-se evitar mals majors.
Alertats pel vicepresident de l’entitat,
fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar
els Mossos d’Esquadra i tres vehicles

dels Bombers, que van treballar per
extingir el fort fum. Malauradament,
la classe on estava el panell elèctric,
fou una de les estances més afectades.
Després d’uns dies de neteja intensa,
es va creure necessari pintar un altre
cop les parets, perquè els productes
utilitzats no van poder acabar ni amb
l’olor de fum ni amb les restes de
materials adherits. Reiterem un altre
cop l’agraïment a tota la gent que ens
va mostrar el seu suport i donem les
gràcies per l’agilitat en els treballs.
D’altra banda i parlant de qüestions
més positives, aquest any encetem la
Setmana Cultural de l’escola al mes
d’abril, la primera setmana. Tenim un
programa amb audicions, concerts,
ioga, xerrades en què esperem la
vostra participació visitant l’escola
i donant suports a tots els xiquets i
xiquetes que en formen part.

I, per finalitzar, us explicarem que
al mes d’abril també tenim previst
fer una sortida per la via verda amb
bicicleta amb els membres de la banda,
els joves de l’escola, els pares i mares i
tots aquells que s’hi vulguin afegir per
tal de continuar fomentant també la
cohesió de grup fora de l’escola.
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Abans i Ara

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 4

Imatge 5

Imatge 7

Imatge 8

Imatge 3

Imatge 6

Imatge 9

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

Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Àngel Fibla, Jordi Mulet, José Francisco Queral,
Francisco Panisello i Pepito Jiménez
Imatge 2: Pepito i Lucrecia
Imatge 3: Cinta la Carransa, La Virgnia i Mercedes Subirats
Imatge 4: Francisco Panisello, Montse Ventura, Mariano
Rodríguez, Pili Barberà, Mari Carmen Cid i Juan José Cid
Imatge 5: Amparito del Xato, Javier Arasa, Carmen Royo,
Javier lo Xato, Maria Cinta Arasa, Josefina Roé, Lo Barquer
Imatge 6: Enrique Elies, José Royo, Carmer Royo, Margarita
Caballé, Javier Royo, Rosita Caballé, Celestino Reverté,
Adrian Caballé, Margarita Royo, Enrique Elies i Celestino
Reverté
Imatge 7: Fernanda Cid, Josefa Cid i Juan Francisco Cid
Imatge 8: Mª Luisa Arasa Tomas i Amador Muñoz
Imatge 9: Pepita, Carmeta, Carme, Pepita, Otilia, Virtudes,
Cinteta i Feliça

Sudoku

ZONA DE JOCS

Entreteniment infantil
TROBA LES 7 DIFERÈNCIES:

Endevinalla:

No tinc potes i em bellugo
respiro i no tinc pulmons
passo la vida fent voltes
amb un vestit de colors

Dites i refranys:
Qui no vulgui pols,
que no vagi a l’era.

Webs recomanades:
www.kids.nationalgeographic.com
www.spaceplace.nasa.gov/sp/

Solució endevinalla: Peix
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Olga Pago Farnós
Vaig néixer a Godall un 15
d’abril de 1959. Els meus pares,
Ramon i Juaquina, ja tenien una
altra nena de dos i mig, la Lídia.
Catorze anys després va néixer la
meva germana petita, Sònia.
Recordo amb afecte l’època de la
meva infantesa. Vivíem amb els
pares i la iaia Teresa a una casa
molt gran que, fins i tot, em feia
una mica de por.
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La iaia era qui ens cuidava quan
els pares havien d’anar a treballar.
Ella, igual que el pare, n’entenia
molt de plantes, sobretot de
remeieres.
M’ensenyava
els
noms i els seus usos malgrat
que, en aquell moment, no
em semblava gaire divertit. En
l’actualitat, però, és una de les
meves grans aficions, juntament
amb la lectura, que la meva àvia
també em feia practicar. La meva
mare és molt bona cuinera, ja
n’era quan jo era petita, per això
d’ella em ve l’afició per la cuina.
Una altra de les meves passions
és passejar per la muntanya.
En aquelles èpoques no teníem
televisions, ni tauletes, ni mòbils,
però teníem molta imaginació i
ens ho passàvem molt bé jugant
als quatre cantons, a saltar a
corda, a la gallineta cega o a
conillets amagar. De tant en tant
m’agradava escoltar les històries
que contaven les dones a les nits
a la fresca, o mentre cosien al
sol. També m’agradava anar-les a
veure rentar la roba al “Bassot” o
a la “Bassa alta”.
Des dels quatre anys fins als
tretze vaig anar a l’escola pública
per a nenes. Llavors van canviar
el pla d’estudis i ens venia a
recollir un bus que ens portava
fins a l’Institut d’Ulldecona, on
vaig acabar l’EGB.
L’any 1970 algunes noies del
poble, entre elles la meva
germana Lídia, van baixar a Santa
Bàrbara a treballar a una fàbrica
de botons, la Disshell -dintre de
TOAR-, que havien obert feia poc
a la població. En acabar l’EGB,
no vaig tenir l’oportunitat de

continuar amb els estudis i al
poble només podies treballar al
camp, així que també em vaig
posar a treballar a la fàbrica de
botons, on tallàvem amb discs de
nacra.
Veia Santa Bàrbara com una
gran població, molt dinàmica.
Hem cridava l’atenció la gran
quantitat de gent, joves i grans
amb bicicleta, la gent passejant
pel mig del carrer Major i les
bicis i cotxes gairebé aturant-se
per deixar-los pas. És clar que
no n’hi havia tants com ara de
cotxes! Al meu poble no teníem
gaires serveis, així que si volíem
agafar el tren, anar a la piscina, al
banc, a comprar roba o sabates,
o fer algun tràmit a la Guàrdia
Civil havíem de baixar a Santa
Bàrbara. Al carrer Major hi havia
una gran quantitat de comerços i
molt variats.
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A la fàbrica treballàvem molta
gent, sobretot jóvens de diferents
poblacions del territori. Vaig
treballar-hi durant quinze anys
i vaig fer-hi molt bones amistats
que encara mantinc. És allà on
vaig conèixer a Dani “Lo Banero”,
que amb els anys acabaria sent
el meu marit i el pare dels meus
dos fills. Ens vam casar el juliol
de 1982 i vam seguir treballant
junts a la fàbrica. Va ser aleshores
quan vaig venir a viure a Santa
Bàrbara.
El 9 de desembre de 1985 va
néixer el nostre primer fill, en
Dani, i uns anys després, el 7 de
febrer de 1989, va arribar l’Aida.
Desgraciadament, el 15 de gener
de 2004, el Daniel ens va deixar
després d’haver lluitat amb una
greu malaltia.
Des de què vaig venir a viure al
poble, ha canviat moltíssim. Ha
guanyat en infraestructures,
serveis o arranjaments de
carrers que llavors eren de terra.
Actualment, hi ha llar d’infants,
escoles,
institut,
biblioteca,
centre cultural, llar de jubilats,
centre per a gent gran, etc.
També hi ha un espai per al
lleure amb un poliesportiu molt
bonic, unes piscines fantàstiques
i també un pavelló cobert.
Al poble, a més a més, hi ha moltes

associacions, algunes de molt
dinàmiques, com l’associació
de Dones Planeres de la qual
formo part. Col·laboren en molts
dels actes del poble i organitzen
activitats pròpies per a sòcies,
que en som vora les tres-centes.
Trobo a faltar algun espai per als
jóvens que encara no tenen edat
de sortir del poble. També que
no tinguem indústria, perquè els
llocs de treball repercuteixen en
major riquesa per a la població,
dinamitzaria el comerç local,
etc. En definitiva donaria vida al
poble. Caldria també donar valor
als nostres productes, prendre
consciència i fer un consum més
de proximitat.
No sabem mai que ens depara
el futur, malgrat això, em sento

molt bé al poble i no tinc cap
intenció de moure’m-hi.
Aquí és on viu el meu fill Dani,
que està casat amb Desirée, i
tenen tres filles, tres tresorets.
La Júlia té 7 anys i les bessones
Valentina i Vera en tenen 4. La
meva filla Aida viu amb Marc, la
seva parella, a Amposta. Baixo
sovint a veure’ls o pugen ells al
poble.
A Godall hi tinc la casa familiar,
i tot i que trobo a faltar sortir
de casa i estar a la muntanya
envoltada de natura i olor de
plantes aromàtiques, no porto
la intenció de tornar-hi a viure.
Aquí sempre m’he sentit molt a
gust. Conec a tothom i tinc molts
amics i bons companys, a més de
la família. Gràcies a tothom.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Centre de Dia Santa Bàrbara
HISTÒRIES PERSONALS
Salutacions a tots els lectors de la
revista!
Continuem amb els matrimonis del
Centre de Dia. Aquest mes volem
compartir amb vostès la història
de vida de la Sra. Josefina de 89
anys i el Sr. Joaquín de 93 anys.
El Sr. Joaquín ens explica que es de
Fortanete, Terol, i la seva dona Josefina
de Baena, Còrdova, però dels 13 anys
que estan vivint a Santa Bàrbara.
El Joaquín ens explica que la
seva dona Josefina es va posar a
treballar al de “Juanito de pubillet”,
allí Joaquín, que anava molt, la
va conèixer i es van fer amics.
Però als 20 anys va anar a Tànger a
fer el servei militar i va estar sobre
uns dos anys. Al tornar va continuar
parlant amb la Josefina i van decidir
fer-se nuvis. Joaquín va anar a casa els
pares de la Josefina i els va demanar
la mà. Als tres anys de festejar van
decidir casar-se.
Explica la boda rient, recordant
aquells anys i com han canviat ara
les coses. La seva boda va ser a les
7 del matí a l’església del poble i
juntament amb un altre matrimoni.
El convit el van fer a casa, però amb els
més pròxims. No van poder fer viatge
de nuvis, eren temps molt durs.
Van tenir un fill, el Lluís, que els ha
donat una neta, l’Anna, i estan molt
orgullosos de la família que tenen i que
han format amb els anys amb molt de
sacrifici però amb molt d’amor.
Van comprar la carnisseria de “Juanito
de pubillet”, la van tombar i es van fer
la casa i la carnisseria i els dos es van
dedicar a la carnisseria.
Tant el Joaquín com la Josefina no
van poder anar a l’escola, però van
aprendre i van treballar moltíssim.
A dia d’avui estan molt contents de
tot l’esforç que hem fet. Actualment,
passen el dia al centre, estan contents
i amb ganes.
Vindre al centre els ajuda a recordar
els anys passats i valorar tot el que
tenien i com han canviat ara els temps,
no saben si per a bé o per a malament.
Apunta el Sr. Joaquín que abans el
poble tenia més vida que ara. El carrer
Major estava sempre amb molta gent
passejant, els bars, les botigues, el cine,
el ball...
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Tenint pocs recursos però podien fer
moltíssimes coses més i tenien una
vida plena. Ens ha fet reflexionar, ja
que ara pensem que tenim molt i igual
no tenim tant com ens pensem.
Moltes Gràcies Sr. Joaquín i Sra.
Josefina pel testimoni de vida.
Desitgem el millor per als dos.
Salutacions,
Centre de Dia Santa Bàrbara

La Plana Ràdio
M’estreno en aquesta finestra escrita al poble primer que res amb
un agraïment a qui fins fa poc ha
estat el meu company durant 23
anys a la ràdio, Josep Roig. A ell
li he d’agrair el que he après en
aquest mitjà durant aquest trajecte, vivint moments especials i
d’altres situacions més complicades, tot queda en el record i forma
part de la vida, el bo és un regal i
el dolent un aprenentatge del qual
en surts més reforçat.
La ràdio ja no és aquell mitjà de
comunicació amb el concepte tradicional d’una comunicació emissor-receptor, les noves tecnologies
l’han fet transformar i a la Plana
Ràdio sempre s’ha apostat per poder gaudir de totes les eines que
tenim al nostre abast per acabar
convertint-nos amb un mitjà multiplataforma.
La ràdio disposa d’una web amb
deu anys en funcionament i en la
qual podeu llegir les notícies que
habitualment us expliquem. Una
web que ha anat evolucionant i on
s’incorporaran més canvis que ja
anireu observant. També tenim un
perfil de facebook on podeu seguir
els diferents espais, programes,
col·laboradors, les activitats que

s’hi porten a terme o inclús recuperar podcast d’algunes de les entrevistes més destacades.
El servei de podcast (distribució
d’arxius àudio per a redifusió) és
una de les demandes que va creixent i per la qual apostem.
Amb tants mitjans al nostre abast
entendreu que gestionar-ho tot no
resulta fàcil, però sí necessari, per
seguir avançant en el nostre propòsit d’arribar al major nombre de
gent possible.
A finals del mes de desembre, per
la jubilació de Josep Roig, a la ràdio
s’havia de fer un concurs oposició
per cobrir una vacant, convocatòria que finalment va declarar-se
deserta perquè l’única persona
que disposava dels requisits necessaris, no va presentar-se.
Amb aquesta situació, amb una
manca de periodistes a nivell territorial bastant acusada i treballant
al límit en un mitjà amb moltes
“tecles”, finalment a principis de
febrer s’aconsegueix incorporar la
periodista Clara Seguí.
Clara és una jove de les Cases
d’Alcanar, periodista, que domina
els temes esportius i que ha estat
treballant a Canal Terres de l’Ebre

i Canal 21, on ha desenvolupat la
seva tasca durant aquests darrers
mesos. Clara és jove, alegre, vital,
positiva, riallera, li agrada la música i ja us puc dir que amb poc
temps s’ha integrat a l’equip de la
ràdio.
A poc a poc anireu coneixent-la i
penso que us captivarà el seu entusiasme i les seves ganes tan necessàries per seguir endavant amb
aquest projecte.
Durant aquest període estem implementant molts canvis a la nostra emissora, canvis que no pretenen altra cosa que seguir fent
una ràdio municipal de proximitat, oberta a què tothom qui tingui il·lusió per participar i un projecte engrescador que compartir,
pugui sumar-se a l’equip format
per les dues persones que actualment hi treballem i un grup de
col·laboradors que continuen donant-nos el seu recolzament.
Us animo a fer de la ràdio casa vostra, col·laborant, explicant allò que
no sabem perquè ho puguem compartir, escoltant-la, participant, visitant-la... només quan s’escolta,
es pot opinar amb coneixement
del que s’hi fa.
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Llar d’Infants Les Beceroles
No sabem de qui és aquesta frase però
és una gran veritat… i ens encanta:
“sense una bona infantesa és difícil
una adequada maduresa. Durant la
infància construïm el que serem de
grans”.
En el procés de construcció i de
maduració dels infants, és necessària
la relació amb els altres. Aquesta
etapa evolutiva és molt sensible a les
influències externes, de les persones i
de l’entorn, tant per bé com per mal.
És per això que té tanta importància
l’entorn en quan que inevitablement
condicionarà aquest procés i el
currículum del primer cicle d’educació
infantil ho recull.
Les sortides a l’entorn són una de les
propostes més significatives i joioses
per a la mainada. A l’hora de planificar
les sortides ens assegurem que la
mainada pugui gaudir i explorar al
màxim aquest entorn més proper per
tal d’ajudar-la a descobrir-lo.
Emmarcada dins del projecte de
“cuiners, cuineres” els més grans
de la llar van anar passejant fins
a la fruiteria on van comprar tots
els ingredients necessaris per a fer
una bona macedònia de fruita (pera,
plàtan, poma, maduixes…), la qual
van preparar-la per esmorzar al dia
següent.
I encara una altra sortida, aquesta
vegada tota la llar al complet va anar
al parc de darrera a esmorzar galetes
amb xocolata per celebrar el Dijous
Llarder.
La participació en festes, tradicions
i costums de la comunitat a la qual
pertanyen les criatures, tot mostrant
interès i curiositat per tal que la
mainada comenci a conèixer la seva
cultura i en sigui partícip juntament
amb les seves famílies, el pilar més
gran per al seu desenvolupament, és
un dels continguts que es recullen
al currículum. Per aquest motiu,
entre d’altres; a la llar fem diverses
festes tradicionals amb el suport
incondicional de les mares, pares, avis,
àvies…
El mes de febrer hem celebrat la
setmana de Carnaval amb l’arribada
d’en Carnestoltes que ens va portar
consignes estrafolàries i ens va fer
disfressar de PALLASSOS, NINOTS DE
NEU, INDIS, VAQUERS i VAQUES!
Durant la primera etapa de la
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infància el coneixement s’adquireix
a partir d’aprenentatges significatius.
D’aquesta manera, el coneixement
de l’entorn i les seves característiques
s’assimila millor a través de la
manipulació i l’experimentació amb
els elements que tenen les criatures a
l’abast.
Els infants de P0 van celebrar un
aniversari diferent experimentant

amb un pastís que els va fer una mare
de la classe i van poder descobrir noves
textures, olors i sabors.
La mainada de P1, dins del projecte
de les estacions, van experimentar
el fred tocant el gel, van observar els
canvis que s’hi produïen… i van posar
en pràctica les habilitats motrius tot
buscant possibilitats de joc amb la
farina.

Smartcentre
Augute-SomInternet: Xarxa de comuns d’internet al Mobile Week
Oscar Alavedra, enginyer de telecomunicacions, president d’Augute
Enguany ha estat el primer en què
les activitats del Mobile World Congress s’han realitzat a seus arreu del
territori i no només a Barcelona com
en edicions anteriors. En concret durant la setmana del 18 de febrer es
van realitzar moltes xerrades a diferents poblacions de la Ribera d’Ebre,
aquestes van servir per parlar i debatre com ens relacionem amb la
tecnologia.
Augute-SomInternet és l’Associació
d’Usuaris Guifi.net de les Terres de
l’Ebre, operadora de telecomunicacions amb 7 anys de trajectòria al territori, oferint connexions d’internet
a llocs amb mancances per tal de
reduir la fractura digital que tenim a
les nostres terres.
Dins d’aquestes activitats, vam realitzar una xerrada amb el títol “Xarxa de comuns d’internet”, on vam
explicar la nostra manera de fer les
coses per tal d’oferir un servei d’internet de manera diferent i alternativa a les grans operadores, perquè ho
fem en un model associatiu, on tota
la xarxa és propietat de l’associació
per connectar als usuaris a internet
i, a més a més no volem que sigui
d’ús privat, sinó que la compartim
amb altres operadors que segueixen
la mateixa filosofia.
Santa Bàrbara va ser la primera po-

blació de les Terres de l’Ebre on ja
l’any 2007 (fa 12 anys!) vam començar a treballar en aquesta filosofia,
compartint connexions d’internet
per als ciutadans de manera participativa i col·laborativa, amb l’ajuda del propi ajuntament que veia
d’aquesta manera una forma de millorar les connexions a internet del
seus habitants.
Com a associació no hem parat
de créixer, de manera sostinguda
i donant cobertura, per citar zones pròximes a Santa Bàrbara com
Masdenverge, La Galera i Godall. El
nostre present és continuar millorant i mirar d’augmentar la qualitat
de la connexió; avui en dia ja tenim
molts més punts de fibra òptica des
d’on podem connectar a internet,
i també estem iniciant el desplegament de projectes de fibra dins de
les poblacions per anar substituint
les connexions ràdio, esperem en
breu poder iniciar el projecte també
a Santa Bàrbara. Conforme anem tenint novetats al respecte us anirem
informant de tot plegat.
Tot seguit us fem un resum de la xerrada realitzada, on ens van acompanyar representants dels l’ajuntaments de Santa Bàrbara i Masdenverge, en concret de Santa Bàrbara
va venir Jordi Llorens, impulsor des
de l’inici del projecte col·laboratiu
al poble, i vam tenir l’oportunitat
de compartir l’experiència i debatre
amb altres alcaldes de poblacions de
la Ribera d’Ebre el model seguit.

Quan som petits ens inculquen el concepte i valor de compartir, ja siguin joguets entre germans o llibres d’estudi
entre companys. Quan ens fem grans i
tenim fills, intentem també transmetre’ls
aquest valor, ja que pensem que ha de
formar part de l’ADN d’una persona que
viu en societat.
Llavors perquè se’ns oblida d’aplicar-ho
quan ens fem grans?
Concretem en el tema de les telecomunicacions: el “pare estat” fa anys va obligar
a compartir entre les companyies de telèfon els cables de coure que ens arribaven
a cada casa, en canvi ara ens trobem en
què en el cas de la distribució de fibra òptica, es permet que cada operadora pugui
desplegar la seva pròpia xarxa!
Considerem la xarxa com un bé comú, no
volem que sigui un bé privat per evitar
que s’especuli amb el seu ús, i és que el
fet de compartir beneficia a tots els actors que hi participen: operadores que
arriben als usuaris amb menys costos,
usuaris que pagaran una quota més baixa i ajuntaments que tindran menys cables per façana.
A la xerrada del passat 18 de febrer
al Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre vam exposar aquest model
de creació de xarxa amb experiències explicades per representants
d’ajuntaments com Masdenverge i
Santa Bàrbara, i vam poder debatreho amb representants del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i varis
alcaldes i veïns de poblacions de la
comarca.
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Smartcentre
L’ACTIVITAT A L’SMARTCENTRE
L’Smartcentre ha posat en funcionament el mes SMART, un mes per sensibilitzar sobre els dies mundials. Aquest
primer trimestre hem volgut donar
visibilitat al mes SMART per la sensibilització del Càncer i sensibilització
pel Dia Internacional de la Dona Treballadora, per això hem aprofitat els
aparadors per donar a conèixer llibres
i DVD que parlen d’aquests temes i, a
més a més, el dia 8 de març ens vam
sumar a llegir el manifest a la plaça
Cid i Cid. Al mes de febrer, durant uns
dies, el nostre aparador va estar engalanat de la festa de carnaval. El dia 21
de març, dia Mundial de la Poesia es
van repartir tríptics per commemorar
aquest dia.
Entre les activitats que s’han portat a
terme aquest primer trimestre de l’any
destaquem les activitats TIC, cursos de
formació per a totes les edats i cursos
ACTIC amb alumnes de batxillerat de
l’Institut les Planes, a més del reemprèn i la inserció laboral que es porta
a terme el divendres al matí.
El club de lectura també ha començat
l’any amb moltes ganes, ja que s’estan
realitzant les seves trobades mensuals
on poden llegir i comentar els llibres
escollits, entre ells “La mano de Fátima” d’Ildelfonso Falcones, “L’illa de
bembé” de Mercè Falcó i “L’elegància
de l’eriçó” de Muriel Barbery. També hem fet les tertúlies d’autor amb
Angel Martí, Josep Lleixà (Fito) i Pili
Alegria. Els adults segueixen amb les
converses en anglès, més animats que
mai, hem tingut una petita parada en
“Aprèn francès”, però al mes de març
ja ho tornem a tenir en marxa amb
Meritxell Roig. Els adults també han
tingut dues activitats especials dintre
“El món de l’oli”, al gener el taller
d’elaboració d’olis, amb Elena Arasa,
on els assistents van poder gaudir de
diferents receptes on l’oli era el protagonista i van fer oli amb alls, herbes...
i també oli com a cosmètica i remeier.
De la mateixa manera dintre del món
de l’oli, al mes de març, es va fer una
visita guiada en anglès al Museu de la
Vida a la Plana. Sense oblidar “La nostra història planera” a càrrec d’Alfredo
Blanch, i el “Taller de memòria” on s’ho
passen molt bé. Dels més grans passem als més petits, on han gaudit de la
bebeteca; al mes de gener vàrem jugar
a peces de construcció gegants i al mes
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de febrer amb safates d’experimentació. Els infants de 3 a 8 anys han gaudit
del contacontes “De quin color és un
petó?” al gener, al febrer va venir una
noia romana a explicar-nos els llibres
de coneixements, així podem saber
coses dels nostres avantpassats entre
moltes altres coses. Dintre de “Llegim i
xalem” per a infants de més de 8 anys,
com sempre a més de llegir ens ho
hem passat molt bé, aquesta vegada
jugant al penjat i al mes de març hem
fet “Poesia amb els 5 sentits”. A partir
de 12 anys el club de lectura juvenil on
hem debatut sobre els adolescents i la
relació amb els pares, i també sobre sèries de TV, a part també de gaudir dels

jocs de taula. I per a totes les edats els
contacontes en anglès a càrrec de Sílvia Panisello, “The gingerbread man” i
“Mixed-up chameleon”, activitat que
podem gaudir cada dos mesos. El dia
1 de març vam tenir la visita de bruixa
Piruja i amb l’ajuda de petits monstres,
bruixes i bruixots, esquelets i zombis
vàrem fer la poció de la felicitat.
Durant el mes de març hem tingut
l’exposició “PESSIGOLLES: Catàleg
d’emocions i sentiments”, per això totes les activitats han anat lligades a
aquest fet, a la bebeteca vam tenir un
taller anomenat “Treballem les emocions”, al contacontes, “El llibre de les
meves emocions” on va venir la Minilili a explicar-lo i els nens i nenes la
van ajudar a fer la caixa de les alegries,
amb el club de lectura juvenil el tema
va ser les emocions a l’adolescència,
a part que de l’Escola Jaume Balmes
van venir a veure l’exposició i vam fer
tallers adequats a les seves edats, per
infantil va venir la Minilila , per inicial i primària també ho vam adequar.
Aquesta exposició també va comptar
amb la visita i taller de FutbolNet i del
Centre Ocupacional APASA.

Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document
CF Santa Bàrbara 1995-2018
Autor: César Roig i Guimerà
El 4 de desembre de 1993 en commemoració del 75è Aniversari del Club de
Futbol Santa Bàrbara es va presentar el
llibre “1919-1994, 75è Aniversari del CF
Santa Bàrbara”. Posteriorment, al maig
de 1996 es va publicar el suplement de
les activitats i esdeveniments que s’havien portat a terme per celebrar el 75è
Aniversari del club, així com l’activitat
esportiva del mateix, les temporades
(1993-1994) i (1994-1995).
El llibre que ara es presenta “CF SANTA
BÀRBARA, 1995-2018” és el segon que
s’escriu sobre el futbol a la població, i
ens permet endinsar-nos un poc més en

la història del SANTA a partir de la temporada 1995-1996, donant així l’oportunitat d’aturar-nos i recordar el passat en
una societat que cada vegada valora més
el demà.
Que una entitat pugui arribar als 100
anys mereix el reconeixement a tots els
aficionats, molt d’ells persones anònimes, sense demanar res a canvi, que en
algun moment de la seva vida s’han sentit identificats amb el que representa el
SANTA.
Aquest llibre pretén retre homenatge
a tots aquells presidents, membres de
junta, socis, jugadors, entrenadors, massatgistes, encarregats de material, aficionats, ajuntament, col·laboradors i sobretot a aquells que avui ja no són entre

Web
https://kiosko.net/
Kiosko.net és la porta d’entrada als principals diaris del món. L’originalitat de
Kiosko.net és la seva orientació visual,
permet trobar i accedir als llocs web de
cada mitjà des de la seva pròpia portada.
Kiosko.net recull les portades de totes les
publicacions impreses diàriament, cosa
que permet repassar l’actualitat del món
de manera ràpida i visual. Podem trobar
premsa tant nacional com internacional,
hi ha totes les publicacions, d’informació
general, esportives, d’economia...
Per facilitar les cerques, podem buscar
les publicacions per diferents paràmetres, per continents, per països i per comunitats autònomes, això ajudar a navegar ràpidament per les diferents publica-

cions i poder llegir les portades de totes
elles i accedir a la informació complerta
en cas que ens interessi. També hi ha un

nosaltres, que durant aquest temps han
fet possible la continuïtat del futbol fins
als nostres dies. Gràcies al seu esforç s’ha
mantingut viu l’esperit del Club de Futbol Santa Bàrbara.

apartat d’hemeroteca on podem consultar diaris de dates anteriors.
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Opinió dels Partits Polítics
Com aquell qui no vol la cosa… ens plantem davant de la
darrera columna política de la legislatura 2015-2019, i
a les portes d’unes noves Eleccions Generals i unes de
Municipals.
A les Eleccions Generals del 28 d’abril cal estar molt atents, com
sempre, perquè el nostre país, Catalunya, s’hi juga molt. Cal
aconseguir una bona representació dels partits catalans. Molts
dels partits que s’hi presenten porten a les seves propostes
electorals, i els fan guanyar vots, propostes en contra de
Catalunya: el restabliment de l’article 155, fora l’autonomia,
el govern de la Generalitat, les competències en ensenyament,
control dels mitjans de comunicació… No ens ho podem
permetre. Cal votar en clau catalana, perquè els nostres polítics
representants a Madrid puguin seguir reivindicant els nostres
drets i les nostres llibertats.
En clau municipal, dir-los que el nostre partit es presentarà a les
eleccions del 26M amb la fórmula de “Junts per Santa Bàrbara”,
amb una llista transversal i molt renovada, amb gent de molts
àmbits i edats molt diferents, per seguir fent gran el nostre poble.
Portarem un programa amb 100 propostes per a la Santa Bàrbara
del 2019-2023, totes factibles i que faran millorar el nostre poble
i els seus vilatans. La base de totes estes propostes no és altra
que la de voler tenir un poble del segle XXI on la gent s’hi senti
acollida, escoltada, recolzada i on la seva qualitat de vida sigui
la millor possible amb tots els equipaments i serveis dels que
disposem, on tingue lloc la festa, la cultura, el jovent, el benestar,
l’educació, l’esport…
Us animem, quan tingueu diferents programes electorals al
davant, a fer l’exercici reflexiu de mirar quin és el que ens convé
més com a poble… i prengueu una decisió raonada, i segur que
la millor opció serà la de “Junts per Santa Bàrbara”.
Cada 4 anys el poble decideix els seus governants,
nosaltres ens presentem a les eleccions locals amb
les idees molt clares, i les voldríem plasmar també en
aquest Magazín.
La nostra campanya ha estat marcada per saber ESCOLTAR a les
entitats i als diferents agents que treballen al nostre poble. No ens
amaguem de dir que moltes vegades no sabem el funcionament
de certes entitats, i és per això que ens hem reunit amb totes les
que hem pogut per preguntar, sobretot, sobre la seva forma de fer,
les seves activitats i també per aquelles inquietuds i problemes
que tenen, en CAP MOMENT EM PROMÈS RES, ja que no sabem què
ens trobarem si guanyem les eleccions. El que sí que farem estant
al govern o a l’oposició serà ajudar a construir un poble per a tots.
Les nostres propostes seran clares i de millora per a Santa Bàrbara,
estem molt orgullosos de ser planers i planeres i hem de seguir
sent-ho.
Tenim una forma de treballar amb un objectiu molt clar, i no ens
volem posar amb el que puguin fer els altres partits, però el que ens
sobta, i molt, és que des de fa unes legislatures el POBLE HAGI DE
PAGAR la propaganda electoral de l’equip de govern, NOSALTRES
SI GOVERNEM NO HO FAREM, en tot cas una bona solució era ferho després de les eleccions arribant a un pacte amb tots els grups.
Ja per acabar, nosaltres volem treballar per Santa Bàrbara, no ens
trobaran a cap debat que no sigui per parlar del poble.
Moltes gràcies a totes les entitats que ens han
escoltat, en són més de 30, els estem molt agraïts.
I al poble de Santa Bàrbara li prometem
TREBALL, ESCOLTAR I DIALOGAR.
#PPSantaBàrbara #SBAU
#SantaBàrbaraAvançaUnida
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Aquest serà el darrer Santa Bàrbara Magazín d’aquesta legislatura,
i també serà el darrer escrit estant com a cap de l’oposició a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb Esquerra Planera i Esquerra
Republicana de Catalunya.
M’agradaria fer un petit repàs d’aquests 12 anys que he estat
com a regidor de l’ajuntament del nostre poble en representació d’Esquerra
Republicana i amb diverses coalicions per intentar trencar la majoria absoluta
que ha estat governant al nostre poble des de les primeres eleccions des de la
restauració de la democràcia a l’estat espanyol.
Vaig voler participar en una candidatura electoral, en aquest cas per ERC
perquè volíem fer coses noves i diferents a l’hora de dirigir el nostre poble;
volíem més transparència, més informació, més participació, més poble...
escoltant a la gent del poble sobre les seues preocupacions, idees, opinions i
alternatives.
Han estat uns anys de sacrifici de la meua família, els quals els estic
immensament agraïts per la paciència que han tingut quan «lo papa se’n va a
una reunió, o lo papa té ple o acte...»
Han estat anys en què he rebut molt de caliu de la gent i he conegut molts
planers i planeres, amb qui he tingut converses molt interessants i enriquidores,
i que m’han fet créixer com a persona i estimar el meu poble, perquè, encara
que no hi hagi nascut, és el meu poble.
També he tingut moments dolents, d’insults a la meua persona i sobretot a
la meua família per mentides sense fonaments i sense dir la veritat, i, massa
sovint, només per desprestigiar el meu partit i treure més vots per a un altre.
Només voldria recordar la tristesa i la impotència davant el decés de la mort
del company regidor Ignasi Caballé, va ser un cop molt dur com a persona,
amics i company de partit. Però també han estat anys de moments de felicitat,
de compartir reunions, amb els companys regidors, amb els membres de les
candidatures en que he participat, amb la gent, amb els planers i planeres.
Ara bé gent nova, idees noves, la política ha de ser això, mai mantenir-se a la
cadira.
Finalment vull donar les gràcies.
Gràcies a la gent, que ha confiat en mi i amb el meu equip durant aquests anys.
Gràcies als companys d’Esquerra per donar-me suport, caliu i amistat.
Gràcies a tots els regidors i regidores del municipi, de tots els partits, que he
conegut perquè també d’ells he après, de vegades a base de negociar i arribar a
acords i de vegades a base de confrontar i discutir, però de tot s’aprèn, perquè
la vida és això, un constant aprenentatge i una constant renovació.
Per això soc d’Esquerres, d’Esquerra Republicana i vull un país nou.
Amb el nou candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya, Manel Crespo,
hi haurà idees noves, gent nova, però continuaran demanant les propostes
bàsiques que un partit com Esquerra demana per governar, transparència,
participació, informació; estic segur que el nou equip, amb la il·lusió en què
encara el nou procés electoral farà un bon paper, ja que som garants de
polítiques d’Esquerres on la gent és l’eix bàsic i central i no el totxo i les grans
obres com fins ara.
Salut i República!

REGIDORA

NO ADSCRITA

xxviii jornades culturals
ABRIL
DIMARTS, 23
DIADA DE SANT JORDI
10.30 hores: Venda de roses a benefici dels
projectes 2019 de Mans Unides.
Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid
10.30 hores: Lectures en veu alta, a càrrec
d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut les Planes
i alumnes de 6è de Primària de l’Escola Jaume
Balmes. Per finalitzar l’acte hi haurà l’actuació
de la coral de l’escola i de l’institut.
Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid
15.00 hores: Entrega del XXVIII Premi Literari
Rogelio Farnós.
L’AMPA de l’Escola Jaume Balmes oferirà les
manualitats de Sant Jordi fetes pels alumnes de
l’escola a un preu simbòlic.
Lloc: Escola Jaume Balmes
18.00 hores: Revetlla d’històries: Recital
de poemes, lectures de textos i activitats de
memòria amb imatges temàtiques i música
d’acompanyament, a càrrec dels membres del
club de lectura, dels alumnes dels cursos de
català per a adults, dels cursos d’informàtica i
del curs de francès, i del taller de memòria.
Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 27
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
18.00 hores: Inauguració de les XXVIII Jornades
Culturals. Durant l’acte es lliuraran els premis del
XXVIII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara i s’inaugurarà l’exposició de pintura “La
muntanya en femení. Som Llibertes” d’Assumpta
Arasa Altimira, amb textos de Carme Abril Ferré.
Com a cloenda de l’acte, música a càrrec de
Sinta Salvadó i Judit Franch.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana
*L’exposició es podrà visitar fins al dia 19
de maig, els divendres de 17 a 19 hores, els
dissabtes d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores i
els diumenges d’11 a 13 hores.

SANTA BÀRBARA 2019
DIUMENGE, 28
11.00 hores: Taller infantil de Sant Jordi i venda
de roses dolces i manualitats de l’escola, a càrrec
de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes.
Lloc: Plaça de davant de la Llar de Jubilats
14.00 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de
germanor i ball amb música en viu.
Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies.

MAIG
DIMECRES, 1
9.30 hores: Romeria amb carruatges i cavalleries a
càrrec de la Penya Amics dels Cavalls. Recorregut
fins a la Foia pel camí de Solsó per esmorzar a la
Foia i visitar les basses.
Lloc de sortida: Plaça de bous
DIVENDRES, 3
19.00 hores: Xerrada sobre les masades i l’origen
de Masdenverge, a càrrec de Laura Tomàs,
historiadora i arqueòloga, autora del llibre El
mas a Masdenverge. El contingut de la xerrada
ens ajudarà a conèixer qüestions interessants de
l’origen comú dels nostres dos pobles. Organitzat
pel Centre d’Estudis Planers.
Lloc: Smartcentre
DIUMENGE, 5
Ruta guiada per a conèixer diversos aspectes del
cementeri municipal (història, llocs significatius,
tombes singulars, fets rellevants que hi tenen
relació, etc.). Organitzat pel Centre d’Estudis
Planers.
Llocs de trobada: davant de la Llar de Jubilats, a
les 10.00 h, o davant mateix del cementeri, a les
10.15 h
DILLUNS, 6
16.00 hores: Tertúlia VXL (parelles lingüístiques)
amb la col·laboració del bar-restaurant DTapes.
Obert a tot el poble.
Lloc: bar-restaurant DTapes
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DIJOUS, 9
FESTIVITAT DE SANT GREGORI
11.00 hores: Tir i arrossegament de cavalleries
de local a càrrec de la Penya Amics dels Cavalls.
Lloc: Plaça de bous
11.30 hores: Missa Major en honor a Sant
Gregori, patró del poble, amb la participació
de les pubilles del 2018, que assistiran a la
celebració amb vestit de gala. Posteriorment,
processó i benedicció del terme. La Banda
de Música Unió Musical Jaume Balmes
acompanyarà la processó.
DIVENDRES, 10
24.00 hores: Festa Revival Planers pels Bous.
Lloc: Poliesportiu Municipal
DISSABTE, 11
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
8.00 hores: Bou capllaçat de la ganaderia
d’Hilario Príncep.
Sortida i arribada: Plaça de bous
17.00 hores: Taller de capgrossos. A
continuació els capgrossos realitzats desfilaran
per les cases de les pubilles 2019.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid
18.30 hores: Cantada i ballada de cobles per
les cases de les pubilles 2019 i desfilada de
capgrossos.
Lloc de sortida: Plaça Alcalde Cid i Cid
21.30 hores: Sopar de germanor. Ballada dels
gegants i capgrossos, i entrega d’una distinció
als capgrossos iniciats al taller de capgrossos.
L’Ajuntament posarà les taules i cadires i la
gent del poble s’haurà de portar el menjar.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid

DIUMENGE 12
FESTA SANT GREGORI A SANTA BÀRBARA
Durant tot el dia, els comerços locals instal·laran
les seues botigues al carrer.
10.00 hores: VI Trobada de Puntaires de les
Terres de l’Ebre a Santa Bàrbara
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid

17.30 hores: Concentració a la plaça Alcalde
Cid i Cid. Les comitives i els convilatans, vestits
segons el costum tradicional, recorreran el poble
acompanyats pels Amics dels Cavalls, per a
anar a les cases de les pubilles 2019 i fer-ne la
petició als pares.
19.30 hores: Proclamació oficial de les pubilles
de l’any 2019 a la manera tradicional. A
continuació, ballada de jotes i fi de festa.
Lloc: Plaça Alcalde Cid i Cid

DIMARTS, 14
18.00 hores: Ruta literària “Terra d’oliveres”.
Lloc: Plaça de la Rúbia
DIVENDRES, 17
19.00 hores: Activitat al voltant de les
exposicions complementàries “La muntanya
en llibertat / Som llibertes”, d’Assumpta Arasa
Altimira. L’acte sumarà una dinàmica explicació
de les exposicions i l’espectacle “Versos en
lila”, amb poesia, música i jotes que arribaran
a través de diverses veus del poble de les Terres
de l’Ebre.
Col·laboren: DiLLUMs d’Arts al Forn, Centre
d’Estudis Planers, Grup de Ball Jota Planera de
Santa Bàrbara.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana
DIES 18 I 19
CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
D’11 a 13 hores: Visites gratuïtes al Museu de
la Vida a la Plana.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana
DISSABTE 18
30è ANIVERSARI DELS GEGANTS BÀRBARA I
GREGORI
10.00 hores: Tallers geganters, a la plaça Cid i Cid.
11.00 hores: Homenatge als geganters d’aquests 30
anys.
12.00 hores: Bateig de la nova figura gegantera.
17.00 hores: Plantada de gegants, a la Plaça Cid i Cid.
18.00 hores: Cercavila gegantera per la població.
19.00 hores: Ballada de les colles participatives, a la
plaça Cid i Cid.

iii jornades culturals infantils

SANTA BÀRBARA 2019

DILLUNS, 3 DE JUNY
17.00 hores
Masterchef Escola Jaume Balmes, a càrrec de l’AMPA de l’Escola,
amb la cuinera invitada Marta Fort Rodríguez i amb un jurat molt
divertit.
Lloc: Escola Jaume Balmes

DIMARTS, 4 DE JUNY
17.00 hores
Fem el nostre instrument musical.
Lloc: Parc de l’Smartcentre

DIMECRES, 5 DE JUNY
17.00 hores
Sessió de FutbolNet oberta a tot el poble.
Lloc: Escola Jaume Balmes

DIJOUS, 6 DE JUNY
17.00 hores
Fem invents!
Lloc: Parc de l’Smartcentre
17.30 hores
Bebeteca de 0 a 2 anys. Contem un conte.
Lloc: Smartcentre

DIVENDRES, 7 DE JUNY
16.00 hores
Festa de la primavera de la Llar d’Infants les Beceroles.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles
19.00 hores
Espectacle familiar a càrrec del grup Folk Follet “Tomaqueta i el
seu aeròbic bananero”.
Cal portar un barret divertit i una pandereta.
Lloc: Parc 1 d’octubre

