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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada
07.25 h ........................................... 07.45 h.
08.00 h ........................................... 08.20 h.
09.40 h. .......................................... 10.00 h.
15.40 h.  ......................................... 16.00 h. 

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  Arribada
13.05 h. .......................................... 13.20 h.
16.00 h. .......................................... 16.20 h.
19.05 h. .......................................... 19.20 h. 

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

Tortosa Santa Bàrbara
Sortida  Arribada
13.00 h.  ......................................... 13.20 h.
14.45 h.  ......................................... 15.10 h.
19.00 h.  ......................................... 19.20 h. 
23.40 h. ..... 00.05 h. (Diumenges i festius)

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

Santa Bàrbara Barcelona
Sortida  Arribada
07.25 h. .......................................... 10.15 h.
07.55 h.  ......... 10.55 h. (Només dissabtes)
09.40 h. .......................................... 13.10 h.
15.40 h.  ......................................... 18.40 h.
17.50 h.  .... 20.45 h. (Diumenges i festius)
 
Barcelona Santa Bàrbara
Sortida Arribada
10.15 h ........................................... 13.20 h.
16.30 h. .......................................... 19.20 h.
21.30 h. ..... 00.05 h. (Diumenges i festius)

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

ANUNCIA’T AL MAGAZÍN
Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir

a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000

Els textos enviats d’opinió i participació poden sofrir modificacions o retalls per motius d’espai. La revista no es fa responsable dels comentaris o opinions en ells expressats.

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

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social) ..........977 718 816

Serveis Socials (Aula d’Adults) ...........................................977 718 479

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

Smartcentre (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer, Infocentre) .......977 719 136
Vigilant Municipal ...........................................................649 381 826
Llar de Jubilats .................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu .........................................................686 081 843
Llar d’Infants Les Beceroles ...........................................977 719 781
Escola Jaume Balmes ......................................................977 718 029
Institut Les Planes ...........................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara ..........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua) ...................................................977 707 302
“La Caixa” .........................................................................977 577 100
BBVA .................................................................................977 718 066
Farmàcia ..........................................................................977 718 331
Clínica Dental ..................................................................977 718 601

Notari Santa Bàrbara ......................................................977 718 105

Servei de Taxi ...................................................................977 718 793

Cooperativa Agrícola del Camp .....................................977 718 069

Cooperativa Agrícola Sant Gregori ................................977 718 136

Correus .............................................................................977 718 043

Club de Tennis .................................................................965 167 225

Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències .........................................................112

Guàrdia Civil (Amposta) ................................................ 977 700 051

Mossos d’Esquadra ................................................ 112 / 977 280 400

Policia Nacional (Tortosa) ..................................... 091 / 977 449 731

Servei Català de la Salut...............................................................061

Atenció al ciutadà .........................................................................012

Protecció Civil ...................................................................... 012 / 112

Bombers .........................................................................................112

Creu Roja ..........................................................................977 222 222

Ambulàncies ........................................................................ 061 / 112

Ambulàncies (Terres de l’Ebre) ......................................977 597 284

Editorial ..................................................................................................................3
Alcaldia, Urbanisme i Cultura  ............................................................................5
Festes i Fires  .......................................................................................................14
Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica ...............................16
Salut, Ensenyament i Turisme ..........................................................................18
Serveis Socials, Personal i Règim Intern ..........................................................21
Agrícola del Camp i Montebre SCCL ................................................................22
Planera absent Sara Cid Rodríguez ......................................................................24
Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament  .........................................26
Moviment Demogràfic  ......................................................................................27
AMPA Escola Jaume Balmes ..............................................................................28
Associació Dones Planeres ................................................................................30
Associació de jubilats i pensionistes ...............................................................31
Club Twirling Santa Bàrbara ..............................................................................33
CF Santa Bàrbara ................................................................................................34
Unió Ciclista Santa Bàrbara...............................................................................36
Unió Musical Jaume Balmes  .............................................................................38
Centre d’Estudis Planers ....................................................................................39
Grup Teatral Planer .............................................................................................39
Zona de jocs  .......................................................................................................40
Entreteniment infantil  ......................................................................................43
Planera en adopció Jose Adell Gavaldà ...............................................................44
Centre de Dia Santa Bàrbara .............................................................................46
La Plana Ràdio .....................................................................................................48
Grup Joventut ......................................................................................................49
FutbolNet .............................................................................................................50
Llar d’Infants Les Beceroles  .............................................................................51
Smartcentre  ........................................................................................................52
Participació Planera ............................................................................................55
Opinió dels Partits Polítics  ................................................................................58
Agenda  ................................................................................................................59



Editorial

Alfred Blanch Farnós
Alcalde

Manel Crespo Liñán
Primer tinent d’alcalde

Planers i planeres, 

Estes primeres paraules com a representants del nou govern del 
nostre ajuntament han de ser d’agraïment per a totes les persones 

que el passat 26M van dipositar el seu vot a les urnes, exercint el seu dret 
democràtic; especialment, a les que van decidir confiar en els nostres 
projectes per a una Santa Bàrbara millor.

Com cada quatre anys, es tanca un cicle i se’n comença un altre. Un altre 
de totalment diferent i mai viscut al nostre poble.

Després de valorar els resultats i diverses setmanes de converses, es va 
arribar a l’acord entre Junts per Santa Bàrbara i Esquerra Republicana 
de Catalunya per governar de forma conjunta, en un govern de coalició 
estable i que ens ha de permetre dirigir de forma més oberta i plural el 
nostre ajuntament.

Aquesta pluralitat política és un nou repte per a tots, govern i oposició, 
on el que es pretén és seguir treballant pel poble i fer-lo créixer en tots 
els sentits.

Caldrà uns lideratges ferms per tal de cohesionar i conjugar un grup de 
regidors i regidores molt renovat, però amb moltes ganes, voluntat de 
servei i disposats a invertir el temps que faci falta per aconseguir les 
fites marcades. Tindrem discrepàncies, prioritats i pensaments diferents, 
amb matisos variats, però segur que sabrem trobar el punt d’encontre, 
igual que l’hem trobat per la formació de govern.

Encarem este nou repte amb il·lusió i ganes i on cadascú donarà el 
millor de sí mateix. Treballarem sense defallir pel nostre poble i el nostre 
país. Volem aconseguir una Santa Bàrbara millor, amb qualitat de vida, 
serveis i benestar, on tots i cadascun dels planers i planeres se sentin a 
gust i satisfets de formar-ne part, dins d’una Catalunya pròspera, rica i 
lliure.

Som conscients de les dificultats que ens anirem trobant al llarg del 
camí, però amb treball, esforç i molta força, aconseguirem un govern en 
sentit comú, primant el benefici col·lectiu.

També, des d’aquí fem una crida a la participació en la vida diària del 
nostre ajuntament; regidors, regidores, treballadors i treballadores 
municipals, veïns i veïnes, cal un treball conjunt per tal de millorar i 
tirar endavant el nostre estimat poble.

Esperem que així sigue, i restem a la seva disposició per ajudar-los en tot 
allò en què bonament els puguem ajudar.
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Constitució de la nova corporació local
El dissabte 15 de juny, a les 12 

del matí i al Museu de la Vida 
a la Plana va tenir lloc el Ple de 

Constitució de la Nova Corporació 
Local, sorgida arran de les eleccions 
municipals del 26 de maig.
L’acte es va desenvolupar d’acord amb 
les prescripcions establertes a la Llei 
Orgànica General de Règim Local, on en 
primer lloc els onze regidors/es electes 
van presentar les seves credencials i 
demés documentació davant la mesa 
d’edat formada pels regidors de major 
i de menor edat. Seguidament, es va 
procedir a la prestació del jurament o 
promesa d’acatament de la Constitució 
i de l’Estatut d’Autonomia legalment 
exigit, així com la del compliment de 
les obligacions del càrrec de regidor/a .
Un cop constituïda la Corporació va 
tenir lloc l’elecció de l’alcalde, i dels cinc 
regidors que van encapçalar les llistes 
només un d’ells, el Sr. Alfred Blanch 
Farnós, va acceptar presentar la seva 
candidatura per a l’elecció d’alcalde 
de Santa Bàrbara. Seguidament es va 

procedir a la votació secreta, essent el 
resultat de la mateixa: 6 vots a favor 
del cap de llista de Junts per Santa 
Bàrbara, 3 vots en blanc i 2 vots a favor 
de la cap de llista del MAP, tot i no haver 
presentat candidatura. D’acord amb 
l’escrutini i havent obtingut la majoria 
absoluta dels vots emesos va quedar 
proclamat alcalde de l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara, el regidor Sr. Alfred 
Blanch Farnós que va acceptar el 
nomenament. Després d’un torn de 
paraula, el ja alcalde Sr. Alfred Blanch 
va tancar l’acte agraint a totes les 
persones que li han donat suport i li 
han dipositat la seva confiança durant 
tot el procés electoral. 

El dijous 27 de juny es va 
procedir al Ple Extraordinari 
d’Organització de la Corporació 

Municipal per als propers quatre anys.
Els temes inclosos a l’ordre del dia del 
ple eren els següents: la fixació de la 
periodicitat de les sessions de plens 
ordinaris, la creació de la comissió 
especial de comptes i comissions 
informatives, el nomenament dels 
representants de la corporació en 
òrgans col·legiats; la designació del 
regidor dipositari, el nomenament de 
tinents d’alcalde, regidors delegats; la 
creació dels grups polítics municipals 
i la proposta de retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la 
corporació i als grups polítics.
El cartipàs municipal va quedar de la 
forma següent:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Manel 
Crespo Liñán. Segon tinent d’alcalde: 
Sr. Antonio Ollés Molías. Tercer tinent 
d’alcalde: Sra. Laia Pla Coto.
També l’alcalde delega les funcions 

municipals en els regidors/es que a 
continuació també es detallen:
- Sr. Manel Crespo Liñán: Governació, 

Promoció Econòmica i Fires
- Sr. Antonio Ollés Molías: Serveis, 

Agricultura, Mitjans de Comunicació 
i Hisenda.

- Sra. Laia Pla Coto: Salut, Festes i 
Joventut.

- Sra. Ana Panisello Arasa: Serveis 

Socials, Noves tecnologies, Esports i 
Turisme.

- Sra. Elen Estarlich Arasa: 
Ensenyament, Participació 
Ciutadana i Medi Ambient.

Quedant les àrees d’Alcaldia, 
Urbanisme, Cultura i Personal les 
pròpies de l’Alcaldia sense delegació, 
ja que directament són assumides pel 
mateix alcalde. 

Nou Cartipàs Municipal 2019-2023

5



Alcaldia, Urbanisme i Cultura

Veredicte del jurat dels Premis Literaris 2019

El dia 4 d’abril va tenir lloc la 
reunió del jurat del XXVIII 
premi literari Vila de Santa 

Bàrbara per debatre i decidir sobre 
quines obres eren les millors en la 
categoria de poesia i en la categoria 
d’assaig, ja que, aquest any, des de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara els premis que es 
van convocar van ser el premi de 
poesia i el premi d’assaig.
En aquesta edició, el total d’obres 
presentades de la modalitat de poesia 
van ser de 20, quantitat superior a 
la de l’any 2017 que van ser d’11. 
Recordem que des de l’any 2012 els 
premis es convoquen bianualment, 
un any narrativa i al següent poesia i 
assaig i així successivament. 
Els quatre membres del jurat 
expressaven la seua opinió respecte 
de les 20 obres participants, en 
la modalitat de poesia, al XXVIII 
Concurs Literari Sant Jordi Vila de 
Santa Bàrbara.
El premi de poesia, dotat amb 600€, 
es va concedir a l’obra Annexos, de 
Miquel Reverté i Aguilar de Sant 
Carles de la Ràpita.
S’atorgava un accèssit local dotat 
amb 120€ al recull de poemes, sota 
el pseudònim Lluïa Montsià, de 

Griselda Espuny Curto. 
El premi d’assaig, dotat amb 600€, 
es queda desert, ja que no es va 
presentar cap obra.
Els membres del jurat es mostraven 
satisfets per la qualitat de les obres 
presentades i per la seva col·laboració 
en consolidar aquest concurs literari. 
La majoria de les obres presentades 
eren d’una qualitat més que notable, 
tant en contingut com en la forma. 
A més a més, comentaven que 
les procedències dels participants 
havien continuat estant molt 
variades i de llocs diferents de la 
geografia no solament catalana sinó 
també espanyola. 
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred 

Blanch, també expressava el seu 
agraïment als membres del jurat per 
la seua tasca i estava content per la 
participació que aquest XXVIII premi 
literari Vila de Santa Bàrbara havia 
tingut, amb autors de les quatre 
províncies de Catalunya, autors de 
fora de Catalunya, molts autors que 
era el primer cop que es presentaven 
a aquest premi, però sobretot per la 
quantitat d’obres presentades i les 
dos obres presentades per autores 
de la població.
L’entrega dels premis es va fer 
efectiva el dissabte 27 d’abril, a les 18 
hores, al Museu de la Vida a la Plana, 
on també va tenir lloc la inauguració 
de les Jornades Culturals 2019. 

Com tots els anys, en 
arribar l’estiu, els usuaris 
de l’Smartcentre gairebé 

s’obliden de què existeix, sobretot 
els usuaris infantils. L’any 1998, des 
de la biblioteca de Santa Bàrbara 
ens vam plantejar la possibilitat que 
aquests usuaris continuessin lligats 
a ella, per això vam començar una 
activitat, “la bibliopiscina”, que tenia 
com a objectiu primordial apropar la 
biblioteca als usuaris en particular 
i als habitants de la població en 
general.

Es tracta de serveis d’extensió 
bibliotecària en què el principal 

objectiu és promoure la lectura com a 
activitat de lleure, no esperant que els 
lectors vagin als espais tradicionals 
de les biblioteques, sinó sortint a 
trobar-los allà on habitualment 
passen el seu temps d’oci per oferir-
los els serveis bibliotecaris amb la 
màxima proximitat. En aquestes 
petites biblioteques d’estiu es pot 
consultar un fons seleccionat per a 
totes les edats en què predominen 
els temes d’actualitat i la literatura 
d’imaginació: diaris, revistes, còmics, 
contes i novel·les, principalment.

Aquest estiu 2019, continuem 
realitzant aquesta activitat, i amb 

el mateix model dels darrers dos 
anys. L’any 2017 es va crear un espai 
específic per a la bibliopiscina situat 
a l’entrada, amb mobiliari apropiat 
per al seu ús, unes prestatgeries 
adequades al material documental, 
una taula i cadires per seure’s si 
no es vol consultar el material a la 
gespa de les piscines, i facilitant que 
la bibliopiscina pugui oferir els seus 
serveis en el mateix horari d’obertura 
que les piscines, del 21 de juny al 31 
d’agost, de dilluns a diumenge de 
les 11 a les 14 hores i de 15 a les 20 
hores, excepte els festius i caps de 
setmana que no es tanca al migdia.  

Estiu a la bibliopiscina
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El dijous 30 de maig es va fer 
la cloenda d’aquest segon any 
que l’Smartcentre de Santa 

Bàrbara participava en el programa 
LECXIT, un programa que té per 
objectiu incrementar l’èxit educatiu 
dels infants a través del treball per 
la millora de la seva comprensió 
lectora involucrant escoles, famílies 
i voluntariat, i que l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara conjuntament amb 
l’Escola Jaume Balmes i l’equip 
de Llengua, Interculturalitat i 
Cohesió Social del Departament 
d’Ensenyament, posava en 
funcionament al setembre de 2017. 
En aquest acte, es va fer entrega 
de diplomes i obsequis als infants i 
voluntaris que durant aquest any, de 
forma lúdica i amena, han participat 
en el programa LECXIT, fent un 
agraïment a la tasca realitzada 
sobretot pels voluntaris que han 
acompanyat els infants en la lectura 
amb una tutoria individual per 
setmana. A més a més, aquest any 
van participar en el programa, com 
a voluntaris, 21 alumnes de 3r d’ESO 
de l’Institut les Planes realitzant 
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. Aquests 21 alumnes 
van estar repartits durant els 5 dies 
de la setmana exercint un total de 10 
hores cada alumne.
Això va propiciar que es donés 
resposta a una demanda sorgida de 
l’avaluació de l’any passat quan es 
va considerar que havia estat una 
llàstima que no hi haguessin més 
voluntaris per poder donar cabuda a 
més infants. Enguany han estat un 
total de 36 voluntaris i 26 infants.
Posteriorment, es va fer una 
avaluació del funcionament del 
programa durant aquest segon any 
on, primerament, es va ressaltar 
la bona tasca feta per part dels 
voluntaris, posant èmfasi a les 
diferents tècniques i recursos que 
havien utilitzat. Seguidament, es 
va ressaltar la importància de la 

participació de l’escola, l’institut i 
l’Smartcentre amb els quals es van 
creant ponts pedagògics i, finalment, 
es va ressaltar la tasca feta per les 
famílies, que van donar el suport 
per incentivar la lectura a casa. 
Totes les parts van estar d’acord 
que havia estat un èxit, ja que els 
infants no solament havien avançat 
en la lectura sinó també en altres 
aspectes com la socialització, el 
tracte i la manera de relacionar-se. 
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor 
de Cultura, Alfred Blanch valorava 
positivament l’èxit del programa 
i donava el seu suport perquè es 
continués realitzant el proper any.
Les persones voluntàries que vulguin 
col·laborar a millorar la comprensió 
lectora dels infants, a través de la 
participació en sessions de lectura, 
d’una hora per setmana, amb un 
infant poden passar a informar-
se per l’Smartcentre. No s’ensenya 
a llegir, sinó que es practica la 
lectura per plaer, per tant no cal cap 
formació específica, només ganes de 
col·laborar amb els infants. 

Cloenda del segon any del programa LECXIT
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L’Smartcentre participa a la supernit a les 
biblioteques

50 infants van assistir el 
dia 31 de maig a les 20 
hores a l’Smartcentre 

per participar a la segona edició 
de la “Supernit a les biblioteques”, 
una iniciativa del Super3, el 
Departament de Cultura i les 
biblioteques públiques municipals 
per tal de promoure la lectura i les 
biblioteques entre el públic infantil. 
A la Supernit van participar la 
majoria de Biblioteques Públiques 
de Catalunya que van convocar 
als inscrits a les 20 hores a la seva 
biblioteca per realitzar una activitat, 
especialment dissenyada per a 
l’ocasió i ajudar, així, la família del 
Super3, a posar fi al pla malèfic del 
Senyor de les Ombres.
i que va tenir una durada d’una hora.
Prèviament, l’Smartcentre, va 
organitzar, el divendres 24 de maig, 
un taller en què es va ensenyar 
els participants a fer-se les orelles 
èlfiques (amb elements casolans 
molt fàcil de fer) necessàries 
per participar a la Supernit, per 

combatre el Senyor Pla, ja que al llarg 
de l’acte els súpers van aprendre a 
fer servir la seva màgia per retornar 
els malvats als llibres, cosa que van 
aconseguir i els llibres van retornar 
a l’Smartcentre amb els malvats de 
nou a les pàgines d’on no haurien 
d’haver sortit mai.
La Supernit tenia per objectiu fer 
arribar als més petits la importància 
de la lectura i, per fer-ho, el Super3 
ha ideat de nou una aventura 
multitudinària, simultània i 
transmèdia per tot el territori en 
què els nens i nenes participants 
van ajudar la família del Super3 a 
lluitar contra el Senyor Pla, conegut 
com el Senyor de les Ombres, que 
estava fent desaparèixer llibres de 
les biblioteques i donant vida als 
malvats clàssics dels contes.
La Supernit és el colofó d’una de 
les històries creades pel Super3 i 
que es va començar a difondre al 
canal Super3, al web super3.cat, a 
l’aplicació de vídeo per a mòbils i 
tauletes del Super3 i a la televisió 
connectada.

TV3 i el Departament de Cultura 
conjuguen, d’aquesta forma, el 
Super3 i les biblioteques del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya, per 
treballar conjuntament el foment 
de la lectura entre el públic més 
jove. Aquesta activitat s’emmarca 
entre els objectius recollits al Pla de 
Lectura 2020.
La història d’aquesta trama de 
la família del Super3 començava 
quan a les biblioteques públiques 
d’arreu de Catalunya començaven 
a desaparèixer llibres de manera 
misteriosa. Gràcies a bibliotecaris 
i súpers que van alertar d’aquesta 
situació, i a la posterior visita de 
la família del Super3 a algunes 
d’aquestes biblioteques, es va 
descobrir que qui estava robant els 
llibres era el Senyor de les Ombres.
Estirant del fil de les investigacions, 
s’esbrinava també que, cada dia, al 
caure la nit, el Senyor Pla, amagat 
en un cau tenebrós, feia servir 
una màgia fosca i perillosa per 
aconseguir donar vida als malvats 
clàssics dels contes. Així, els malvats 
(bruixes, fantasmes, llops, vampirs, 
mòmies, zombies, reines ambicioses, 
pirates, etc.) aconseguien sortir de 
les planes dels llibres i es convertien 
en una tropa perillosa al món real, 
sempre al servei del Senyor de les 
Ombres.
La família del Super3 descobria, 
potser ja massa tard, que només la 
màgia positiva de les petites elfes, 
la Nenúfar i la Matoll, podia lluitar 
contra el poder fosc del Senyor Pla. 
Però elles són massa petites i els 
malvats són molts, i poderosos. 
Per això, la família del Super3 
necessitava que tots els nens i nenes 
de Catalunya anessin el 31 de maig, 
a les 20 h, a la biblioteca del seu 
poble o ciutat i, unint la seva màgia 
positiva, aconseguir que tots els 
malvats dels llibres retornessin a 
les pàgines d’on no havien d’haver 
sortit mai. 
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Des de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, durant 27 anys ha 

estat habitual que el cap de setmana 
anterior a Sant Jordi, la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara doni inici a les Jornades 
Culturals. Aquest any, donat que 
la setmana anterior era Setmana 
Santa, la inauguració de les XXVIII 
Jornades Culturals de Santa Bàrbara 
es va fer el 27 d’abril, tot i que el dia 
23 d’abril ja hi va haver 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’han 
prolongat fins al cap de setmana del 

18 i 19 de maig amb la celebració del 
30è aniversari dels nostres gegants 
Bàrbara i Gregori.
El dia de la inauguració de les 
XXVIII Jornades Culturals també 
va tenir lloc el lliurament dels 
premis del XXVIII Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara 
i la inauguració de l’exposició de 
pintura “La muntanya en femení. 
Som Llibertes” d’Assumpta Arasa 
Altimira, amb textos de Carme Abril 
Ferré, concloent l’acte amb música 
a càrrec de Sinta Salvadó i Judit 
Franch.
Des del 23 d’abril i fins al 19 de maig 
es van anar seguint tot un ampli 
ventall d’activitats com xerrades, 
presentacions de llibres, exposicions, 

sortides, teatre, tallers, audicions, 
trobades, etc. En definitiva, unes 
setmanes d’intensa activitat cultural 
que, com molt bé comentava 
l’alcalde i regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, l’èxit que cada any tenen les 
Jornades Culturals i la participació 
de les entitats municipals i de la 
gent en general, encoratgen a seguir 
treballant per la cultura i la identitat 
planera.
Tot i així, tal i com també comentava 
l’alcalde, l’activitat cultural encara 
no s’havia acabat del tot, ja que 
també s’havien organitzat les 
terceres Jornades Culturals Infantils 
que es van celebrar del 3 al 7 de juny, 
amb tallers variats i diferents per a 
cada una de les tardes de la primera 
setmana de juny. 

Finalitzen les XXVIII Jornades Culturals
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Des de la Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, per tercer any con-

secutiu es van organitzar unes Jor-
nades Culturals Infantils que es van 
portar a terme la primera setmana 
de juny, entre el 3 i el 7 de juny, i on 
hi van haver activitats relacionades 
amb la cuina, tallers, teatre, etc.
Realment, les jornades començaven 
el divendres 31 de maig amb l’obra 
de teatre “El rei lleó” interpretada 
pels alumnes de 2n d’ESO de l’Insti-
tut les Planes, essent el tret de sorti-
da de la resta d’activitats.
El dilluns, 3 de juny i a les 17 hores es 
va realitzar l’activitat “Masterchef” a 
l’Escola Jaume Balmes, a càrrec de 
l’AMPA de l’Escola, amb la cuinera 
invitada Marta Fort Rodríguez i amb 
un jurat exquisit, Yolanda Valldepé-
rez per part de les Dones Planeres, 
Luisa Arasa pels Artistes Planers i 
Lluís Accensi per la Unió Musical 
Jaume Balmes. Marta va oferir una 
mostra de cuina de reciclatge amb 
aquelles coses que solen quedar a 

la nevera. A continuació, els partici-
pants van haver de preparar un be-
renar amb els ingredients que tenien 
a l’abast.
El dimarts, 4 de juny i a les 17 hores 
es feia l’activitat “Fem el nostre ins-
trument musical” on els participants 
van poder fer un instrument que 
també el van fer servir l’últim dia a 
la festa final.
El dimecres, 5 de juny i a les 17 ho-
res, tot i les inclemències meteorolò-
giques, es va poder realitzar la sessió 
de FutbolNet oberta a tot el poble, 
solament es va haver de canviar la 
ubicació i enlloc de fer-se a l’Escola 
Jaume Balmes, es va fer al Pavelló 
Municipal.
El dijous, 6 de juny i a les 17 hores, 
els participants a l’activitat van gau-
dir realitzant un taller de fer invents, 
ja que van poder construir un bufa-
dor i un anti estressant per endur-se 
a casa.
El mateix dijous, a les 18 hores i a 
l’Smartcentre es realitzava la Bebe-

teca de 0 a 2 anys, sota el títol “Con-
tem un conte”, en el qual van poder 
gaudir d’un conte de titelles.

El divendres, 7 de juny i a les 16 ho-
res, a la llar d’infants, es realitzava la 
festa de la primavera de la Llar d’In-
fants les Beceroles amb activitats di-
verses per a pares i alumnes.

Finalment, el mateix divendres 7 
de juny, a les 19 hores, al Parc Mu-
nicipal 1 d’Octubre, i com a cloenda 
d’aquesta setmana cultural infantil, 
es va gaudir de l’espectacle familiar 
a càrrec del grup Folk Follet “Toma-
queta i el seu aeròbic bananero”.

Alfred Blanch, alcalde i regidor de 
Cultura es mostrava molt satisfet 
per la setmana plena d’activitats per 
als infants del nostre poble i veure 
amb la intensitat que s’havia viscut 
i la participació que hi havia hagut, 
cosa que l’encoratja a seguir amb 
aquesta línia i realitzar l’any vinent 
unes noves Jornades Culturals In-
fantils. 

III Jornades Culturals Infantils
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Festes i Fires

Sant Gregori a Santa Bàrbara

El dijous 9 de maig, festivitat de 
Sant Gregori, es va fer la missa 
i processó de benedicció de 

l’aigua en honor al nostre patró Sant 
Gregori, però els actes més festius 
es van celebrar, com tots els anys, el 
cap de setmana posterior. Per tant, 
els dies 10, 11 i 12 de maig Santa 
Bàrbara va poder gaudir d’aquesta 
festa que enguany la pluja no va 
impedir la suspensió de cap acte.
La festa començava la nit del 
divendres 10 de maig amb la festa 
revival Planers pels Bous que 
s’acabava amb la sortida del bou 
capllaçat, el dissabte 11 de maig al 
matí. Mig dia per descansar i ja a 
la tarda s’organitzava un taller de 
capgrossos que servien per obrir la 
comitiva que més tard es feia amb 
una cantada i ballada de cobles 
per les cases de les pubilles 2019, 
acompanyats pels cantadors i 
cantadores del poble, la xaranga Lo 
Perkal, la cantadora Sílvia Ampolla i 
del grup de jotes de Santa Bàrbara. En 
acabar el recorregut i un cop tots a la 
plaça Cid i Cid, es va fer una cantada 
i ballada per a tots els assistents a 
la plaça que ja es preparaven per al 
sopar de germanor. Durant el sopar 

es va fer una ballada dels gegants 
Bàrbara i Gregori i dels capgrossos. 
El diumenge començava amb la 
mateixa intensitat que el dissabte. 
Ens llevàvem amb la plaça Cid 
i Cid guarnida a la manera 
tradicional, amb una decoració molt 
espectacular, i els comerços locals 
van instal·lar les seues botigues al 
carrer per fer més lluïda la festa. 
També durant el matí se celebrava 
la VI Trobada de Puntaires de les 
Terres de l’Ebre a Santa Bàrbara on 
els participants ens van mostrar les 
seves arts i treballs.
Finalment, a la tarda, les comitives 
i els convilatans, vestits segons el 
costum tradicional, recorrien el 
poble per anar a les cases de les 
pubilles 2019 i fer-ne la petició 
als pares. Un cop tots concentrats 
al Parc 1 d’Octubre es va fer una 
desfilada, fins a la plaça Cid i Cid, 
per fer la proclamació oficial de les 
pubilles de l’any 2019 a la manera 
tradicional. Primer, la presentació 
individual de cadascuna de les 
pubilles i el seu acompanyant, que, 
en arribar a l’escenari, les 22 que 
eren enguany, 11 infantils i 11 de 
grans, van posar la seva fotografia 

en una cistell per posteriorment 
fer el sorteig oficial. D’aquest 
sorteig en van sortir afortunades 
Mia Llorens Moya i Ainoa Verge 
Guardiola, com a pubilles infantil 
i major respectivament de la festa 
major del 2019. Seguidament, elles 
dues van dirigir una paraules a tots 
els planers i les planeres, tot i que 
anteriorment, l’alcalde es va adreçar 
als assistents amb l’habitual poema 
sobre la població.
Per arrodonir la festa, es van fer els 
balls tradicionals, el cap de ball, el 
punxonet, la polca, la jota de Santa 
Bàrbara, la jota de Paüls, la jota de 
Corbera i el ball de plaça, ballats 
pels alumnes de segon d’ESO de 
l’Institut les Planes i el grup de ball 
Jota Planera de Santa Bàrbara.
La regidora de festes, Judit Lleixà, 
es mostrava molt satisfeta perquè 
la participació de la gent, un any 
més, havia estat present en tot 
moment en aquesta festa de caire 
tradicional que referma la nostra 
identitat planera, fent que la festa 
de Sant Gregori a Santa Bàrbara 
tingue un reconeixement oficial i 
una esplendor que es reflectia en la 
gent planera. 
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Fa uns mesos es va poder portar a terme una 
actuació necessària per assegurar l’estabilitat 
del tram del Camí Vell a la travessia del Barranc 

del Pelós. Com a conseqüència de les barrancades de 
la passada tardor, la força de l’aigua va erosionar la 
llera del barranc fins a generar un precipici de més 
de 3 metres d’altura just al costat del camí. Aquesta 
situació era perillosa tant per la pròpia estabilitat de la 

calçada, com pels vehicles que hi circulen, i per tant es 
feia necessari actuar per reduir els riscos. 

L’actuació va consistir en la col·locació d’una grade-
ria de pedres de grans dimensions, que donarà reforç 
al camí, i que amortirà la força de l’aigua en futures 
avingudes. També es va recobrir amb formigó la part 
superior de l’escalonat per donar més consistència al 
conjunt. 

Actuació al Camí Vell

Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica

Renovació de l’enllumenat del carrer Major

El passat mes d’abril, la Diputació 
de Tarragona va atorgar una 
subvenció a l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara per la renovació de 
tot l’enllumenat del carrer Major 
de manera que se substituiran totes 
les lluminàries de vapor de sodi de 
100W per unes noves de tecnologia 
LED de 40W. 
Les instal·lacions d’enllumenat 
públic del municipi de Santa Bàrbara 
tenen aproximadament un total de 
1.780 punts de llum distribuïts en 
quinze (15) quadres que alimenten 
tota la xarxa d’enllumenat públic.
La substitució de les 70 lluminàries 
del carrer Major suposarà una 
despesa de subministrament i 
muntatge que ascendeix a uns 
15.800 euros aproximadament (IVA 
inclòs) i la subvenció cobreix el 
95% d’aquesta quantitat. A canvi 
es generaran uns estalvis de 27.480 
kWh/any, o el que és el mateix, uns 
3.300 € anuals  
Des del 26 de febrer de 2015, el Ple 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
coneixedor de la seva responsabilitat 
en l’emissió de GEH, derivada de la 
utilització d’energia i del consum 
de productes i serveis, accepta la 

responsabilitat dels governs locals 
de combatre l’escalfament global 
i s’adhereix al pacte d’alcaldes i 
alcaldesses.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
va aprovar i enviar el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES) 
i, a l’Annex 1 FITXES DE LES 
ACCIONS, a la pàgina 75 del mateix, 
hi consta l’acció amb codi A21/
B21/10 substitució de les làmpades 
de l’enllumenat per altres de més 
eficients (VSAP / LED).
L’àrea del Servei d’Assistència 
Municipal (Unitat de Medi Ambient, 

Salut Pública, Enginyeria Municipal 
i Territori) de la Diputació de 
Tarragona convoca les subvencions 
per a la implantació de mesures 
recollides als plans d’acció d’energia 
sostenibles (PAES) dels ajuntaments 
adherits al pacte d’alcaldes i 
alcaldesses.
El regidor de Serveis Municipals, 
Antonio Ollés, es mostrava satisfet 
amb aquesta subvenció rebuda, ja 
que solament 40 de les 87 poblacions 
sol·licitants van aconseguir la 
puntuació mínima requerida per 
poder rebre aquesta subvenció. 
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El dia 30 de maig van començar els treballs 
d’arranjament del camí de la Basseta, una via de 
uns 700 metres bastant transitada pels planers i 

que comunica el camí del Cementiri amb la rotonda de 
la sortida cap a Tortosa. Primer es va fer el desbrossat i 
neteja dels vorals, a continuació es van omplir els clots 

amb asfalt en calent. Finalment, es va procedir a aplicar 
una capa de reg asfàltic que donava l’acabat final.
El pressupost d’aquesta intervenció va ser de 
15.920,67€ (IVA inclòs) i va ser finançat en bona part 
amb una subvenció del Consell Comarcal del Montsià 
de 9.706,49€. 

SOREA ha construït una planta de filtrat d’aigua potable

SOREA és l’empresa que 
gestiona el servei d’aigua 
potable a Santa Bàrbara, 

i ha estat l’encarregada de la 
construcció d’una nova planta de 
filtrat d’aigua potable formada 
per dos filtres de carboni actiu de 
grans dimensions, que han estat 
instal·lats a la captació del pou 
vell, proper al Barranc de Lledó. El 
filtrat es realitzarà a l’aigua que 
s’obté del pou vell, perquè en ser 
de menor profunditat, puntualment 
han aparegut indicis de plaguicides, 
tanmateix no cal fer cap actuació 
al pou nou degut a què té una 
profunditat molt més gran i l’aigua 
que s’extreu és molt més pura. 
Està previst que els filtres entren 
en funcionament una vegada 
acabat el procés de posada a punt 
per part dels tècnics de SOREA. Els 
filtres de carboni actiu retindran 
qualsevol rastre de pesticides i 
plaguicides continguts a l’aigua 
de l’aqüífer, que si bé no arriben 

al límit que estableix la normativa 
per considerar-se nocius per a la 
salut (RD 140/2003), a partir d’ara 
s’eliminaran totalment i, per tant, 
desapareixerà el risc sanitari. 
Tal i com es va aprovar al passat 
Ple del 25 d’octubre de 2018, el 
cost total de la instal·lació és de 
179.430,52 € + IVA. Aquesta obra 
es pagarà de la següent manera: 
l’ACA ha concedit una subvenció 
a l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
de 53.652,79 €, SOREA aportarà 
70.000,00 € i l’Ajuntament es farà 
càrrec de la resta. L’aportació que 
fa SOREA es repercutirà als usuaris 
a partir de la propera factura amb 
un increment de 0,05 €/m3, la qual 
cosa suposarà un augment mitjà 
d’entre 1,0 € i 1,50 € per trimestre. 
S’ha optat per aquesta fórmula 
de pagament per tal de no haver 
d’allargar l’actual concessió que 
acaba al gener de 2024.
Aquesta planta millorarà la 
qualitat de l’abastament d’aigua a 

la població i, per tant, millorarà la 
qualitat de vida de tots els planers i 
planeres. Es tracta d’una aposta per 
tenir un bon servei en el present, 
però sobretot per tenir garantida la 
bona qualitat de l’aigua potable en 
el futur, ja que d’aquesta manera 
s’assegura el perfecte funcionament 
de les dos captacions. 

Arranjament del Camí de la Basseta
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Dia Internacional dels Museus

El 18 de maig es va celebrar la 
41a edició del Dia Internacio-
nal dels Museus, impulsat des 

del 1977 per l’ICOM (Consell Inter-
nacional de Museus i òrgan vincu-
lat a la UNESCO). Com cada any, el 
Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre, a través de diversos dels equi-
paments patrimonials de la xarxa 
Ebre, Natura & Cultura, del qual hi 
forma part també el nostre museu, 
se suma a aquesta celebració amb 
activitats organitzades expressa-
ment per a l’ocasió i que es van dur 
a terme entre el 17 i el 19 de maig.
La primera activitat va tenir lloc al 
Museu de les Terres de l’Ebre a Am-
posta, el 17 de maig, amb la parti-
cipació a la Nit dels Museus. El dia 
següent, al Museu de la Mar de Sant 
Carles de la Ràpita es va realitzar 
l’activitat “Entre pirates i pescadors”. 
El mateix dissabte, al Centre d’Inter-
pretació de la Vida a la Plana de San-
ta Bàrbara i al Centre d’Interpretació 

de la Cultura dels Ibers d’Alcanar, es 
van realitzar dos visites guiades per 
mostrar al visitant les exposicions 
permanents que acullen aquests dos 
equipaments. 
Aquestes activitats, que eren to-
talment gratuïtes i adreçades a un 
públic familiar, tenien com a fina-
litat divulgar i socialitzar el patri-
moni cultural que es gestiona des 
d’aquests equipaments, mostrar 
continguts i espais que no es poden 
visitar habitualment i ampliar el dis-
curs de les exposicions permanents i 
temporals que acullen.
També, el Museu de la Vida a la Pla-
na, va tenir, dies abans, un bon gra-
pat d’activitats, amb la inauguració 
de les jornades culturals, la inaugu-
ració de l’exposició de l’artista local 
Assumpta Arasa Altimira i la pre-
sentació del projecte de fi de grau de 
l’alumna Andrea Martín, la qual ha 
estat vinculada a la gestió i organit-
zació del mateix museu. 

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

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

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
la Colla de Gegants i Capgrossos 
de Santa Bàrbara van presentar 

la nova gegantina que entrarà a for-
mar part de la colla. Així el dissabte 
18 de maig, coincidint amb la cele-
bració dels 30 anys de la colla gegan-
tera, es va fer la presentació oficial 
i el bateig de la Olívia, un acte en el 
qual mossèn Ferran va oficiar la ce-
rimònia del bateig, estant presents 
com a padrins la Remei i el Domènec, 
els gegants de Móra la Nova. A l’acte 
també es va voler fer un petit home-
natge a les primeres persones que ha-
vien portar els gegants, entregant-los 
un petit record, cosa que va propiciar 
que alguns s’atrevissin a fer ballar els 
gegants i recordar vells temps.

OLÍVIA, ha estat el nom escollit per 
nomenar la nova gegantina, després 
que es demanés col·laboració a l’Es-
cola Jaume Balmes per trobar el nom 
més adequat. 
El procés va ser el següent: Primer els 
alumnes van poder veure diferents 
imatges de la gegantina i a la vegada 
se’ls va explicar el concepte de ge-
gant, gegantí i capgròs. A continuació, 
Els alumnes de cicle inicial van fer 
diferents assemblees a cada classe, 
arribant després d’una pluja de noms 
a un nom per classe. Després, es van 
fer una segona volta a totes les clas-
ses, arribant al nom escollit, OLÍVIA, 
un nom que inclou la paraula OLI, 
que s’extrau de l’oliva, essent el fruit 
de l’olivera. 

Santa Bàrbara cardioprotegida

Des de fa uns mesos, la Regido-
ria de Salut de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara ha lluitat 

per tenir el màxim de Desfibril·ladors 
Externs Automàtics (DEA) en llocs 
públics per poder reanimar cors.
Un DEA és un tipus de desfibril·lador 
computat que analitza automàtica-
ment el ritme cardíac d’una persona 
que està patint una aturada i, quan 
així ho mereix, allibera una descàrre-
ga elèctrica al cor per restablir el seu 
ritme normal.
Un sistema de desfibril·lació externa 
automàtica inclou un dispositiu DEA, 
una pica, elèctrodes i, de correspon-
dre, un adaptador. Els DEA fan servir 
descàrregues elèctriques per restau-
rar el cor al seu ritme normal. Els dis-
positius donen instruccions verbals a 
l’usuari.
Així és que funcionen:
L’usuari encén el DEA i segueix les 
instruccions de veu. Alguns dispo-
sitius s’encenen automàticament 
quan l’usuari obre la tapa.
L’usuari col·loca 2 coixinets adhesi-
ves amb sensors (anomenats elèc-
trodes) sobre el pit de la persona que 
pateix l’aturada cardíaca.
Els elèctrodes envien informació so-

bre el ritme cardíac de la persona a 
un processador ubicat al DEA, el qual 
llavors analitza el ritme per determi-
nar si cal aplicar una descàrrega elèc-
trica.
Si és necessària una descàrrega de 
desfibril·lació, l’AED fa servir les ins-
truccions de veu per indicar quan cal 
pressionar un botó per alliberar-la. En 

alguns dispositius, les instruccions 
de veu anuncien que una descàrrega 
serà alliberada i l’AED ho fa sense la 
intervenció de l’usuari.
A Santa Bàrbara podem trobar 
Desfibril·ladors Externs Automàtics 
(DEA) a la Cooperativa Agrícola del 
Camp, a l’Ajuntament situat a la pla-
ça de l’Alcalde Cid i Cid, al Poliespor-
tiu i al Pavelló Municipal. 

Olivia, la nova gegantona
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Serveis Socials, Personal i Règim Intern

Un cop més, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ha disposat de 
dos estudiants en pràctiques, 

Jose Amaya Pardinez i Duna Sánchez 
Espuny, tots dos alumnes d’un curs 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
que concretament han realitzat un 
curs d’operacions auxiliars de ser-
veis administratius i generals. Els 
alumnes han realitzat les classes te-
òriques al centre formatiu Microdel-
ta Soft SL d’Amposta, que han com-
pletat amb 40 hores de pràctiques 

a l’Smartcentre de Santa Bàrbara, 
on han realitzat tasques d’arxiu i 
de suport a les activitats del centre. 
Aquesta formació del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya té com a objectiu 
facilitar l’entrada dels i les joves al 
mercat laboral, mitjançant formaci-
ons específiques que es complemen-
ten amb períodes de pràctiques.
Des de la Regidora de Personal sem-
pre es treballa per facilitar l’accés a 
les pràctiques, ja que és fonamental 
poder accedir a aquest tipus de pro-

grames els quals suposen una opor-
tunitat per a joves que, en molts ca-
sos, no tenen experiència.  

Alumnes en pràctiques a l’Smartcentre

El 31 de maig va finalitzar el curs 
2018-2019 de les classes de català 
organitzades per l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara. Des del curs 2003-
2004 fins a l’actualitat s’han realitzat 
741 inscripcions de persones amb 
necessitats diferents en l’aprenentatge 
de la llengua. Per això es treballa amb 
grups diferenciats tenint en compte 
els nivells de l’alumnat; aquest any 
s’ha treballat amb quatre.

També s’ha continuat amb el 
voluntariat per la llengua, que és un 
programa de foment de l’ús social 
del català. D’una banda estan les 
tertúlies lingüístiques ‘Parlem?’, que 
s’han dut a terme mensualment 
durant tot el curs; i per l’altra, les 
parelles lingüístiques, que cadascuna 
s’organitza diferent durant 10 h. Dins 
el voluntariat hi ha una bona sensació, 
d’aprenentatge mutu; per això el 

proper curs s’ha pensat d’ampliar i fer-
ne una dinamització diferent.
L’alumnat pot matricular-se als 
cursos al Centre Municipal de Serveis 
Socials, la tercera setmana del mes de 
setembre. Al mateix temps es poden 
informar sobre el voluntariat. 
La Regidora de Serveis Socials felicita a 
tot l’alumnat per l’interès mostrat en 
l’aprenentatge i la millora de la nostra 
llengua vehicular. 

Finalitzen els cursos de català

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2019

• Abonat a les llibretes l’avançament d’olives 
general fins al 30/04/2019.

• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern 
de Camp amb les aplicacions de productes 
fitosanitaris, és imprescindible per poder 
cobrar la subvenció de l’oli. Recordar que 
la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el 
servei. Estan augmentant les inspeccions de 
les finques i els quaderns.

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



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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



L’entrevista

Entrevista a la planera absent…
Sara Cid Rodríguez
Estimats planers,
Soc Sara, filla de Pepito de “Xima” i de 
Lucrècia la “Maravilla”. Vaig néixer 
el 14 de desembre de 1971. Perquè 
em situeu entre la gent del poble soc 
quinta de Guillem, Teresa la “Sinforosa”, 
Laura, Roser, Salva, els bessons de 
Rosa Evèlia... Aquell mateix any també 
naixien personatges famosos com: 
Pep Guardiola, Maribel Verdú, etc. i 
com anècdota podria explicar que una 
barreta de pa de mig costava 6 pessetes.
Sempre he sentit que el dia que vaig 
néixer va ser una mica accidentat. Mon 
pare estava plegant al carrascal (sense 
mòbil, és clar) i ma mare es va posar de 
part. Va haver de marxar cap a Tortosa 
amb el taxi de Mulet, quan baixaven 
pel carrer Major va veure que Micaela 
acompanyava la meva germana cap a la 
botiga, amb el cap tot ple de sang, havia 
caigut a les Moles. Mon iaio Ernesto se’n 
va fer càrrec. Però, a més a més, quan 
va passar a buscar a ma tia Lourdes 
perquè l’acompanyés a l’hospital es va 
assabentar que a mon cosí José Luís 
li estava sortint el xarampió. Tot i els 
entrebancs vaig néixer bé, molt bé amb 
4 quilos i 350 grams de pes. Un bon 
exemple, de com una mare de dos fills 
es podia organitzar per tenir-ne un altre, 
i no com ara que ens ofeguem amb un 
got d’aigua.
Soc la menuda de 3 germans: Maria 
José, que és la gran i de qui em porto 8 
anys, i Ernesto el mitjà, i ens portem de 6 
anys. Com deien abans, crec que jo vaig 
venir “de rebot”, però cal dir que sempre 
m’he sentit molt estimada per la meua 
família, sobretot, pels meus germans; 
tot i que de petits els feia més nosa que 
altra cosa. Encara que ells no ho saben, 
els meus germans sempre han estat un 
referent per a mi. De petita, jo escoltava 
i ballava les seues músiques (Miguel 
Bosé, Pecos, Rod Stewart, Umberto Tozzi, 
Lluís Llach... Quins records!!!). Sempre 
m’agradava anar amb les seues colles 
d’amics. De grans, també els he admirat, 
professionalment, i sobretot, com a 
persones. Els estimo moooolt.
De records d’infància en tinc molts. Quan 
tanco els ulls sovint veig ma iaia Cinta la 
“Maravilla” amb els seus cabells blancs, 

la seua pell fina i avellutada i aquells ulls 
tan blaus, asseguda plàcidament al seu 
balancí roig i fent ganxet sense parar. 
De tant en tant, també ens renyava, ja 
que quan portàvem els amics a casa 
la fèiem parlar molt. De ma iaia Maria 

la “Coixa” recordo les tardes al pati 
donant menjar a les gallines i sobretot 
la companyia que em va fer els anys que 
jo vaig viure a Tarragona. També recordo 
mon iaio Ernesto qui tots els diumenges 
quan sortíem de missa em comprava 
una “catxutxa de mantecado” al bar de 
Germán.
Sempre vam viure al carrer Ametller, 
número 100 (antigament, Martínez 
Anido) i recordo, com si fos ara, el camí 
que feia cada dia cap a l’escola per 
aquells carrers de terra amb uns bons 
còdols que ens feien pelar els genolls. 
A l’escola vam tenir molts mestres, 
però a mi em va marcar molt Rosalia 
Escudé. Actualment, jo soc professora i 
veig com el món de l’educació està en 
procés de canvi. Ens hem d’adaptar a 
les noves generacions, hem de canviar 
metodologies a les aules. Soc una 
defensora del treball per projectes i ara 
m’adono que la senyoreta Rosalia ja 
era una mestra innovadora i moderna. 
Qui diu que les seves classes on fèiem 
titelles, teatre... no era ja un treball 
per projectes? Empatitzava molt amb 
els alumnes, fet que comparteixo 
totalment.
Quan sortia d’escola m’encantava 
anar amb les amigues (Mònica, Teresa, 
Lluïsa...) a la botiga de ma mare a jugar 
a botigueres.

Tampoc em voldria deixar el record de 
les nits a la fresca. M’encantava l’estiu, 
sopàvem i corrents a jugar a conillets a 
amagar, als quatre cantons amb Jordi i 
Maria José Gavaldà, Bàrbara, Lourdes la 
“Tana”... érem públic fidel dels partits 
de tenis entre mon germà i Emilio, i 
finalment, el gelat i la conversa amb “les 
retxudes”.
En acabar EGB vaig estudiar BUP i COU 
a Tortosa al Joaquim Bau (ara anomenat 
Dertosa). Allí vaig conèixer Manel Ollé, 
el professor que va determinar que 
jo posteriorment estudiés Filologia 
Catalana. M’encantaven les seues 
classes.
Vaig deixar el poble per primera 
vegada quan vaig decidir estudiar 
Filologia Catalana a Tarragona, vaig 
anar a viure amb la meua altra família: 
ma tia Lourdes, mon padrí Lionel, 
mon cosí Josep Lluís i ma iaia Maria. 
Sempre els estaré agraïda per tants 
moments compartits. Després dels 
estudis vaig començar a treballar fent 
substitucions per diferents instituts de 
Barcelona (Hospitalet, Montornès del 
Vallès, Sallent, Badalona...) En aquesta 
etapa també voldria donar les gràcies 
a l’acollida que em va fer ma padrina 
Teresa i mon tio José Enrique. Gràcies a 
tots per fer-me sentir com a casa!!
A poc a poc, vaig veure que Barcelona no 
m’agradava, però Tarragona sí, i molt. 
Cap als 30 anys vaig decidir que em 
quedaria a viure a Tarragona. Aquells 
anys vaig treballar en instituts com el de 
Torredembarra, Reus, Salou o Tarragona 
ciutat. M’encantava passar la setmana a 
Tarragona i baixar els caps de setmana 
al poble.
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L’entrevista

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

En aquella època, vaig xalar molt, 
els caps de setmana Maite, Laura i 
jo paràvem poc per casa, érem molt 
rondalls!!
Però va ser quan el meu pare es va 
posar malalt que el meu cor em va dir 
que havia de tornar a viure al poble 
i buscar feina per les nostres terres. 
Encara recordo les paraules del meu 
pare: “No sigues tonta i compra’t un 
pis a la Ràpita, allí et sentiràs a gust 
i, si no acabes vivint allí, sempre el 
podràs vendre”. I així va ser que em 
vaig comprar el pis a la Ràpita, llàstima 
que mon pare no el va veure acabat. 
El 2007 vaig aprovar les oposicions i ja 
em van cridar de l’institut “Els Alfacs”. 
Ja fa 12 anys que visc i treballo a la 
Ràpita. Tot un plaer, la veritat que estic 
molt contenta i gaudeixo molt amb 
la meua feina. A la Ràpita també vaig 
conèixer l’home de la meua vida: Xavi. 
De seguida que ens vam conèixer vam 
veure que compartíem molts valors, ens 
vam enamorar a primera vista i vam 
saber que volíem estar l’un al costat de 
l’altre per caminar junts. Ràpidament 
vam tenir la nostra filla Laia, que ara ja 
té 7 anys.

M’ha encantat fer aquest escrit, perquè 
mentre el feia he recordat tantes coses 
boniques del meu poble i de la meua 
gent.
Recordo molt el meu pare i el món del 
futbol, sempre presents a casa nostra. 
Recordo el naixement de tots els meus 
nebots amb molta estima i dedicació 
(Mireia, Ernest, Pau i Ferran).
Durant els anys de joventut sempre m’ha 
agradat participar en molts actes que se 
celebraven al poble i col·laborar amb 
diferents entitats. Quins bons moments 
quan vaig ser majoret (assajos, viatges, 
actuacions) i si vaig xalar quan vaig ser 
pubilla infantil i pubilla gran. I sobretot, 
trobo molt a faltar “les nits de teatre”. 
Tot el grup teatral planer vam fer una 
familieta (Màrius, Pili, Víctor, Mercedes, 
Xavi, Fornell, Òscar, Miguel, Imma, Ma 
José, Àngel...) quina xalera després dels 
assajos, els divendres s’allargaven amb 
les nostres històries...
Per acabar, m’agradaria dedicar aquest 
text als meus pares per tots els esforços 
que vam fer perquè els 3 germans 
sempre tiréssem endavant els nostres 
somnis. Però, en especial li dedico a la 
meua mare, una planera que ja té 80 
anys i que és tot un exemple de vida: 

valenta, humil, generosa... Una dona 
activa i que fa poble.
Actualment, acostumo a venir al poble 
sovint per veure la mare i la meua 
germana. També vinc quan Mercè i 
Bàrbara organitzen alguna festeta de les 
nostres. Són moments en què em poso 
al dia ràpidament de tot el que passa 
al poble, moments únics, que bé ens ho 
passem juntes!!
Quan vinc al poble m’adono que han 
canviat moltes coses. Ma filla volia 
voltar totes les placetes infantils que 
hi ha, jo algunes ni les coneixia. Ens 
encanta pujar a les piscines municipals.
Allà on he treballat sempre he dit que 
soc de Santa Bàrbara, i la gent que no 
coneixia el nostre poble s’ha interessat 
per saber-ne coses.
Tot i que visc en un entorn molt bonic 
(des del sofà veig el mar cada dia i 
em dona molta vida, de moment no 
canvio el meu lloc de residència) i Laia 
és rapitenca, la meua identitat sempre 
serà planera. Sempre estimaré el nostre 
poble.
Com diu Saint Exupéry:
“Només s’hi veu bé amb el cor, 
l’essencial és invisible als ulls”.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de 
l’Ajuntament (www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament. Concretament els enllaços són: 
Plens de la Corporació: 
http://santabarbara.cat/actes-plens/
Sessions de la Junta de Govern Local: 
http://santabarbara.cat/actes-juntes-de-govern/

NOTES DE L’AJUNTAMENT 

L’ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un 
millor servei als seus ciutadans i/o contribuents, vol 
mantenir les dades actualitzades en els diferents 
padrons municipals; evitant, en la mesura del possible, 
l’emissió de rebuts erronis o a nom de persones 
difuntes. Amb aquest propòsit, informem dels tràmits 
que es poden realitzar a les mateixes oficines de 
l’ajuntament i de la documentació que s’ha d’aportar 
en cada cas: 

 ü Padró d’habitants: 

- Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o 
DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer o 
escriptura de propietat del domicili a residir). 

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

- Modificació de dades personals: 

• DNI / NIE (fotocòpia). 

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial). 

• Noms i cognoms (certificat de naixement).

 ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries): 

• Canvis de nom (còpia de l’escriptura de propietat 
de l’immoble).

• Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del 
rebut i núm. de compte bancari nou). 

 ü Padró de taxes (conservació del cementiri): 

• Canvis de nom (acceptació d’herència, títol de 
propietat del nínxol i últim rebut). 

• Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del 
rebut i núm. de compte bancari nou). 

 ü Padró d’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), 
i Padró de l’impost de bens immobles de naturalesa 
urbana i rústica (IBI): 

• Canvis de domiciliació bancària (fotocòpia del 
rebut i núm. del compte bancari).

SOREA

El servei municipal d’aigües de Sorea, aquest trimestre de 2019, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines de 
l’Ajuntament, els dies:
9 de juliol - 23 de juliol - 6 d’agost - 20 d’agost - 3 de setembre - 17 de setembre

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest trimestre de l’any 
2019 seran:
12 de juliol - 9 d’agost - 13 de setembre 
Els interessats en rebre aquest servei han d’adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament, per indicar el material i el 
lloc de recollida, com a molt tard dos dies abans.

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2019 
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de pagament 
en voluntària és, previs els tràmits legals oportuns, el següent:

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT
592 – OVP TAULES I CADIRES 1 30/05/2019 - 30/07/2019
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 1 28/06/2019 - 30/08/2019
840 - CONSERV. CEMENTIRI 1 28/06/2019 - 30/08/2019
010 - IAE 1 30/07/2019 - 30/09/2019
500 - IBI URBANA 2 30/08/2019 - 30/10/2019

Que vençuts els terminis assenyalats s’iniciarà el període executiu per a la recaptació de rebuts pendents de pagament, la 
qual es realitzarà així mateix per l’Excma. Diputació de Tarragona.
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Moviment Demogràfic

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

NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2019

RODO MASIP FUMADÓ ......................................17/03/2019
Rodolfo José Masip Porres
Joana Fumadó Porres

SIRA PONS VEGUÉ ..............................................23/04/2019
Josep Vegué Valmaña
Aida Pons Favà

SAÜL ARASA MORENO ......................................24/04/2019
Javier Arasa Ruiz
Àngela Moreno Martí

ARAI JOVÉ SAURA ..............................................24/04/2019
Antonio Jové Tomàs
Mònica Saura Roé

AXEL ARRANZ LLEIXÀ .......................................04/05/2019
Hector Arranz Iborra
Meritxell Lleixà Ginovart

CASAMENTS 2n TRIMESTRE 2019

MOHAMED ERRAIS
MALIKA AKROUNI KHADIJA .............................04/04/2019

JOSEP XAVIER HOMEDES RODRÍGUEZ
MARIA TERESA BOIX FORNÓS ..........................13/04/2019

ISRAEL REMESAL ROJAS
CLÀUDIA MARTÍNEZ SANABDÓN ....................02/05/2019

JORDI ROIG BRUÑO
MÒNICA JOVÉ LÓPEZ .........................................02/05/2019

DAVID PIQUER BADIA
NOEMÍ FERRÉ DEL RINCÓN ..............................24/05/2019

JOAQUIM MARTÍ LLOMBART
CARLA ARASA INOCENTE .................................22/06/2019

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2019

OCTAVIO CODORNIU CASADÓ .........................04/04/2019

JAVIERA BOTIA LÓPEZ .......................................06/04/2019

JOSÉ GERARDO FRANCH AIXENDRI .................11/04/2019

PEDRO AIXENDRI VILANOVA ............................12/04/2019

UVENDUEL FRANCISCO PLA MOLINÉ .............21/04/2019

DELFINA PUELL ESPUNY ...................................04/05/2019

CASIMIRO TUREGANO LÓPEZ...........................16/05/2019

JESÚS PANISELLO BOIX ......................................31/05/2019

JORDI ROLDAN VILLALBA..................................06/06/2019

AGUSTÍN GALO CARDONA ...............................08/06/2019

NÚRIA ARASA RODA ..........................................24/06/2019

JUANA MASSO MARTÍ .......................................27/06/2019

JOSÉ Mª DOMÉNECH ARAGONÉS......................29/06/2019

FERNANDO ROYO FERRÉ ...................................29/06/2019



Entitats Planeres

Hem finalitzat el curs escolar 2018-
2019 a ple rendiment, amb una gran 
participació dels pares i mares, amb 
totes les activitats organitzades i 
proposades per l’AMPA, on hem 
consolidat les nostres activitats 
extraescolars, el campus de pasqua, 

el menjador i les seves festes i la 
participació a les jornades culturals i 
jornades culturals infantils. 

Aquest trimestre hem gaudit del 
campus de pasqua que va comptar 
amb 44 alumnes i on es va treballar 

la temàtica del circ, manualitats, 
acrobàcies i malabars i gimcana, 
conjuntament amb activitats 
tradicionals, com fer mones de 
pasqua. Hem d’agrair la col·laboració 
de Josep Lluís Accensi, Guillem Blanch 
i el Restaurant la Llar. 

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

També hem consolidat les festes al menjador, amb la festa de pasqua amb 151 alumnes i la festa fi de curs amb jocs 
d’aigua amb 190 alumnes, i la col·laboració de 30 voluntaris. Gràcies una vegada més!

Durant les jornades culturals vàrem 
fer tallers de manualitats, i vam 
vendre les manualitats dels nostres 
alumnes, conjuntament amb unes 
roses molt dolces, i vam poder recollir 
447 € per al projecte de matemàtiques. 
I per petició del nostre alumnat, vam 

tornar a fer el concurs Masterchef, 
a les jornades culturals infantils, 
per tercer any consecutiu, amb la 
participació rècord de 54  alumnes 
de diferents edats. Aquest curs s’ha 
convidat a formar part del jurat un 
representant de les entitats: Dones 

Planeres, Artistes Planers i la Unió 
Musical Jaume Balmes, entitats que 
col·laboren amb nosaltres durant el 
curs. I també, com tots els anys, hem 
d’agrair la col·laboració en aquest 
concurs de Marta Fort.
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Entitats Planeres

Durant tot el curs les nostres monitores de menjador 
i multimèdia han fet tot tipus d’activitats, excursions, 
berenars, aniversaris, circuits, gimcanes, tallers... però 
sense deixar mai de banda l’educació amb valors que es 

fomenta des de l’AMPA. Gràcies noies! Feu molt bona feina, 
i convertiu el temps que els nostres fills/es passen amb 
vosaltres amb diversió i aprenentatge. 

Per finalitzar el curs, l’escola va organitzar l’acte d’entrega 
de les orles als alumnes de 6è, amb la presència de 
l’alcalde, regidora d’Ensenyament, equip directiu, mestres i 
famílies, on es van fer entrega de les orles i els seus mestres 
es van poder acomiadar amb diferents discursos i donar 

els últims consells per la seva nova etapa. En aquest acte, la 
coral de l’escola va fer una actuació que va fer emocionar 
a tot el públic assistent, i es va fer un petit homenatge als 
tres mestres que aquest curs es jubilen (durant l’acte del 
matí a l’escola, l’AMPA va fer un obsequi a tots tres).

Després, va continuar la festa 
organitzada per l’AMPA amb sopar 
de pa i porta, al pati de l’escola, 
amb ball amenitzat pel Duo Calibra, 
inflables, coreografies amenitzades per 
Rosa Martí, photocall, bingo i molta 
diversió. En aquesta festa l’AMPA 
va fer entrega del xec de 2.667,00 € 
recollits durant les diferents activitats 
organitzades durant tot el curs per 
al desenvolupament del projecte de 
matemàtiques de l’escola. Gràcies 
famílies per la vostra confiança. BON 
ESTIU! 
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Ja som a l’estiu i en aquesta època de 
l’any és quan la nostra associació fa 
un breu parèntesi a les seves activitats, 
posant punt i final al curs amb 
l’assemblea general anual de sòcies 
celebrada el passat 8 de juny i amb els 
actes organitzats en motiu de les Festes 
Majors (ofrena, mostra de cuina, dinar de 
germanor i concurs de guinyot).
Fent balanç d’aquest curs podem dir 
que ha estat un any ple d’activitats, però 
en aquesta ocasió voldríem fer esmena 
d’aquelles que es duen a terme durant 
tot o bona part del curs, com és el cas 
de les classes de ioga-pilates a càrrec 
de Miguel Jardí, de les classes de fitness 
a càrrec de Rosa Martí, de les classes de 
ball en línia a càrrec de Dolors Canelles 
i les tardes d’esbarjo amb jocs de cartes, 
i d’altres.
Des d’aquí voldríem donar les gràcies 
a totes les sòcies i a d’altres persones 
i/o entitats que han col·laborat amb 
l’associació de forma desinteressada i 
que  han permès a l’entitat organitzar 
moltes i variades activitats. 
Que tingueu un bon estiu i agafeu forces 
per al proper curs del que ja us podem 
avançar que el divendres dia 4 d’octubre, 
a la població de Sant Jaume d’Enveja, 
tindrà lloc la Trobada de Dones del 
Montsià, punt de reunió anual de totes 
les associacions de dones de la comarca.  
Us convidem a participar-hi.
Bon estiu i fins al setembre!
La Junta,
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ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES

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

HOTEL RESTAURANT

El trimestre que ara està en les 
acaballes, ha estat més aviat minso 
en quan a activitats habituals a casa 
nostra. A l’abril es va fer un viatge de 
quatre dies a Benidorm, i un altre que 
vàrem programar per a finals de maig 
es va haver de suspendre. Sembla que 
la  proximitat en el temps entre un 
viatge i l’altre hagi agafat a la gent 
amb poca disposició. Ho tornarem a 
provar més endavant.
40 anys d’associació
El dia 29 de novembre de 1979, en una 
assemblea celebrada en el que era 
el cine Excelsior, es va fer l’acta de 
constitució de l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Santa Bàrbara.

Era el resultat de la gestió d’un 
grup de persones que, en aquella 
època d’apertura i d’eclosió de 
l’associacionisme, van decidir que 
calia una associació de i per als 
jubilats. A més del seu entusiasme, van 
comptar també amb el recolzament 
de les institucions i especialment de 
l’Ajuntament, per tirar el projecte 
endavant.
El grup del promotors, encapçalats pel 
Sr. Gabriel Cid, van formar la primera 
junta directiva amb deu membres que, 
posteriorment, s’amplià fins a setze. 
Des de llavors i amb petits alts i baixos, 
l’associació ha anat creixent fins al 
que és actualment:

Compta amb 660 socis (a 31-12-2018).
S’hi han succeït 7 presidents.
Han passat per les diferents juntes 59 
socis.
I estem adherits a la Federació 
d’Associacions de la Gent Gran de 
Catalunya.
Aquest any, per tant, l’associació 
acompleix 40 anys. I la junta no hem 
volgut que ens passés per alt aquest 
aniversari i estem preparant alguns 
actes per commemorar-ho. Actes dels 
que anirem informant oportunament 
i per als quals esperem poder comptar 
amb el suport, com sempre, de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
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CLUB DE TWIRLING SANTA BÀRBARA
Aquest segon trimestre ha finalitzat 
la temporada de competicions de les 
nostres atletes.

Els dies 4 i 5 de maig van estar a 
Sant Feliu de Guíxols, al Campionat 
de Catalunya Base, on van competir 
amb individuals i duets. Els exercicis 
presentats van sortir en general molt 
bé. Així que moltes de les atletes van 
tornar a casa amb els trofeus tan 
merescuts pel treball realitzat aquesta 
temporada.

Després de dos dies de competició 
i convivència, on també van poder 
gaudir de temps de lleure i fer una 
mica de turisme, van tornar a la nostra 
població per continuar preparant-se 
per al pròxim campionat.

El següent i últim de la temporada 
va ser a Ulldecona, els dies 18 i 19 de 
maig, el Campionat de Catalunya, on 
van competir amb modalitat d’equips 
i grups. Va ser un campionat on van 
competir un total de 17 clubs d’arreu 
de Catalunya, amb les diferents 
modalitats.

El Club Twirling Santa Bàrbara portava 
seleccionats 3 equips infantils, 1 equip 
júnior, 1 grup infantil i un grup júnior, 
tots de 2a divisió. Aquesta competició 
ens va donar molta satisfacció amb els 
resultats. L’Equip Infantil  A  va quedar 
en  4t  lloc, l’Infantil  B en  6è lloc i 
l’Infantil C  en 7è lloc. El grup Infantil va 
quedar en 3r lloc. I l’Equip Júnior i Grup 
Júnior es van proclamar Campiones 
de Catalunya de la seva categoria. 
Aquest doblet, ja ens va posar els pèls 
de punta, el dissabte a les semifinals, 
que van quedar en primer lloc tant 
en grup com en equip i el diumenge 
tarda van revalidar els títols a la final 
del campionat. Satisfacció màxima per 
a les atletes, entrenadores, familiars i 
simpatitzants del nostre club. Uns 
merescuts llocs on es va veure reflectit 
tot l’esforç de la temporada. De nou 
moltes felicitats.

I com cada final del Campionat de 
Catalunya, es va fer, per part de la 
Federació Esportiva Catalana de 
Twirling, el reconeixement a dues 
atletes de cada club. Les atletes planeres 
que van rebre aquest reconeixement 
van estar Alba Rodríguez, com l’atleta 
promesa i Núria Zaragoza com l’atleta 
absoluta.

També al final de la competició es 
va fer el lliurament de xandalls a les 
atletes que van a competir amb la 
Selecció Catalana de Twirling, els dies 
5, 6 i 7 de juliol, a Eslovènia. Del nostre 
club participaran Núria Zaragoza i 
Laura Lange, que faran equip i grup 
junt a altres atletes del territori.

El passat 15 de juny, dins del marc 
de les Jornades Esportives del nostre 
municipi, el Club Twirling va participar 
amb una exhibició dels exercicis 
presentats a les diferents competicions 
de la temporada, on tot el poble va 
poder gaudir d’aquest espectacle 
esportiu.

Es va aprofitar l’ocasió per fer diverses 
rifes de productes i vals patrocinats 
pels comerços de Santa Bàrbara. 
Aprofito l’ocasió per donar les gràcies 
a tots ells per la seva col·laboració.

També com a remat final de la tarda, 
les atletes del nostre club van ballar un 
ball per a tot el públic. I vam tenir una 
sorpresa més, les mares del club van 
preparar una coreografia i van sortir 
a ballar com a cloenda de l’exhibició. 
També es va apuntar a ballar la nova 
regidora d’Esports, que va tenir l’honor 
de formar part del seu primer acte en 
públic.

Després de tot aquest espectacle, 
vam fer el sopar de germanor que 
tradicionalment fem cada any, aquest 
el vam fer al parc de la Independència, 
aprofitant que el Gimnàs organitzava 
la cursa d’obstacles.

Per finalitzar la nit, es va fer entrega 
a Judit, la nostra monitora, d’un detall 
de part de tot el club.

Ara les nostres atletes continuen els 
entrenaments esperant les vacances 
i la nova temporada. I preparant les 
desfilades per a les Festes Majors de 
Santa Bàrbara.

Solament cal dir, bon estiu a tothom.
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EQUIP AMATEUR 3a CATALANA
A l’agost del 2018 es posava en marxa 
la plantilla del primer equip de futbol 
del nostre Santa. Començava una 
temporada emotiva, especial, la del 
nostre Centenari. 
Entrenador Francesc Parra (rapitenc), i 
preparador físic (el planer Ernest Cid).
El CF SANTA BÀRBARA és l’entitat 
centenària del nostre poble. Un poble 
jove, però tot i aquesta dada, gens val 
a dir, la joventut planera històrica, ja 
tenim una entitat local que compleix 
cent anys.
La prioritat esportiva de la junta 
directiva del Santa, liderada pel seu 
president, el Sr. Jordi Gisbert Aragó, era, 
i és, la de fer poble, la de tenir, el màxim 
nombre de planers possibles com a 
integrants actius del primer equip; i 
es van poder formalitzar un total de 
quinze fitxes planeres, d’un total de 23 
jugadors. Cap equip rival ha tingut tants 
jugadors locals com el Santa, cap.
Cada diumenge de lliga, un mínim entre 
7 i 11 jugadors locals han participat 
competint directament a la 3a Catalana 
Territorial. 
Recordar que fins la darrera jornada, 
a efectes de rendiment competitiu, 
“Lo Santa”, ha tingut opcions fins i tot 
de disputar la promoció d’ascens de 
categoria. Però, finalment, no va ser 
possible, ja que va perdre el darrer partit 
al camp del Jesús Catalonia, un equip 
que sí ha disputat la promoció. Per 
tant, campanya futbolística molt, molt 
meritòria, en gran mesura perquè tenim 
la sort de comptar amb un extraordinari 
grup humà, un vestidor farcit de grans 
esportistes, però sobretot, de molt bones 
persones, que a la fi, sempre acaba 
essent la millor de les virtuts.

Estem treballant des del club per trobar 
els retocs i incorporar nous perfils de 
jugadors de cara a la propera temporada, 
que puguin ajudar-nos a fer un futbol 
més atractiu i més competitiu si cap, 
sense oblidar el nostre paràmetre clau: 
fer poble, jugadors locals.
Des del club volem agrair ben 
sincerament el suport rebut en tot 
moment per part del nostre Ajuntament, 
i que sense la seva col·laboració, el Santa 
correria risc real de desaparèixer. Així 
com gaudir de tenir futbol competitiu, 
cada setmana dignament, com s’està 
fent i treballant des de la junta del club, 
portant arreu el nom del nostre poble i 
fent que molts joves locals, tinguin en 
l’activitat esportiva i competitiva, un 
plus en la seva formació, tan necessària 
en pobles petits com el nostre. 
Omplim també un lleure durant un 
mínim de nou mesos l’any, a la vila 
planera, que porta cents anys, pels socis/
es, aficionats/des a l esport del futbol.
Acabem en una dita clara i franca, que 
va fer molt popular a la seva època un 
president molt futboler de l’entitat, 
el Sr. Josep Cid “Xima”, i és de rabiosa 
actualitat: “SI VOLS QUE EL SANTA VAGI 
BÉ, SOCI T’HAS DE FER”.
Fem Santa entre totes i tots, i la 
col·laboració és molt necessària per 
garantit la perdurabilitat del club. 
Ets soci/a? T’oferim molta diversió, 
estem treballant per confeccionar versus 
2019/2020, una plantilla millor encara, 
i al menor cost, de tota la competició. 
Però no oblides que si t’agrada el futbol, 
et necessitem i de forma activa. 
T’has d’associar, contacta amb qualsevol 
membre de la junta directiva.
Els cartells d’aquesta temporada han 

estat creats per Carles Soler col·laborant 
desinteressadament amb el CF Santa 
Bàrbara.
Gràcies Carles!

FUTBOL BASE
El CF Santa Bàrbara aquesta temporada 
ha recuperat la IX edició del torneig Vila 
de Santa Bàrbara en commemoració del 
centenari del club.
El primer dia de torneig va ser el dia 
1 de juny de 2019, que es va realitzar 
el torneig durant tot el dia amb el 
qual hi van participar 8 equips de 
categoria prebenjamí i 7 de la categoria 
benjamí amb el qual entre jugadors i 
acompanyants es van reunir un total 
de 300 persones aproximadament a les 
instal·lacions esportives del camp de 
futbol.
Adjuntem algunes imatges dels equips 
participants:

CF SANTA BÀRBARA

1r equip de la temporada 2018/2019

Cartell de l’últim partit de lliga 2018/2019
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QUADRANGULAR INFANTIL
El dia 2 de juny es va realitzar el 
quadrangular infantil en el qual van 
participar els següents equips: CF 
Ulldecona - UE Camp-Redó - CF La Sénia 

i CF Santa Bàrbara. El campió del torneig 
va ser el CF La Sénia. 

Campió del torneig infantil CF La Sénia

CF Santa Bàrbara infantil

TORNEIG ALEVI

El torneig de categoria aleví es va 
disputar el dia 8 de juny al qual hi van 
participar diversos equips de la comarca 
del Montsià i el Baix Ebre: AEFA Alcanar - 
UE Rapitenca - CF La Sénia – CD Tortosa 
– UE Sant Jaume – UD Bítem.

El campió del torneig va ser el CF La Sénia

Equip aleví CF Santa Bàrbara 

ACTE DE CLOENDA TEMPORADA 
2018/2019
En finalitzar el torneig es va realitzar 
l’entrega de medalles a tots els jugadors 
i entrenadors del club i, en acabar, 
es va realitzar un dinar popular amb 
tots el membres del club i els seus 
acompanyants.

Equip benjamí del CF Santa Bàrbara

Campió de la categoria prebenjamí, la UD 
Jesús i Maria

Equip infantil

Equip prebenjamí 

Equip benjamí

Equip aleví

President del CF Santa Bàrbara, Jordi Gisbert, 
president del Consell Esportiu del Montsià, 
Ivan Romeu, i la coordinadora del CF Santa 
Bàrbara, Ainhoa Muñoz.
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
11a marxa nocturna via verda 2019
El divendres 14 de juny, el més proper 
a la lluna plena d’aquest mes, i dins les 
Jornades Esportives de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, la Unió Ciclista, 
com ja fa 11 anys, va organitzar la ja 
clàssica sortida nocturna per la Via 
Verda entre les estacions de Xerta i Bot. 
Com sempre, la participació va rondar 
la cinquantena i, com que aquesta 
marxa no és competitiva i no massa 
exigent, es varen aplegar ciclistes de 

totes les edats i condicions per fruir de 
l’espectacle nocturn que ens va oferir 
la Via Verda i la lluna plena. Vàrem 
sortir a les 21.15 hores i encara que el 
recorregut era planer, tenia un petit 
tant per cent de desnivell que calia 
superar sense deixar de pedalar fins 
a l’estació de Bot, a les 22.45 hores, 
on la Unió Ciclista tenia preparat un 
“pica pica” prou potent per tornar 
a agafar energies per a la tornada 
a Xerta, gentilesa de la Regidoria 

d’Esports del nostre ajuntament. En 
resum, unes hores pedalant i fruint del 
nostre paisatge de les Terres de l’Ebre, 
menjant i sobretot XALANT.
Cal agrair als col·laboradors en la 
preparació i logística de la sortida i a 
tots els participants encoratjant-los 
per a l’any que ve.
Ara toca que us apunteu a la Pedalada 
Popular de Festes Majors. Nosaltres 
serem a l’organització. Us esperem!
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Són moltes a les activitats que la 
nostra entitat assisteix al llarg de 
l’any, no només al nostre poble sinó 
també a trobades o certàmens que ens 
conviden a altres municipis. 
Fent un repàs d’algunes de les 
actuacions, us explicarem que, com 
cada any, vam estar presents a la 
processó amb motiu de la festivitat de 
Sant Gregori; aquesta sempre es veu 
més reduïda pel que fa a components, 
perquè es realitza entre setmana, però 
forma part dels nostres compromisos 
amb el municipi planer.
El dia 1 de juny, la Unió Filharmònica 
d’Amposta va organitzar la 21a 
trobada de
Bandes Juvenils de Catalunya Ciutat 
d’Amposta, a la qual la nostra banda 
jove fou
convidada. També hi va participar la 
banda de la Lira, la Manel Martínes i 
Solà de Jesús i, l’amfitriona, la Banda 
de l’Escola de Música de la Unió 
Filharmònica d’Amposta. Es va poder 

gaudir d’un concert amb diferents 
peces musicals i constatar els 
progressos dels nostres joves músics.
El divendres 14 de juny, vam estar a 
l’Escola Jaume Balmes, en una actuació 
a l’hora del pati per fomentar que els 
xiquets i xiquetes que tinguin interès 
per la música puguin conèixer de prop 
la banda.
El dissabte 22 de juny, va arribar 
per a nosaltres un dels moments 
més especials, la festa de fi de curs, 
celebrant un concert i una festa de 
l’EMMGA. Aquest any hem optat per 
fer-ho tot junt, tant les audicions dels 
alumnes de l’escola, com el concert 
de la banda jove i la banda gran. En 
finalitzar, vam fer un sopar de pa i 
porta a l’exterior de la mateixa escola, 
on hi van participar tots els joves i les 
seves famílies i on també vam sortejar 
diferents regals, gentilesa d’alguns 
establiments del poble com Bar Cal 
Paulí, Bon Àrea, Restaurant Diego, 
Càtering la Llar i Restaurant Venta de 

la Punta. Agraïm molt especialment la 
seva participació.
El dia 29 de juny, l’escola també va 
estar present a un intercanvi amb 
l’EMM d’Alcanar,
que contribueix a fomentar aquestes 
relacions musicals que esperem algun 
dia també
puguem acollir al nostre municipi.
També des del magazín volem felicitar 
a dos components de la nostra banda 
que van
finalitzar els seus estudis al 
Conservatori de Música de Tortosa, 
realitzant unes audicions obertes; ells 
són el Marc Granger Zapata i el Jordi 
Cid Martí; els donem l’enhorabona 
pels reptes assolits i els animem a 
seguir formant part com a integrants 
de la nostra banda.
Desitjar a tot el poble unes bones 
Festes Majors amb les quals 
segurament també podran gaudir 
de la nostra música a les desfilades i 
esdeveniments més destacats.

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
Des del Centre d’Estudis Planers arri-
bem a l’estiu havent fet, tal com te-
nim per objectiu i per costum, diver-
ses activitats de difusió de la història, 
el patrimoni i la cultura.
Des de setembre hem estat realitzant 
una nova temporada de “Retalls de la 
nostra història” a La Plana Ràdio. Els 
programes setmanals han sigut ben 
variats, però durant les darreres set-
manes, amb la col·laboració de César 
Roig, n’hem dedicat uns quants a 
l’efemèride del centenari de CF San-
ta Bàrbara (el mateix tema a què vam 
dedicar el calendari d’enguany, amb 
la col·laboració del club de futbol i 
de l’Ajuntament). I hem sigut, també, 
una de les entitats ben implicades en 
la realització de les Jornades Cultu-
rals, amb diverses activitats, que es-
pecifiquem a continuació.
El 3 de maig vam organitzar la xer-
rada sobre les masades i l’origen de 
Masdenverge, a càrrec de Laura To-
màs, historiadora i arqueòloga, auto-
ra del llibre  El mas a Masdenverge. El 
nombrós grup de persones assistents 
van poder entendre millor l’evolució 
del poble veí i la multitud d’aspectes 
que ens uneixen en un origen comú. 
Durant el matí del diumenge 5 de 

maig vam fer la ruta guiada per a co-
nèixer més a fons el cementeri muni-
cipal: història, llocs significatius, tom-
bes singulars, fets rellevants que hi 
tenen relació, etc. La visita guiada va 
resultar molt il·lustrativa i va perme-
tre la interacció amb les més de qua-
ranta persones que hi van participar.
Finalment, el CEP va participar acti-
vament el dia 17 de maig en l’espec-
tacle interactiu “Versos en lila”, que es 
va fer al Centre d’Interpretació de la 
Vida a la Plana, i que va aglutinar po-
esia, textos, música i jotes, al voltant 
de les exposicions “La muntanya en 
femení / Som llibertes”, d’Assumpta 
Arasa Altimira. L’activitat va comptar 
amb una gran participació, nombro-
sa i implicada, per part del col·lectiu 
DiLLUMs d’Arts al Forn, d’alumnes 
de 2n de Batxillerat de l’institut Les 
Planes, del Grup de Ball Jota Planera i 
de quasi totes les persones assistents, 
que d’una o altra manera hi van fer la 
seua aportació.
En els propers mesos participarem en 
la realització dels Itineraris per Terres 
de Cruïlla, que es fan cada any a més 
d’una quinzena de pobles de banda i 
banda del Sénia. N’anirem informant 
per tal que els planers i les planeres 
que s’hi vulguin afegir ho puguen fer.

El Grup Teatral Planer, encara 
que només haja actuat de cara al 
públic durant el Sopar de Mans 
Unides, porta ja uns quants mesos 
preparant la cita anual amb el públic 
durant els dies de les festes d’estiu. 
Tots som show, arriba enguany a 
la desena edició en el seu format 
habitual d’espectacle fresc i variat, 
propi de dies de festes majors, amb 
representacions teatrals en format 
d’esquetx o sainet, humor, música, 
ball, etc. El nostre públic fidel i 
tothom qui s’hi vulga afegir podrà 
gaudir de representacions com “El 
cupidazo”, “El confessionari”, “dia de 
votacions”, “L’inexpert” o “El sopar 
fallit”. Us hi esperem i esperem que 
en gaudiu juntament amb nosaltres.

GRUP TEATRAL PLANER
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1
Imatge 3

Imatge 2

Imatge 4
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Imatge 5

Imatge 7

Imatge 6

Imatge 8
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku Solucions
Imatge 1: Mari Rubio, Asunción Rubio i Amparo Rubio

Imatge 2: Agustí Arasa, Cinta Cabanes, Javier Forné, Luisa 
Arasa i Imma Arasa

Imatge 3: Comunió de Maria Luisa Arasa

Imatge 4: Diego, Espuny, Valmaña, Blanch, Mauricio, Daniel, 
Fernando, Ferré, Gaya, Torres, Granell, Ricardo, Balagué, 
Asensio, Royo i Arturo

Imatge 5: Enrique Elies, Maria Cinta Arasa i Carmen Royo

Imatge 6: Adrián Caballé

Imatge 7: Francisca, Pepita, Agustí, Francisca, Cabanes, Car-
me, Fernando, José, Cinteta i Feliça

Imatge 8: Mari Neus Roé, Mercedes Casadó, Angeletes, Tere-
sa Solà, Balastegui i Pepita Solà
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Entreteniment infantil

Endevinalla:
Quin és l’animal tibat
que porta una serra al cap?

Dites i refranys:
Molts dies bons
fan un any dolent.

Webs recomanades:
www.kiddle.com
www.sortirambnens.com

Solució endevinalla: El gall

TROBA LES 7 DIFERÈNCIES:
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Planera en adopció…

Em dic Josefina Adell Gavaldà, però 
des de que tinc record, sempre 
m’han cridat “Jose”, vaig néixer el dia 
7 d’octubre de 1979 i soc de Paüls, 
un poble petitet però amb molt 
d’encant, envoltat de naturalesa. 
Filla del Francisco (Sisco) de ca la 
Segalla i la Josefina de cal Figonet, 
d’aquí ve el meu nom, igual que el 
de la meva mare, però en català. Tinc 
un germà més gran, el Javier, ens 
portem 13 anys de diferència, i dos 
nebots, la Neus i el Xavi.
La meva infància va ser molt feliç, 
la vaig passar pel meu poble, vaig 
anar a l’escola d’allí fins a 8è d’EGB, 
jugàvem pels carrers; imagineu un 
poble menudet, anàvem solts tot el 
dia. Allí ens coneixem tots, la meva 
mare només li calia preguntar a 
alguna dona on era i en dos minuts 
em tenia localitzada.
Els estius eren el millor, volta que 
volta i tot el dia a la piscina. Recordo 
que li agafava “prestada” la moto 
al meu germà, sense que ell se 
n’adonés i me n’anava a Sant Roc, 
tota una aventura per a mi; la meva 
mare es posava les mans al cap, 
perquè gairebé no tocava a terra. Els 
hiverns eren una mica més durs, hi 
havia poc “ambientillo”, a part que 
em tocava anar a ajudar als meus 
pares a recollir olives, garrofes... i la 
veritat és que això del camp no m’ha 
agradat mai, però s’havia de fer. Tot i 
això, amb les amigues tant a l’hivern 
com a l’estiu ens ho muntàvem 
bastant bé, ja que recordo que, com 
que jo era una de les que vivia a 
la banda de més amunt de poble, 
començava la ruta de passar-nos 
a buscar i anàvem baixant fins a 
arribar al casal, que està el més avall 
del poble, i allí era el punt de reunió 
de tots els joves i ens muntàvem les 
nostres festetes.
La vida de vegades et dona cops 
molt forts i quan jo tenia 15 anys 
el meu pare va morir i ens vam 

quedar a casa la meva mare i jo, 
el meu germà ja feia la seva vida, i 
mentre jo estudiava ajudava a ma 
mare i col·laborava per portar algun 
dineret més, tota aportació era 
bona en aquells mals moments que 
passàvem.
Vaig estudiar de Tècnic Especialista 
Administratiu a l’IES de l’Ebre 
a Tortosa, el que era abans FPII 
d’Administratiu. Quan vaig acabar 
d’estudiar, em vaig posar a treballar 
a una assessoria de la  mateixa 
localitat i quatre amigues i jo ens 
vam posar a viure a Tortosa, per no 
anar amunt i avall cada dia amb el 
cotxe i no quedar-nos a dinar pels 
bars, i a part de treballar també ens 
ho passàvem molt bé.
Estan allí a Tortosa, l’any 2004, vaig 
conèixer el meu marit, David. La 
primera vegada que vam quedar, 
vam vindre aquí, a les festes de Santa 
Bàrbara i, la veritat, vaig trobar molt 
estrany que anéssim al “Puesto”, un 
lloc on només hi anaven els joves. 
A les festes del meu poble, tota la 
vida, la gent jove i gran hem estat 
junts al ball de festes. A la primera 
persona que em va presentar va 
ser la Montse, la meva cunyada, i 
des d’aquell dia les dos ens hem 
tractat com a germanes; ella ara viu 
a Amposta perquè el seu marit Sergi 
és d’allí i tenen a la petita Júlia, el 

gran “terremoto”, però dolceta com 
la que més, l’estimem molt!
Pel que es veu, vindre a les festes 
d’aquí va anar molt bé, perquè vam 
continuar coneixent-nos i vam veure 
que havíem d’estar junts. Després 
de dos anys ens vam posar a viure 
aquí, al 2009 ens vam casar i el 30 
d’agost de 2010 va néixer la nostra 
filla Marina, l’alegria de casa nostra, 
una xiqueta molt bona i, els que la 
coneixeu, molt simpàtica, l’estimem 
en bogeria. Penso que he tingut 
molta sort, tinc un home que ens 
portem molt bé i, el més important, 
és bona persona, que us he de dir... 
per a mi, el més guapo de tots. Un 
poble que m’ha acollit molt bé i una 
família adoptiva que, del primer a 

Jose Adell Gavaldà
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Planers en adopció

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

l’últim, val milions. Tinc una sogra 
que és com una mare per a mi, bona 
persona, treballadora, col·laboradora 
a moltes entitats del poble, encara 
no sé d’on treu el temps, però us 
asseguro que arriba a tot. I, com no, 
mencionar al meu difunt sogre, més 
conegut com Fornell, una excel·lent 
persona i que tots el trobem molt a 
faltar.
Actualment, estic treballant 
d’administrativa al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, però abans 
d’aquí he treballat a dos empreses 
d’aquí el poble. El fet de treballar a 
la població i estar de cara al públic 
m’ha permès conèixer molta gent i 
sentir-me més del poble i, la veritat 
és que tothom m’ha tractat la mar 
de bé. Em preguntaven, i tu de quina 
casa ets? i jo deia: la dona de David 
Fornell, fill d’Inma, la menuda de 
les “Cabanes”, i de seguida em 
coneixien, ja que les dos germanes 
són molt conegudes al poble pel que 
vaig veure.
Abans de néixer Marina, vaig cantar 
a la Coral i també he estat sòcia del 
club de pàdel, una activitat que ens 
ha agradat molt a tota la família 
des del primer moment que es va 
començar a jugar aquí al poble, on 
també vaig conèixer a gent molt 
maca, tot i que ara no jugo tant, 

ja que vaig més justa de temps. 
Actualment, estic al grup de ball Jota 
Planera, vaig començar ensenyant-
los a ballar la jota de Paüls i des de 
llavors que estic al grup, són tots una 
gent fantàstica i m’han acollit com 
una més.
Santa Bàrbara, abans de freqüentar-
lo, no era un poble molt conegut 
per a mi, hi vaig estar algun cop 
però de passada. Veig que quan hi 
estàs vivint, és un poble tranquil 
i que hi ha de tot, des del CAP fins 
a l’Institut, i penso que són dos 
coses molt importants. Tenim unes 

instal·lacions esportives i piscines 
que són l’enveja del territori.
Sento que estic a casa meva, un 
poble que estimo molt, i la veritat 
és que no em plantejo marxar mai, 
però la vida dona moltes voltes i no 
sabem ningú on farem cap.
La gent em pregunta, tu d’on ets? i 
el primer que em surt és dir que soc 
de Santa Bàrbara, però després dic 
sí, el meu poble és Santa Bàrbara, 
estic casada i visc allí, però soc de 
Paüls. Penso que no hem d’oblidar 
mai d’allí on venim, forma part de 
nosaltres i del nostre recorregut a la 
vida.
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Centre de Dia Santa Bàrbara

El passat 18 de maig el Centre de Dia 
de Santa Bàrbara va celebrar el seu 
4t Aniversari com a Centre VIMA, i el 
dilluns 20 vam fer la celebració amb 
tots els usuaris del centre i la gent 
que ens va voler acompanyar.
Durant la tarda vam realitzar una 
petita festa amb alguns membres de 
l’Escola de Música i els Capgrossos 
ens van venir a visitar també.
Agraïm a tota la gent que va venir 
per formar part d’aquest dia.

Dia a dia al centre de dia
Continuem treballant dia a dia per poder oferir els 
millors serveis. 
El Centre de Dia és un lloc idoni per al benestar dels 
nostres éssers estimats.
Continuem amb els tallers de manualitats, amb els 
tallers de fisioteràpia, amb els tallers de memòria... i 
moltes activitats més.
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Arribem a l’estiu i hem de fer valo-
racions d’aquests darrers mesos de 
ràdio. Uns mesos en els quals hem 
tingut unes eleccions pel mig i ha es-
tat tot un repte per a nosaltres.

Els mitjans de comunicació estem 
obligats per llei, a fer el que s’ano-
mena un “Pla de cobertura” per tal 
d’organitzar i distribuir totes les 
entrevistes, la taula rodona o la pu-
blicitat, durant el període electoral i 
així ho vam fer. Els espais electorals 
van distribuir-se d’una manera equi-
tativa, donant les mateixes oportu-
nitats a tots els diferents grups que 
van presentar-se a aquestes passa-
des eleccions. Per a nosaltres el més 
important era que tothom

pogués expressar-se en igualtat de 
temps i condicions i no limitar-ho a 
la representació que cada partit te-
nia al municipi, entenent que aquest 
és el joc de la democràcia, tenir tot-
hom les mateixes oportunitats per 
poder expressar-se.

Durant aquest temps també hem 
donat per finalitzat el programa de 
col·laboració amb 17 joves de l’Ins-
titut les Planes que han passat per 
la nostra emissora de ràdio a l’espai 
“Xalem la Plana” i que han tingut 
l’oportunitat de conèixer de prop 

com es prepara un programa de rà-
dio i també enregistrar-lo.

Un altre dels reptes que hem asso-
lit els darrers mesos ha estat oferir 
diàriament el magazín conjunt de 
3 hores “Al dia Terres de l’Ebre” que 
s’ha emès de les 13 a les 16 hores, 
en directe i que ha suposat un incre-
ment substancial en la feina del dia 
a dia. Ara durant els mesos d’estiu, 
el magazín es reduirà a una hora 
d’emissió de 13 a 14 hores i, al mes 
de setembre, el

recuperarem en horari habitual. 
Oferir un espai conjunt amb altres 
emissores municipals del territo-
ri permet donar més visibilitat a la 
tasca que les entitats i ajuntament 
porten a terme amb les notícies que 
generen i també ser un altaveu per a 
alguns pobles del voltant que utilit-
zen el nostre mitjà per donar infor-
mació de les seves notícies.

Per finalitzar, us diré que el dia 21 
de juny ens vam reunir un bon grup 
de col·laboradors, els que han estat 
en plantilla els darrers mesos, per 
retrobar-nos en un sopar de germa-
nor que ofereix l’ajuntament com 
a agraïment de tota la seva tasca. 
Agrair a tots els que segueixen for-
mant part de l’equip de la ràdio, als 

que per motius diversos han deixat 
de fer-ho, sempre trobaran les portes 
obertes per tornar-hi i si hi ha algú 
que té interès a saber com és el món 
de la ràdio i aportar-nos el seu granet 
de sorra, estarem més que satisfets

que s’incorpori a partir del mes de 
setembre al nostre equip.

Gràcies a tots per fer-ho possible, en 
nom de Clara Seguí i Tere Giné bon 
estiu i bones festes a tothom.

La Plana Ràdio

48



Grup Joventut

En arribar aquestes dates només 
ens queda explicar-vos les 
activitats que realitzarem durant 
aquest estiu. 

La primera que es farà serà la 
cursa enigmàtica. Aquest any sota 
el nom de ”Moneda i Timbre” on 
els participants hauran de venir 
disfressats de policies i així poder 
endinsar-se en la temàtica i passar 
una nit molt divertida.

I l’altra activitat mítica de l’estiu 
són les colònies. Del dia 29 de 
juliol fins el 3 d’agost, 64 infants 
i 13 monitors gaudiran d’uns dies 
plens de gimcanes, manualitats, 
excursions, dinàmiques... sota 
un centre d’interès que serà 
l’encarregat d’unir-les.

Al pròxim Magazín ja us explicarem 
com han anat aquestes activitats. 
Molt bon estiu a tothom!



Curs 2018-2019 de FutbolNet
Després d’haver fet el tancament del 
curs amb la sortida a Barcelona, on 
vam fer el Tour al Museu del Barça 
el passat 9 de juny; volem compartir 
diferents activitats que s’han realit-
zat durant el Programa. S’han dut 
a terme 59 sessions en les quals es 
pretén educar fomentant els valors 
positius i treballar-los a través de 
l’esport per facilitar la inclusió a la 
societat i el desenvolupament perso-
nal dels infants i joves.
Participació a les activitats de la Ma-
rató, es va ajudar a fer dolços, que es 
van vendre per recollir fons. I també 
es va pintar i muntar origamis.
Activitats conjuntes amb els partici-
pants a les extraescolars de l’escola. 
A més de traslladar el Programa a 

un altre espai, els infants i joves van 
gaudir d’una experiència d’apodera-
ment vers els més petits, transme-
tent les dinàmiques des del seu co-
neixement.
Sessió amb l’alumnat d’APASA a 
Santa Bàrbara en el marc de les se-
ves Jornades Esportives, es van des-
plaçar a l’Estadi Municipal per rea-
litzar una sessió conjunta. 
Col·laboració amb el projecte de ser-
vei comunitari, que és un programa 
de voluntariat de l’Institut les Planes. 
Un total de 22 alumnes van estar du-
rant 10 hores, participant de les dife-
rents sessions que es realitzen.
Visita a l’exposició Pessigolles, en la 
qual també es treballaven els valors, 
base de la dinàmica diària de Futbol-
Net.

Cinc sessions amb un tècnic espor-
tiu, tres es van realitzar al lloc habi-
tual i les altres dos als Parcs de Salut, 
per ensenyar-los a fer-ne un bon ús.
Sortida a Tortosa, on es va realitzar 
un Festival de FutbolNet a les Terres 
de l’Ebre, que hi van participar les 
diferents localitats on s’implemen-
tava el programa. Van realitzar les 
activitats compartint-les amb tots 
els usuaris.
A més de treballar dies assenyalats 
com el 25 de novembre, Dia Interna-
cional contra la Violència de Gènere, 
o el  8 de març, Dia de la Dona Tre-
balladora, també van poder degustar 
plats diferents, a un berenar inter-
cultural que es va organitzar com a 
tancament de trimestre.

FutbolNet
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Llar d’Infants Les Beceroles

Família i llar, junts pel desenvolupa-
ment de l’infant
Les educadores considerem que la 
connexió entre família i llar és una 
qüestió primordial que convé cuidar i 
fer funcionar.
La llar és aun entorn privilegiat on les 
relacions interpersonals entre famíli-
es, educadores i criatures són inevita-
bles.
La llar és un espai obert, un lloc de tro-
bada respectuós, democràtic i partici-
patiu que ofereix moltes oportunitats i 
espais on les famílies poden participar, 
intercanviar i compartir amb les edu-
cadores, concedint molt valor als mo-
ments quotidians.
Si l’infant percep en els seus dos àm-
bits de relació, família i llar, i entre les 
seves persones de referència un clima 
de confiança, escolta, respecte, compa-
nyerisme i un benestar recíproc, els es-
tarem nodrint de sentiments positius 
que seran la base d’una vida afectiva 
i emocional sana i equilibrada, mot 
valuosa per a les relacions que s’esta-
bliran en el futur amb els seus iguals i 
altres persones.
Alguns d’aquests espais de participa-
ció amb les famílies els hem viscut i 
els estem vivint aquest últim trimestre 
del curs.
El 10 de maig, tota la família de la llar 
vam realitzar una excursió a Deltaven-
tur (Deltebre). Durant el matí, mares, 
pares, infants, educadores, avis, àvies... 
vam realitzar una passejada i una vi-
sita als animals de granja que hi ha a 

l’exterior de les instal·lacions; va ser 
una visita distesa on infants de totes 
les edats jugaven, corrien, tocaven i 
donaven menjar als animals... Sempre 
sota la supervisió dels adults que tam-
bé aprofitaven per establir i enfortir re-
lacions entre ells. Mentre les famílies i 
les educadores dinaven i continuaven 
compartint moments juntes, la mai-
nada gaudia de jocs amb monitors i 
monitores i, per acabar la jornada, una 
representació de titelles per gaudir 
grans i petits!
I l’altre gran moment de participació 
d’aquest trimestre va ser el dia 7 de 
juny a la tarda quan vam celebrar al 

pati de la llar la Festa de la Primavera. 
Grans i petits van gaudir de tallers de 
pintura, experimentació i fang acom-
panyats de la música aportada per una 
família. Per finalitzar la festa no podia 
faltar un bon berenar per a tots apor-
tat i fet per les famílies.
Ara ja finalitzem el curs, tot i que en-
cara ens queden per gaudir la Festa de 
Graduació dels xiquets i xiquetes més 
grans de la llar i la Festa de Final de 
Curs, i esperem que l’any vinent pu-
guem compartir més moments amb 
les famílies, ja que això enforteix els 
vincles i afavoreix el desenvolupament 
dels infants.
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Smartcentre

ACTIVITATS A L’SMARTCENTRE
Aquest darrer trimestre hem finalitzat els cursos i activitats del curs 2018-2019 que hem realitzat a l’Smartcentre. 
Aquí teniu una mostra d’algunes de les activitats realitzades aquest últim trimestre.
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Smartcentre

Document 
El dia en què els lleons menjaran 
amanida verda
Autor: Raphaëlle Giordano
El nou llibre de Raphaëlle Giordano, 
autora de La teva segona vida 
comença quan t’adones que només 
en tens una i artífex del fenomen de la 
novel·la terapèutica, és una història 
fresca i positiva que amaga les claus 
per reconduir les actituds tòxiques 
i controladores que ens trobem al 
camí. L’home és un lleó per a l’home. 
I els lleons no pequen, precisament, 
de delicadesa. Segurs de si mateixos, 
imposen el seu punt de vista sense 
ser conscients que són egocèntrics 

i que tenen un desig voraç per les 
relacions de poder. Cada dia ens 
creuem amb aquests personatges 
tòxics: el conductor rabiós, la 
parella subtilment controladora i, a 
la feina, el cap aferrat al poder... La 
Romane, amb una trentena d’anys, 
apassionada i compromesa, ha 
creat una associació per reconduir 
aquests felins descarrilats cap a 
una actitud més humana. Entre 
els nous pacients hi ha uns bons 
espècimens, com ara en Maximilien 
Vogue, un famós home de negocis, 
carismàtic i atractiu com el dimoni 
en persona, i tòxic i exasperant com 
n’hi ha pocs. Serà capaç la Romane 

d’amansir aquesta fera perquè es 
comporti amb menys agressivitat i 
més respecte? El que és evident és 
que no serà una tasca gens fàcil. 
Una novel·la original i enginyosa que 
t’ajudarà a domesticar els lleons que 
t’assetgen.

El racó de les recomanacions

Web 
http://www.cernland.net
Cernland és un parc temàtic virtual que busca 
introduir als nens en el món de la física a través de 
jocs educatius, recursos multimèdia i informació 
divulgativa adaptada a la seva edat. Creat pel CERN, 
l’Organització Europea per a la Investigació Nuclear, 
constitueix una entretinguda porta d’entrada a 
temes com l’univers, la seva constitució o les seves 
edats. Pot ser molt útil per abordar la física i les 
ciències, en general, des d›un punt lúdic que permeti 
despertar l›interès i la curiositat del més petits. El 
web creada pel CERN per als més petits gaudeix d’un 
disseny interactiu i de divertides il·lustracions que 
fan que aprendre sigui molt més entretingut. Està 
estructurada en tres seccions principals que donen 
cabuda a nombrosos jocs i recursos.
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Participació Planera

El dissabte 18 de maig es va 
celebrar una trobada de gegants al 
nostre municipi per celebrar el 30è 
aniversari dels gegants Bàrbara i 
Gregori. Entre els diferents actes 
que es van realitzar durant tot 
el dia, a la plaça de l’Alcalde Cid 
i Cid, hi ha haver els següents: 
Tallers geganters, homenatge 
als geganters d’aquests 30 anys, 
bateig de la nova figura gegantera, 
plantada de gegants, cercavila 
gegantera per la població i, per 
finalitzar, ballada de les colles 
participatives.

30è aniversari dels gegants Bàrbara i Gregori
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Participació Planera

Capítol 1 “Com va començar tot”
La darrera vegada que vaig escriure 
a la revista del poble ho vaig fer 
encara com a responsable de La 
Plana Ràdio, poques setmanes abans 
de la meva jubilació voluntària.
Ja avançava allí que la meva intenció 
seria la de seguir col·laborant amb la 
publicació d’algunes dades sobre la 
història de La Plana Ràdio, l’emissora 
local que he tingut el privilegi i sort 
de dirigir durant gairebé 24 anys.
Crec que pot ser interessant deixar 
constància escrita de com va ser el 
procés de la seua creació, qui i perquè 
es va escollir el nom de l’emissora, 
qui va dissenyar el logo, compondre 
la sintonia musical que ens 
identifica, com ha anat evolucionant 
la programació o quin paper han 
jugat les desenes de col·laboradors 
que hem tingut durant aquestes més 
de dues dècades, entre moltes altres 
realitats que m’agradaria deixar en 
“herència”, molt especialment, per a 
les noves generacions.
En aquest primer capítol he de 
parlar, inexcusablement, de com 
va començar tot. Abans però, just 
és fer referència a aquella primera 
emissora que el poble va tenir als 
anys 60, també a l’edifici de l’antic 
ajuntament i de la qual, els que 
teniu més edat, us en recordareu 
que emetia els diumenges, segons 
sembla amb motius religiosos 
primer, per fer-ho amb temàtiques 
més lúdiques, després. Crec recordar 
que a l’inici de La Plana Ràdio, vam 
fer una interessant xerrada amb 
alguns dels responsables d’aquella 
“Emisora del Movimiento”, que vam 
gravar i que deu estar per algun 
lloc de la sono-teca que hem anat 
recopilant durant tots aquests anys. 
Seria interessant recuperar-la.
Sigui pel motiu que sigui, la ràdio 
va desaparèixer aquella mateixa 
època i no ressuscitaria fins a la 
meitat de la dècada del 90 del 
segle passat, casualment i fruit de 
la meva sobrevinguda inquietud 
per recuperar aquest mitjà de 
comunicació per al nostre poble.

El procés va ser llarg i no va ser fàcil, 
L’explicaré i documentaré en un altre 
capítol, perquè avui em vull centrar 
en aquest “com va començar tot”.
A la segona meitat dels anys 80, jo era 
el discjòquei de la discoteca Holiday, 
propietat d’Enrique Elies i la seua 
esposa Carmeta. A Masdenverge 
feia poc que ens havien agafat 
la davantera i un grup de joves, 
recolzats per l’ajuntament, havien 
muntat la seua emissora municipal, 
Ràdio Joventut.
Elies, home amb grans inquietuds 
i visió comercial, va creure que 
podia promocionar el seu local des 
de la ràdio de la localitat veïna i em 
va proposar fer un programa que 
presentaria jo i patrocinaria ell... i 
així és com va començar tot!
Vaig fer el programa d’Enrique 
i després molts més, perquè allí 
vaig descobrir la meua passió per 
la ràdio, fins al punt que m’hi vaig 
estar un parell d’anys encarregant-
me de la programació diària i, per 
les tardes, a canvi de la comissió 
de la publicitat que contractava. 
Va ser una època que recordo amb 
molt carinyo, perquè em va portar 
a tota una descoberta de creativitat 
i experiència que, finalment, em 
portaria a preguntar-me perquè si 
un poble com Masdenverge, més 
petit que el nostre, tenia aquesta 
eina comunicativa i dinamitzadora 

de l’activitat juvenil i cultural, no 
podia tenir-la també Santa Bàrbara.
I aquí començaria aquesta lluita 
tan difícil com emocionat per 
aconseguir-ho, però que també 
m’acabaria demostrant que, quan 
es lluita en ganes per un objectiu, 
sempre trobes la manera i els aliats 
per aconseguir-ho. I així va ser. 
Gairebé 10 anys després d’iniciar el 
camí, finalment, al juliol de l’any 
1995, Santa Bàrbara inaugurava la 
seua pròpia ràdio local, una ràdio 
que, per cert, està a punt de complir 
les seues Noces d’Argent.
Avui i per raó d’espai ho he de 
deixar aquí. En el proper capítol us 
explicaré i documentaré com va 
ser tot el procés administratiu, des 
de què es va iniciar fins al moment 
en què van començar les primeres 
emissions.

Josep Roig i Cardona
10 de juny de 2019

Història de la nostra Ràdio

A Ràdio Joventut- Març 1986

A radio Joventut, estiu 1986
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Opinió dels Partits Polítics

Benvolguts planers, primer de tot volem donar les gràcies a totes les persones que heu dipositat el vostre vot de 
confiança en el nostre partit.
Fent una anàlisi dels resultats obtinguts a les passades eleccions, observem l’heterogeneïtat de pensaments 

i ideologies dels planers i planeres, i ens qüestionem diversos camins per seguir endavant, sempre mirant des del benefici dels 
convilatans.
Per Europa, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, també volem donar les gràcies a totes per confiar amb el partit i fer-lo ser la 
primera força més votada. Moltes gràcies a les 602 persones que han donat suport al nostre president, Oriol Junqueras, injustament 
empresonat per l’Estat Espanyol, pel simple fet de donar veu al poble de Catalunya.
Les decisions preses no han estat senzilles, però creiem que el govern format per Junts i ERC és el que podrà posar definitivament 
Santa Bàrbara al mapa, i ser un poble referent a les Terres de l’Ebre.
Com deia el nostre eslògan, #fentpoble, és com ens trobareu dia a dia, no tan sols als dos regidors que han entrat al consistori, sinó 
als 18 membres de la llista.
El nostre objectiu és aconseguir un ajuntament renovat, integrador, amb responsabilitat de govern, treballant sempre des de la 
transparència i la participació de totes, ja que l’ajuntament és la casa de totes.
Estem oberts a tota classe de suggeriments per tots els mitjans possibles! Totes som Santa!
Tot i tractar-se d’una revista municipal, creiem oportú recordar a tot aquell que es troba privat de la seva llibertat, en aquest cas, volem 
enviar a través d’aquesta revista tot el nostre suport als presos i a les seves famílies. A principis de tardor sortiran les sentències. No els 
estan jutjant a ells, sinó als 2,1 milions de catalans demòcrates, que vam sortir del dia 1 d’Octubre a exercir el dret a vot. Tornaríem a 
fer-ho possible: Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme 
Forcadell, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel. Us volem a casa!
Solament ens queda desitjar-vos a totes un bon estiu i unes molt bones festes a totes!

Ens retrobem novament després de 3 mesos replens d’activitat política, que segons el nostre punt de vista, ara passarem a resumir-los-hi.
Sobre el mes d’abril, el nostre partit, el PDECAT, presentàvem la nostra nova marca per a les eleccions municipals, Junts per Santa Bàrbara, 
i els components de la mateixa llista, combinant experiència i renovació a parts iguals.
També al mateix mes d’abril es van celebrar unes eleccions al “Gobierno Central” de Madrid, on, per cert, després de més de dos mesos 

encara no s’han aclarit per veure qui governa, i on també el nostre partit en surt representat per tal de fer sentir la nostra veu i seguir treballant per 
Catalunya des de Madrid. Molta sort als diputats i diputades elegits. 
Al maig, comencem la campanya de les “locals”, una campanya bruta, sobretot per xarxes socials, amb pocs arguments i amb molts atacs i 
enfrontaments personals; no natros, ja que Junts per Santa Bàrbara ens vam mantenir bastant al marge d’este tipo de política destructiva i interessada 
per part d’alguns, fent i presentant el nostre programa electoral, amb 100 propostes factibles per als propers 4 anys; mentre altres partits difamaven o 
explicaven coses inviables a fer (fum), o a través de missatges anònims ho criticaven tot. Una llàstima… perquè una campanya ben dirigida no és això.
El dia de les eleccions ens dona el resultat que tots vostès ja saben, i el nostre partit aconsegueix aguantar l’embranzida d’altres 4 opcions i guanyem 
clarament les eleccions, perdent la majoria absoluta que teníem fins al moment.
A partir d’aquí ens veiem forçats a iniciar una ronda de converses en tots els partits i que, finament, després de dues setmanes de reunions intenses, 
aconseguim tancar un pacte estable amb el segon grup més votat, Esquerra. 
Ara, un cop el nou govern està composat i hem començat a treballar, només el podem garantir i prometre el nostre treball i dedicació perquè el nostre 
poble no es quedi aturat durant quatre anys, on novament tornarem a retre comptes del treball fet davant de la ciutadania. Esperem estar a l’alçada 
de cada moment i de cada decisió.
Comentar també que en representació del nostre partit, al Consell Comarcal del Montsià, finalment, anirà la regidora Laia Pla, durant els dos propers 
anys. Des d’aquí la felicitem i encoratgem a tenir molts encerts en la feina comarcal. 
Paral·lelament també, volem manifestar el nostre desacord amb la direcció comarcal de partit, per la manera de treballar alguns temes de representació 
comarcal, i desitgem que d’ara en endavant els temes de partit es tractin amb la sensibilitat que es mereixen, perquè al final, la política la fem les 
persones, i les persones als pobles “tots ens coneixem”. 
Salut, seny i força! 

Discurs d’investidura,
De lectures dels resultats se’n poden fer moltes, però el que està clar és que la formació que havia governat sempre fins ara amb clares majories 
absolutes, el passat 28 de maig aquesta majoria la va perdre i clarament.
Davant dels resultats tan clars amb què el poble es va expressar, nosaltres vam fer una proposta real i que estic convençut responia a la demanda 

d’aquesta petició popular. 
La proposta era la següent: Alcalde a Alfred Blanch, per això avui ens hem abstingut, i tots els grups que poguessin entrar a la comissió de govern, que cal recordar 
que està formada per l’alcalde i 3 regidors més. Durant els 4 anys de mandat vam oferir que JUNTS PER SANTA BÀRBARA estigués representat per 2 persones, 
l’alcalde amb vot de qualitat, i un altre, i repartir amb els 4 partits els anys següents. A nosaltres ens era igual estar els dos primers anys com els dos darrers, així 
d’aquesta manera tots els partits, i per tant les diferents sensibilitats que van anar a votar, haguéssim tingut l’oportunitat de poder treballar pel poble i assabentar-
nos de com funciona realment l’ajuntament, ja que ha estat la queixa de l’oposició SEMPRE, mai abans no havíem tingut aquesta oportunitat. Nosaltres no vam 
ser egoistes, i els vam dir que havíem d’anar tots a una, només que un partit polític fes la seva significaria el PRIVAR DE PODER ESTAR A LES COMISSIONS DEL 
GOVERN A LA RESTA.
Planeres i planers, companyes i companys del consistori, no podem parlar de llibertat quan privem de llibertat als altres. AIXÒ NO ÉS EL QUE EL POBLE VA ELEGIR A 
LES URNES I ENCARA QUE ES VULGUI TAPAR AMB SEGONS QUINES COSES, EL MOTIU DE NO ENTRAR NOSALTRES AL GOVERN HA ESTAT ÚNICAMENT PERSONAL. 
PERSONALMENT, EM PUC SENTIR DOLGUT PER AQUEST FET, PERÒ EL QUE MÉS ENS SAP MAL ÉS QUE S’HA VOLGUT CALLAR TAMBÉ LA VEU DE LES 346 PERSONES 
QUE ENS VAN VOTAR.
Utopia: Projecte molt difícil de realitzar, però no impossible. No ens heu donat, ni a nosaltres ni al poble, l’oportunitat d’intentar-ho. Alguns pobles ho han provat i 
els ha funcionat, però si no existeix cap VOLUNTAT no es pot realitzar. El pacte que heu fet és nou i no deixa de ser també una utopia, per tant, haurem de veure 
si funciona PEL BÉ DEL POBLE.
El problema del PP són les sigles, aquesta ha estat l’excusa, nosaltres al final els proposem a dos persones de les llistes de Junts i ERC que podríem pensar de fer un 
gest, parlant-ho abans amb els nostres, i deixar les sigles per poder fer un govern UTÒPIC... un govern amb la nostra proposta. La resposta ja la sabeu; no la vam 
tenir, per tant, la meva pregunta és: NO VOLIEN ARRIBAR AMB NOSALTRES A CAP ACORD PER UN PROBLEMA DE SIGLES O P RSONAL? Jo em decanto per la segona 
opció. Res més, desitjo molts encerts al nou alcalde i equip de govern, nosaltres estarem al costat de vostès si així ho desitgen per fer el millor per al poble, com hem 
dit sempre. Moltes gràcies a tots i totes i visca SANTA BÀRBARA.
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