Octubre 2019 - Número 48

Foto de M. Carmen Farnós Loscos, guanyadora del XIV Concurs d’Imatge Digital

PREMIS DEL XIV CONCURS D’IMATGE DIGITAL
XXIII FIRA DE L’OLI NOVELL, DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ
ENTREVISTES A JORDI ROIG PONT I JOAN BORONAT GUTIÉRREZ

Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA
Santa Bàrbara
Amposta

SUMARI

Sortida

HORARI D’AUTOBUS

Editorial...................................................................................................................3
Alcaldia, Urbanisme, Cultura i Personal.............................................................5
Governació, Promoció Econòmica i Fires............................................................8
Serveis, Agricultura, Mitjans de Comunicació i Hisenda.................................9
Salut, Festes i Joventut .......................................................................................12
Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient..................................14
Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local..................................................18
Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme...................................19
Agrícola del Camp i Montebre SCCL.................................................................24
Planer absent Jordi Roig Pont................................................................................26
Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament ..........................................28
Moviment Demogràfic .......................................................................................29
AMPA Escola Jaume Balmes...............................................................................30
CF Santa Bàrbara.................................................................................................32
Associació Dones Planeres.................................................................................36
Associació de Jubilats i Pensionistes................................................................37
Club Tennis Taula Santa Bàrbara.......................................................................38
Club Twirling Santa Bàrbara...............................................................................39
Unió Musical Jaume Balmes ..............................................................................40
Zona de jocs ........................................................................................................42
Entreteniment infantil .......................................................................................45
Planer en adopció Joan Boronat Gutiérrez............................................................46
Centre de Dia Santa Bàrbara..............................................................................48
Grup Joventut.......................................................................................................49
La Plana Ràdio......................................................................................................50
Llar d’Infants Les Beceroles ..............................................................................51
Smartcentre .........................................................................................................52
Participació Planera.............................................................................................55
Opinió dels Partits Polítics .................................................................................58
Agenda .................................................................................................................59

Amposta
Sortida

Santa Bàrbara

Arribada

08.35 h............................................. 08.50 h.
13.05 h............................................. 13.20 h.
16.10 h............................................. 16.25 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)
09.30 h............................................. 09.50 h.
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

Sortida

Santa Bàrbara

Arribada

11.15 h. ........................................... 11.35 h.
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.
10.20 h............................................. 13.10 h.
15.40 h. ........................................... 18.40 h.
17.50 h. ......20.40 h. (Diumenges i festius)
17.55 h. ........................................... 20.40 h.
Barcelona............................... Santa Bàrbara

Sortida

Arribada

08.30 h. ........................................... 11.35 h.
10.15 h............................................. 13.20 h.
13.45 h. ........................................... 16.25 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

TELÈFONS D’INTERÈS

Arribada

07.25 h............................................. 07.45 h.
08.00 h............................................. 08.20 h.
09.40 h............................................. 10.00 h.
10.20 h............................................. 10.40 h.
15.40 h. ........................................... 16.00 h.
17.55 h. ........................................... 18.15 h.

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

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

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

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

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

Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social)...........977 718 816
Serveis Socials (Aula d’Adults)............................................977 718 479

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.

Editorial

B

envolguts planers i planeres,

Antonio Ollés Molías
Regidor de Serveis,
Agricultura, Mitjans de
Comunicació i Hisenda

El passat 23 de setembre es van complir els primers 100 dies
de govern municipal de la legislatura 2019 - 2023. A diferència
del que passa a Espanya o Catalunya, on la falta d’enteniment entre
els diferents partits està portant a la paràlisi dels respectius governs,
a Santa Bàrbara l’actual equip de govern format per una coalició
entre JUNTS i ERC està demostrant que malgrat les diferències entre
partits és possible treballar units i compartir objectius. Tot és qüestió
de bona predisposició, ganes de treballar i negociar per tal d’arribar
a acords que siguin beneficiosos per millorar el poble i la qualitat de
vida de tots els planers i planeres. Com ja he dit públicament amb
anterioritat, vull destacar especialment la tasca que estan realitzant
des del primer dia les dos noves regidores, que estan compensant
amb escreix la manca d’experiència dins del consistori, amb el seu
interès i treball per desenvolupar la feina de les seves regidories.
En el meu cas particular, continuo al front de dos regidories que ja he
gestionat en legislatures anteriors, Agricultura i Serveis Municipals,
i on continuen havent importants reptes per superar, com la millora
de camins, l’impuls del regadiu Xerta-Sénia, l’estalvi i l’eficiència
energètica, les reparacions i petites millores de tota mena en espais
públics i instal·lacions municipals, etc. També retorno a la Regidoria
de Mitjans de Comunicació, per continuar la bona feina feta pel exregidor Adrián Batiste, intentant potenciar la Plana Ràdio i millorant
la presència de l’Ajuntament de Santa Bàrbara als mitjans i les xarxes
socials, i finalment assumeixo amb il·lusió la important cartera
d’Hisenda, que durant els quatre anys anteriors ha gestionat de
manera brillant l’ex-regidor Joan Abella, amb l’objectiu de mantenir
els comptes municipals sanejats, intentant no pujar els impostos
i taxes municipals i, si és possible, reduir-los, però a la vegada
mantenint la important capacitat inversora que ens ha de permetre
continuar afrontant projectes destacats per al nostre municipi.

3

Alcaldia, Urbanisme, Cultura i Personal

37a edició de la Setmana del Llibre en Català

E

l dia 9 de setembre un total de
102 biblioteques del Sistema de
Lectura Pública de Catalunya,
entre elles la de Santa Bàrbara, van
assistir a la Setmana del Llibre en
Català i van gaudir d’un pressupost
específic de 500 € cadascuna per tal
d’adquirir-hi llibres. En relació a l’any
2018 va augmentar un 17 % el nombre
de biblioteques convidades a participar
i adquirir monografies.
La presència de les biblioteques
públiques a la Setmana és possible
gràcies a la col·laboració entre
el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, que finança 80
biblioteques en el marc del programa de
suport a les fires del llibre de Catalunya
que impulsa el Servei de Biblioteques,
la Diputació de Barcelona, a partir de
l’aportació de la Gerència del Serveis
de Biblioteques a 12 biblioteques i a
un seguit de patrocinis privats gràcies
a la col·laboració de Banc de Sabadell,
CaixaBank, FACC BBVA i Transloan a 10
biblioteques públiques més.

La capacitat total de compra de les
biblioteques públiques en aquesta nova
edició de la Setmana va ser de 51.000 €.
Aquest pressupost ha permès adquirir
les darreres novetats exposades.
L’alcalde de Santa Bàrbara i regidor

de Cultura, Alfred Blanch, valora molt
positivament el fet que es destinen
aquests recursos a la compra de
llibres en català i que la biblioteca de
Santa Bàrbara hagi estat una de les
beneficiàries.

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

E

l dissabte 7 de setembre, al Parc
Municipal 1 d’Octubre, es va
celebrar la I Trobada de Jotes a
Santa Bàrbara, una celebració molt
important per al Grup de Ball Jota
Planera que amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara van
organitzar una tarda de festa per a
tots els planers o planeres i visitants
de fora del municipi. A la trobada
van assistir 10 grups provinents de
les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat:

Grup de Jota de l’Aldea, Grup de Dansa
Paracota d’Amposta, Colla Sardanista
i de Jotes de Deltebre, Grup de Jota de
Godall, Grup de Danses La Jana, Esbart
Dansaire Rapitenc de Sant Carles de
la Ràpita, Grup Sarabastall de Sant
Jaume d’Enveja, La Gandaia de Tivenys,
Les Camaraes de Vinaròs i Grup de Ball
Jota Planera de Santa Bàrbara.
La trobada va estar amenitzada per la
Xaranga Suc d’Anguila i la cantadora

L’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred
Blanch, i la regidora de Participació
Ciutadana, Elen Estarlich, estaven molt
contents de com s’havia desenvolupat
l’acte i sobretot de la gran assistència
de públic que hi va haver.

Santa Bàrbara us dóna
a tothom la benvinguda,
i us agraïx que guardeu
viva la nostra cultura
a través de cants i balls
d’esta terra tan volguda.

Perquè és important mantindre
lo bo del nostre passat
i tindre molt present sempre,
tal com Raimon ha cantat,
que qui perd los seus orígens,
perd també la identitat.

En los balls recorrerem
tota esta geografia
de banda i banda del Sénia,
una terra de cruïlla,
que té una mateixa llengua
i conviu en harmonia.

Sílvia Ampolla. També hi va haver la
col·laboració de Màrius Pont, Imma
Arasa i Glòria Muria que van presentar
l’acte amb unes jotes cantades per a
cada grup creades per Màrius Pont.

GRUP DE DANSA
PARACOTA D’AMPOSTA
Si passant pel pont d’Amposta
veieu que l’aigua somriu,
si baixant a la Ribera
noteu l’alè col·lectiu,
és la gent de Paracota
que dansa a cavall del riu.

GRUP FOLKLÒRIC
LES CAMARAES DE VINARÒS

GRUP DE JOTA DE L’ALDEA
De l’Aldea mos arriba
un grup jove i eixerit,
que xala molt aprenent
i té com a gran delit
conservar viva la jota,
que mai no caigue en l’oblit.

La vila de Vinaròs
orgullosa pot estar
del grup de Les Camaraes
i el ball de la “camarà”,
dansa de gent llauradora,
digna de tant treballar.

GRUP DE JOTA DE GODALL
Per a poder transportar-nos
a l’arrel tradicional,
a Godall hi ha un Grup de Jota,
que és d’allò més especial,
ufanós com los espàrrecs,
festiu com lo Carnaval.
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GRUP DE DANSES DE LA JANA

ESBART DANSAIRE RAPITENC DE
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Al bell mig del Maestrat
està el poble de la Jana,
i allí hi ha lo Grup de Danses,
que té la pretensió sana
de portar per tot arreu
la dansa que ens agermana.

Mos duu l’Esbart Rapitenc,
un dels nostres grans esbarts,
les aromes i els sabors
de la terra i de la mar,
que faran present dins nostre
la badia dels Alfacs.

GRUP SARABASTALL DE
SANT JAUME D’ENVEJA
En constància i il·lusió
los del Grup Sarabastall,
des del poble de Sant Jaume
no paren de tirar el rall
per a pescar tradicions
fetes de música i ball.

GRUP DE JOTA
LA GANDAIA DE TIVENYS

COLLA SARDANISTA I
DE JOTES DE DELTEBRE

Lo que balla La Gandaia
no són ritmes caribenys;
són sons que baixen per l’Ebre,
los nostres, ni més ni menys,
grans i alegres com l’assut
de més amunt de Tivenys.

Si aneu pel Delta de l’Ebre
voreu terra d’arrossar,
dunes, sèquies i llacunes,
peixos nedar i aus volar,
i la Colla de Deltebre,
sempre a punt per a ballar.

GRUP DE BALL JOTA PLANERA
DE SANTA BÀRBARA
Santa Bàrbara mos guarda
de tempestes i de llamps,
mos protegix sant Gregori
de plagues als nostres camps,
i el Grup de Jota Planera
alegra a menuts i grans.

I ara ja mos despedim
per a no fer-mos pesats.
No farem com los polítics,
que quan ja estan col·locats
s’agafen a la cadira
i allí es queden enganxats.

Gràcies a totes les colles
i a tota la companyia;
us desitgem molta sort,
diners, salut i alegria,
que l’amor us acompanye
cada instant de cada dia.
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Reunions amb els Mossos d’Esquadra

E

l dijous 19 de setembre, el
regidor de Governació i el
cap de vigilància de Santa
Bàrbara es van reunir amb els
comandaments
dels
Mossos
d’Esquadra del Montsià, com ja
havien fet abans de les festes
majors, per fer un repàs de l’actual
estat de l’ordre a la nostra població i
a la resta de les Terres de l’Ebre.
En aquesta reunió es van fer
valoracions sobre les actuacions
recents efectuades darrerament a
la nostra població, com el decomís
d’una gran quantitat de plantes
de marihuana i la detenció d’una
persona al carrer Major, una
feina que portava molt de temps
preparant-se. També es va fer repàs
d’altres alteracions d’ordre públic
de menys importància, però que
igualment ocasionen molèsties als
nostres veïns i que malauradament
no es pot entrar en més detall per
tal de no interferir en la seva feina.
Seguidament, es va exposar el
desig i la necessitat que tenim de
dotar i incrementar el número de
vigilants a Santa Bàrbara, cosa que
va sorprendre gratament als Mossos
d’Esquadra posant-se a disposició
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per ajudar a realitzar aquesta tasca
complicada i laboriosa.

El cos de vigilància a Santa Bàrbara
ha de ser l’eina de l’ajuntament per
fer complir les normes bàsiques
de
convivència,
trànsit,
bon
comportament, etc.
Per això es demana la col·laboració
de la població. Com? Fent denúncies
al 112, ja que les denúncies
efectuades a la nostra població
estan a la línia d’anteriors resultats
i per això s’anima a tots els veïns a
efectuar les denúncies necessàries
al 112 i així quedaran reflectides
totes les incidències per després
poder comptabilitzar-les.
D’altre banda, el passat dissabte
21 de setembre, es va patir un
ensurt a la població en caure la
teulada d’una casa al carrer Joan
Martí Miralles, cantonada amb el
carrer Travessia Vallès i que també
afectava al carrer Major. El vigilant
i alguns regidors van organitzar
ràpidament tota una sèrie d’accions
per controlar la situació.
El regidor de Governació, Manel
Crespo, creu que les accions dutes
a terme per controlar la situació es
van fer satisfactòriament i demana
paciència als veïns afectats, tot i
que espera que aquesta situació es
resolgui el més aviat possible.

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

http://www.contregisa.com
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Millores a la xarxa elèctrica

E

NDESA ha presentat un projecte per a la construcció d’un
nou tram d’uns 300 metres de
línia elèctrica soterrada de 25 kv que
unirà les subestacions CT XQ317 (al
carrer Ulldecona) i CT 55804 (al carrer Sant Antoni). L’objectiu d’aquesta nova línia és poder tancar l’anella elèctrica que uneix les diferents
subestacions de la població per tal
de què en cas d’avaria o tall elèctric
sigui més fàcil recuperar el subministrament.
Les obres afectaran un petit
tram del carrer Ulldecona, carrer
Andorra, carrer Doctor Cid i Torta,
i principalment el carrer Sant
Antoni des de la cantonada del Parc
Municipal.
Es tracta d’unes obres de millora
que venen a donar resposta a les
queixes i peticions de millora a la
xarxa elèctrica, que ve realitzant
l’Ajuntament de Santa Bàrbara

des de fa un temps, i que es van
accentuar com a conseqüència dels

greus talls de llum del passat mes de
setembre de 2018.

Enllumenat al camí del Cementiri

E

l 26 d’agost es van posar en
funcionament 4 faroles solars
en el tram inicial del camí del
Cementiri amb la finalitat principal
d’aportar un nivell d’enllumenat suficient per als vianants que surten a
passejar a la nit. La xarxa d’enllumenat públic convencional no arribava
fins a aquesta zona, i amb aquestes
quatre faroles s’ha volgut fer una
prova pilot per veure el seu rendiment i la seva fiabilitat abans de fer
alguna altra actuació semblant.
Per minimitzar la despesa, s’han
aprofitat els bàculs de quatre faroles
antigues que s’havien conservat
al magatzem municipal, i que la
brigada s’ha encarregat de situar
amb una separació entre elles d’uns
45 metres. Finalment, un electricista
local s’ha encarregat de col·locar
els quatre mòduls, que incorporen
en una sola peça la placa solar, la
bateria i un fanal LED de 30W. Els
fanals s’encenen automàticament

quan arriba la nit, i en situació de
repòs proporcionen un enllumenat
suau, que s’intensifica durant un

espai de temps quan el sensor
detecta el pas d’un vianant o un
vehicle pel camí.
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Arranjament del camí del Camp de Futbol

C

om a continuació de l’arranjament del camí de la Basseta que
es va dur a terme al mes de juny,
i subvencionat en bona part pel Consell Comarcal del Montsià, al mes de
setembre li ha tocat el torn al camí del
Camp de Futbol.
Entre els dies 17 i 20 de setembre, el
servei de carreteres de la Diputació de
Tarragona va estar fent els treballs de
millora de bona part del camí del Camp
de Futbol, en el tram que va des de la
cantonada de l’Institut fins a arribar a
la carretera TP-3311, d’uns 600 metres
de longitud. Prèviament als treballs
del paviment es va procedir a la poda
de branques, per després desbrossar i
netejar els vorals. A continuació, es van
apedaçar els clots i vorals per guanyar
amplada i, finalment, es va aplicar un
doble tractament de reg asfàltic.
El
pressupost
total
d’aquesta
intervenció és d’uns 21.500 € (IVA no
inclòs), però la Diputació de Tarragona
aplica un coeficient reductor del 50%
a les poblacions entre 3001 i 4000
habitants, per tant la quantitat final
que aportarà l’Ajuntament de Santa
Bàrbara estarà bastant per sota dels

preus de mercat.
En relació amb aquest assumpte, el
regidor d’Agricultura, Antonio Ollés,
informava que durant la resta del
mes de setembre i part d’octubre,
el personal de la brigada municipal
estaria fent treballs de reparació
de clots pels camins veïnals del
nostre terme per tal de reduir les

molèsties que aquests suposen per a
la circulació de vehicles, especialment
davant l’imminent començament
de la campanya de l’oliva. Ollés
assegurava que la intenció de l’equip
de govern actual és potenciar aquest
tipus d’actuacions d’arranjament i
manteniment dels camins del terme
al llarg dels propers exercicis.

Serveis, Agricultura, Mitjans de Comunicació i Hisenda

“El Cafè de la Tarde”, la primera tertúlia que es pot seguir
en directe a 7 mitjans de comunicació

D

e 15 a 16 hores per Canal Terres
de l’Ebre (TDT i streaming), i per
6 ràdios locals (Tortosa, Amposta,
Deltebre, l’Ametlla de Mar, Santa Bàrbara
i Masdenverge). Es tracta d’un projecte
pioner a Catalunya que naix del suport
que ofereix la Xarxa de Comunicació local
a les co-produccions de servei públic local.
Dilluns 23 de setembre, un total de set
mitjans de comunicació van posar en
marxa un projecte pioner a Catalunya:
l’emissió en directe d’una tertúlia
d’actualitat, “El Cafè de la Tarde”, que
tant es pot seguir per la televisió local
Canal Terres de l’Ebre (i tant per la TDT
com pel canal streaming d’internet),
com per 6 emissores municipals (Ràdio
Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Delta,
la Cala Ràdio, La Plana Ràdio i Ràdio
Joventut de Masdenverge).
La tertúlia, presentada per Manel
Ramon des de Ràdio Delta -emissora
que actua de capçalera-, va arrancar
a les 15.03 hores, comptant amb
l’exalcalde d’Amposta Josep Maria
Simó, a Deltebre, i amb el nou president

del COPATE, Joan Alginet, i l’activista
Cesca Pérez de Pensions Dignes, des de
Tortosa.
En total, una hora d’emissió conjunta
que es repetirà de dilluns a divendres,
alternant la visualització de qualsevol
dels 6 locutoris ràdio (ja que tots estan
equipats amb la tecnologia necessària),
amb la facilitat que això pot suposar
per als convidats, que podran elegir des
de quin municipi els va bé intervenir.
“El Cafè de la Tarde”, a la pràctica, és la
part final de l’espai radiofònic “Al Dia

Terres de l’Ebre” que dirigeix i presenta
Josep Pitarch. Un informatiu de tres
hores que arranca a la una del migdia,
gràcies al model de coproducció i
cooperació de mitjans locals fomentant
per la Xarxa de Comunicació Local.
La incorporació de la televisió
convertirà aquest espai multimèdia,
molt probablement, en l’informatiu i
la tertúlia que tindran més audiència
al territori, al sumar fins a 7 mitjans
de comunicació. I és que es tracta del
primer cop que això succeeix, tant al
territori com a nivell nacional.

Salut, Festes i Joventut

Festes Majors 2019
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Salut, Festes i Joventut
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Nous treballs realitzats als centres educatius

E

l dia 12 de setembre començava el nou curs escolar amb retrobaments, nervis, abraçades
i un seguit d’emocions i sentiments
contradictoris, ja que el retrobament
amb els companys i l’inici d’un nou
curs sempre fa il·lusió, però a la vegada això marca el fi de les vacances d’estiu. Anteriorment però, el dia
2 de setembre ja havia començat el
nou curs de la Llar d’Infants Les Beceroles amb nous reptes i nous projectes.
Aquest nou curs, els alumnes van
començar amb algunes novetats ja
que des de la Regidoria d’Ensenyament de l‘Ajuntament de Santa Bàrbara s’ha iniciat el nou mandat en
què, partint de la feina feta fins ara,
s’ha engegat la maquinària per in-

tentar satisfer les necessitats de tota
la població escolar. D’aquesta manera mentre la gran majoria estava
gaudint de les merescudes vacances,
es van realitzar una sèrie de treballs
per millorar les infraestructures,
cosa que ha significat la creació d’un
nou sorral a la Llar d’Infants les Beceroles, una nova aula d’informàtica
a l’Escola Jaume Balmes i la neteja
del pati de l’Institut Les Planes.
La regidora d’Ensenyament, Elen Estarlich, valorava molt positivament
les tasques realitzades i creu que
a poc a poc s’aniran satisfent totes
les necessitats existents als centres
educatius, a la vegada que es posa a
disposició per a les qüestions que siguin de la seva responsabilitat.

Millores a la Deixalleria Municipal

L

’empresa SORIGUÉ va resultar
guanyadora de la licitació que
va fer el COPATE per dur a terme la gestió de les deixalleries municipals de la comarca. Des del passat dia 1 de febrer aquesta empresa
s’està fent càrrec de la Deixalleria de
Santa Bàrbara, i de manera progressiva s’han anant introduint una sèrie
de millores, com la renovació dels
contenidors o la posada en marxa
d’un control d’accés d’usuaris digital
que permet tenir dades de les entrades en temps real.
També s’ha aprofitat una subvenció
de 27.955,56 euros de l’Agencia Catalana de Residus (ACR) per tal d’executar durant els passats mesos de
juny i juliol unes altres millores llargament reclamades des de l’Ajuntament, com són la construcció d’un
mur perimetral que dificultarà l’entrada d’intrusos, així com l’ampliació
del cobert per acollir residus especials, la qual cosa obri la possibilitat
de disposar d’un punt de recollida
d’envasos de productes fitosanitaris
SIGFITO.
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Pel que respecta a millores, encara
quedarà pendent una altra de molt
important, com seria fer arribar una
línia de subministrament elèctric a
les instal·lacions.
Esperem que totes aquestes millores
fetes a la Deixalleria vagin acompa-

nyades d’un bon ús per part de tota
la ciutadania, respectant els horaris,
no deixant els residus a la porta de la
deixalleria i sobretot no fent abocaments il·legals pels barrancs, solars i
carrers del municipi.

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Pujada de la senyera 2019
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Diada 11 de setembre a Santa Bàrbara
Ofrenes 2019
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Paràmetres indicadors

P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA

22/7/19

26/8/19

13/9/19

LLOC

Dipòsit capcelera

Xarxa:
c/ Ausias March

Pou nou

CONCEPTE

LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli

0

0

0

0

Recompte Clostridium
Perfringers

0

0

0

Recompte colònies a 22ºC
(Dipòsit)

100

<1

<1

Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0

Amoni

0,5

<0,05

<0,05

<0,05

Clor lliure In-situ

1

0’60

0’75

0’76

Clor combinat in-situ

2

<0,01

<0’01

<0,01

Color

15

<5

<5

<5

Conductivitat (a 20ºC)

2500

529

534

530

Olor (a 25ºC)

3

1

2

0

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7’6

7’7

7’8

Sabor (a 25ºC)

3

1

2

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

<0’2

0’25

0’30

Terbolesa (Xarxa)

5
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S’inicien les tasques de documentació de la col·lecció
paleontològica de J. Antoni Valls

L

’any 1984, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara va acceptar la
donació d’una col·lecció de minerals i fòssils que Josep Antoni Valls
i Simó, fill de la localitat i membre
de l’Institut Català de Mineralogia,
Gemmologia i Paleontologia, va oferir al poble per ser exhibida. Aquesta
mostra es va anar ampliant i l’any
2011 aquesta col·lecció es va ubicar
al Centre d’Interpretació de la Vida a
la Plana, en un espai que porta per
nom Col·lecció d’Història Natural Josep Antoni Valls.
Actualment, la col·lecció paleontològica i mineralògica de Josep Antoni
Valls comprèn més de 2200 exemplars del quals 381 corresponen a
minerals i roques i 1821 són fòssils,
fet que converteix aquesta col·lecció
en la més important de les Terres de
l’Ebre en l’àmbit paleontològic. La
procedència dels espècimens és diversa i inclou peces de 50 països dels
cinc continents, tot i que el gruix del
fons té l’origen a Catalunya i d’altres
zones de la península Ibérica.
Gràcies a la tasca d’anys realitzada
per Josep Antoni Valls, actualment
disposem d’una important informació associada a les etiquetes dels

espècimens que composen la col·
lecció amb dades com: localitats, dates, nom científic, període geològic,
etc.
Amb l’objectiu de millorar la conservació, gestió i difusió de la col·lecció,
des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre s’ha engegat una campanya de documentació que compta
amb un ajut atorgat per la Xarxa de
Museus de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Aquestes
tasques permetran, un cop siguin
documentats i individualitzats amb
la numeració de registre del Museu
de les Terres de l’Ebre, la gestió de
tots els exemplars de la col·lecció del
fons paleontològic i mineralògic que
serà a càrrec del Consorci del Museu
on participa l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, el qual conservarà la propietat del fons i que seguirà ubicat a
Santa Bàrbara atenent a la voluntat
de J. A. Valls.
Els treballs previstos i que s’inicien
aquest mes d’agost s’allargaran tres
mesos i inclouran la informatització
i revisió de la col·lecció i, entre altres,
es realitzaran les tasques de siglat i
fotografiat dels espècimens amb el
seu corresponent número de regis-

tre, la introducció de la informació a
la base de dades de documentació i
la seva reubicació en noves caixes.
Un cop realitzats els treballs abans
esmentats es procedirà a la realització d’un segon àmbit de feines per
experts en paleontologia. L’objectiu
d’aquesta segona part és la revisió
de la informació introduïda en la
base de dades de documentació (especialment en la identificació taxonòmica dels exemplars singulars) i
la selecció dels espècimens que seran exposats en les vitrines del Centre d’Interpretació.
Aquestes feines aniran a càrrec de
Meritxell Roig en l’apartat de la informatització i documentació, i Marc
Gómez i Àlex Ossó com a paleontòlegs en la segona part dels treballs.

TransEinesCat a Santa Bàrbara

E

l dimarts 17 de setembre, a la
sala del Centre Municipal de
Serveis Socials, va tenir lloc una
xerrada on TransEinesCat van explicar el seu projecte.
TransEinesCat és una associació sense ànim de lucre nascuda del centre
de rehabilitació de drogodependències Eines Centre d’Addiccions fundat
l’any 2011 a Sant Cugat del Vallès.
Compta amb un equip de professionals especialistes, molts dels quals
són persones que han patit la malaltia de l’addicció, que posteriorment
s’han rehabilitat i format per ajudar
a altres persones en la mateixa situació.

La pràctica esportiva és indispensable en la rehabilitació, ja que influeix
en molts factors tant físics i biològics
com psicològics. Per això, la idea de
travessar tota Catalunya durant 25
dies explicant les seues vivències i
fent conscients d’aquestes patologies

a totes les persones amb qui es van
trobar per tot el camí.
Ana Panisello, regidora de Serveis Socials, valora molt positivament aquestes accions que donen a conèixer diferents realitats, així com ajudar a les
persones que ho estiguin patint.
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Quarta temporada de FutbolNet a Santa Bàrbara

E

l projecte pretén educar als
participants fomentant els valors positius, a través de l’esport en infants i joves per facilitar
la seva inclusió a la societat i el seu
desenvolupament personal. Els elements claus de FutbolNet són: la
diversió, l’activitat física, els valors,
la identitat i el compromís amb l’entorn. Les diferents sessions estan estructurades de manera que hi ha estona de benvinguda i trencament de
gel, estona de realitzar la dinàmica
o el partit a tres temps i, per acabar,
estona de diàleg i reflexió.
Es realitza 2 dies a la setmana, els
dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00
h a l’Estadi Municipal. Els dies que la
meteorologia no ho permet, es realitza la sessió a un espai cobert, avisant prèviament. Del mes d’octubre
fins a finals del mes de maig, seguint

els festius i vacances del calendari
escolar.
Per participar al programa han de
portar una autorització firmada pels
pares, també n’han de firmar una, si
han de marxar sols al finalitzar l’activitat. És un programa gratuït per als
seus participants. Els menors han de

Jornades Esportives 2019
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venir amb roba esportiva i una botella d’aigua per hidratar-se. En cas de
no poder venir algun dia, han d’avisar al telèfon que se’ls facilitarà. En
cas de necessitar més informació, es
pot trucar al 977718479, també es
pot passar pel Centre Municipal de
Serveis Socials (1a planta) i informar-se.

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Premis XIV concurs d’imatge digital

D

ijous 11 de juliol, i dins el
marc de les Festes Majors
2019 de Santa Bàrbara, es
va fer entrega dels premis del XIV
concurs d’imatge digital. En aquesta
edició la temàtica ha estat “Portals i
portalades”. Aquest concurs pretén
apropar i donar a conèixer la nostra
població, tant per la riquesa natural,
arquitectònica com personal.
Un jurat compost per representants
d’entitats, treballadors de l’Ajunta-

ment i regidors va ser l’encarregat
d’efectuar les votacions per treure
les imatges guanyadores. El primer
premi, dotat amb 100 €, va ser per a
M. Carmen Farnós Loscos, el segon
premi, dotat amb 50 €, va ser per a
Carlos Panisello Tomàs i el tercer
premi, dotat amb 30 €, se’l va endur
Guillem Blanch Roldan. Tots els participants també van rebre un obsequi en agraïment a la seva participació.

La regidora de Noves Tecnologies,
Ana Panisello, es mostrava molt satisfeta de la consolidació d’aquest
concurs i encoratja a tots els aficionats a la fotografia a participar-hi en
properes edicions. El concurs és una
manera d’apropar i fomentar l’ús de
les TIC entre la nostra ciutadania. A
més, ajuda a què moltes persones
aficionades al món de la imatge doni
a conèixer els seus treballs i que tots
els planers i les planeres puguem
gaudir de les seves obres.

1r PREMI
M. Carmen Farnós Loscos

2n PREMI
Carlos PaniselloTomàs

3r PREMI
Guillem Blanch Roldán

21

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Fi de la temporada de piscines

Clausura del casal d’estiu Els Ballarics 2019
El casal d’estiu Els Ballarics va acabar amb un total de 48 nens i nenes
en edats compreses entre els 3 i 12
anys, dirigits per un total de 5 monitores, 3 de titulades i 2 en pràctiques. Es va portar a terme durant els
mesos de juny, juliol i setembre en
horari de 9 a 13 hores.
Dintre la programació del casal, es
van treballar diverses activitats com
activitats esportives, piscina, jocs
d’aigua, dinàmiques, cuina, manualitats i una sortida, així com també valors com el respecte, treball en
equip, confiança, etc. Les diferents
activitats van estar englobades
dintre del centre d’interès “Els països”.
Cada setmana els infants treballaven les coses típiques i la cultura
del país que tocava aquella setmana. Durant les sis setmanes es van
treballar els països de Xina, Hawaii,
Texas, Catalunya, Itàlia i França.
Les activitats que es van realitzar
dels diversos països van ser:
- Cuina: pizza, arròs tres delícies,
hamburguesa, truita de patata,
creps i brotxetes de fruita.
22

- Piscina.
- Jocs tradicionals, dinàmiques i
jocs d’aigua.
- Sortida amb la visita a l’antic dipòsit i l’ajuntament.
- Activitats esportives.
- Manualitats: màscara italiana,
estrella de xèrif, collar de Hawaii,
construcció d’un drac de cartolina,
retallables i imants de Catalunya.
Com a cloenda del casal d’estiu, el
dia 6 de setembre es va realitzar la
festa final del casal d’estiu Els Ballarics que es va dur a terme de les 11
fins a les 17 hores. En aquesta festa
els infants van poder gaudir d’una
gimcana amb jocs i jocs d’aigua organitzada per les monitores. A continuació, van poder gaudir d’un dinar
molt bo que ens va preparar el càtering 4 fogons. Per acabar el dia, vam
realitzar un bingo on els nens i nenes van poder guanyar algun premi,
a part dels obsequis que se’ls va donar a tots els participants del casal.
Volem donar les gràcies a les famílies per la confiança depositada en
nosaltres. Fins l’any que ve!

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2019

• Abonat a les llibretes la liquidació de la
campanya d’olives, ametlles i garrofes
2018/2019.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern
de Camp amb les aplicacions de productes
fitosanitaris, ja que és imprescindible per
poder cobrar la subvenció de l’oli. Recordeu
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 al planer absent…

Jordi Roig Pont
Hola, soc Jordi Roig Pont, més conegut per “Magaló” i tinc 45 anys. Fill del
Pepe Roig “Magaló” (DEP) i de l’Immaculada Pont “Samarra”; les dos persones més influents i que m’ho han ensenyat tot en aquesta vida, respecte,
estima, sacrifici... gràcies eternes. El
germà petit de l’Ada i de la Maria José.
Estic casat amb la Judith Adern, neboda de la María Cinta “l’Estanquera”
i cosina del seu fill Joan Miquel; natural de Castellnou de Seana (Lleida).
Tenim dos fills, el Marc de deu anys i
el Narcís de set.

Encara que ja sigui considerat un planer absent, que ho soc, he viscut més
de tres quartes parts de la meva vida
al poble, per tant, a part de ser planer, estimar-lo i sentir-lo com el qui
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més, també tinc molt present tots els
records, fets i anècdotes recents, així
com la seva actualitat.
Bé, soc de la quinta del 74, una de les
millors quintes de l’època. Encara seguim fent, puntualment cada 5 anys,
el nostre sopar de quinta, i no sabeu
el bé que ens ho passem i el que xalem. Els i les Jesús, Eugenia, Julio, Laura, Toni, Laia, Aida, Mercè, Xavi, Susana, Anna, Patrícia... i tots els que em
deixo, ja que no us puc anomenar a
la totalitat, sabeu que hem de seguir
així, i que a tots us porto al cor. La
infantesa, la millor etapa de la vida,
tampoc ha estat una excepció en mi.
Que bé que ens ho passàvem i quants
records em venen a la ment. Sortir
d’escola i poder anar en bicicleta,
anar a jugar a futbol als migdies al
“barranquet” i per les tardes, a l’estadi, o quan feia més bona hora, a
córrer a la bassa després d’escola, a
tirar-nos per les muntanyes de garrofes del magatzem de “Ralda”, assaltar
patis i cases velles, explorar-les i fer
d’elles quarters generals, anar a tocar
timbres al vespre... tantes i tantes, i
que avui dia, desgraciadament, estan
totes en perill d’extinció; una llàstima, perquè això... no té preu! També recordo molt, anar a l’escola, i bé
que ens ho passàvem, fent empipar
als delegats quan ens apuntaven a
la pissarra, o anar a la paperera a fer
punta al llapis, 4 o 5 nens a la vegada,
per planificar que faríem a la tarda...
o quan vam estrenar les escoles noves, amb una sensació de nostàlgia i

alegria alhora; el viatge de fi de curs
de vuitè a Mallorca, gloriós! Menció
especial a tots els mestres que vaig
tenir en aquesta època i tot el que ens
van ensenyar de continguts i, sobretot, de valors i respecte: Don José, Don
Ismael, la Srta. Rosalina… i a tots els
altres, una forta abraçada.
Bé, es va acabar l’època daurada i en
va començar una altra, igualment
bonica i plena. Vaig anar a estudiar
a l’institut d’Amposta, el BUP i COU,
noves amistats, noves aventures, començàvem a sortir, la “Lira”, “Karibú”,
“Parròquia”, primeres “novietes”...
encara que jo, com que m’agradava
i jugava a futbol, no era dels més “tremendos”. Menció especial aquí, per la
meva estima a aquest esport, he estat
quasi sempre vinculat al “Santa”, i per
tant, a una de les principals entitats
del poble, com a jugador i entrenador
de base en algunes èpoques, dels sisset anys i fins els trenta. Per tant, els
records i vivències en són moltes…
Quan em tocava baixar de les finques
en bicicleta per poder anar a jugar (els
meus pares ho tenien clar; si volia jugar també havia de plegar olives, cremar rama...) i dono les gràcies d’haver-me educat i inculcat en aquests
valors. Les èpoques de juvenil, on
molts dies anàvem a jugar i sempre hi havia algú que no havia anat
a dormir, o ja a l’època amateur, sobretot l’any 95/96, quan vam quedar
campions, amb l’històric partit contra
l’etern rival, La Galera. Des d’aquí, els
millors desitjos per al “Santa” i el meu

L’entrevista

agraïment a la comissió del centenari
per la gran feina feta aquest any.
Després, va arribar l’època universitària i vaig decidir fer una enginyeria
a la URV de Tarragona. Van ser uns
anys molt intensos, de molt estudiar.
Mons pares sempre em van dir que o
estudiava o les oliveres m’esperaven,
i com que les oliveres no m’agradaven i ells també volien que estudiés,
em collaven molt. Per això van ser
anys forts però també gaudíem molt,
jugava a futbol els caps de setmana,
coneixia món i m’anava formant com
a persona i com a professional. Bé, a
l’any 1999, a la boda de sa cosina, vaig
conèixer a la Judith i a partir d’aquell
dia vam tenir clar que entre nosaltres havia quelcom profund i vam co-

mençar a sortir, però la distància era
un “handicap” que havíem de salvar
el més aviat possible. Jo, en aquella
època, ja havia acabat d’estudiar i ja
treballava com un dels caps de producció de l’empresa “Antaix” de La
Sénia, on hi vaig arribar l’any 1998. Al
final vam decidir viure a Santa Bàrbara i ella també va venir a treballar a
l’empresa de La Sénia. L’any 2002, ens
casàvem i, després d’uns anys sols i
gaudint de la vida en parella, el 2008,
va arribar el MARC, el nostre primer
fill. Però també va arribar la famosa
crisi que al món del moble li va afectar moltíssim, sobretot, a l’empresa
“Antaix”.
Davant la situació, vam decidir fer un
canvi professional els dos, ja que jo

tenia una opció de continuar al sector del moble, a una empresa capdavantera del sector, a Artesa de Segre, i
la Judith de seguir el negoci del seus
pares a Castellnou de Seana. I vam
decidir provar-ho, a veure com anava.
I així va ser com vam fer cap, l’any
2010, a Castellnou de Seana, un poble
petit de Lleida, d’on és natural la Judith i, després d’uns anys difícils, per
haver d’establir-te de nou, quan ho tenies tot en un altre lloc, amb ganes i il·
lusió vam anar normalitzant la situació, fins a l’actualitat, que podem dir
que ja ens hem fet de la Terra Ferma.
Jo segueixo treballant com un dels
caps de producció de l’empresa de
mobles i la Judith, a casa, gestionant
el negoci de roba laboral, juntament
amb els seus pares. L’any 2012, va néixer el nostre segon fill, el Narcís, que
actualment ja té set anys; i avui dia
vivim molt feliços al poble i ens hem
adaptat molt bé amb la seva gent.
Com veieu, la vida dona molts tombs
i mai sabràs que et depararà el futur.
No sé si tornaré a viure a Santa Bàrbara, però a la vida no es pot descartar
mai res. Baixem una vegada al mes
aproximadament, i tenim la casa a la
plaça de la Rúbia, i si no baixem més
és perquè els caps de setmana els tenim plens, per les activitats dels nens.
Evidentment, enyoro moltes coses del
poble, veure més la família i els amics
de sempre, anar a veure el “Santa” i,
sobretot, poder fer la partideta de cartes a “la potxa”, al bar “Barranquet”,
amb els Carlos, Pere, Xavi, Jaume i
tants d’altres... i que sempre que vinc
al poble intento no perdre’m. Fem els
Nadals aquí, intentem ser-hi la setmana de Festes, els nens s’ho passem
molt bé i tothom, a Lleida, queda més
que sorprès quan els hi diem que fem
10 dies de Festa Major!!! Està clar que
per tots els vincles que tinc al poble,
que són molts, hi seguiré sempre lligat, amb més o menys presència, però
sempre en voldries més de la que
tens, ja que quan un estima el seu poble, el seu poble és el millor del món, i
en el meu cas, SANTA BÀRBARA, és el
millor poble del món!!!

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

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial).

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

• Noms i cognoms (certificat de naixement).

üü Padró d’habitants:
- Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o
DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer o
escriptura de propietat del domicili a residir).
- Canvis de domicili (contracte de lloguer o escriptura
de propietat del nou domicili).
- Modificació de dades personals:
• DNI / NIE (fotocòpia).

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

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:
8 d’octubre – 22 d’octubre – 5 de novembre – 19 de novembre – 3 de desembre – 17 de desembre – 31 de desembre
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:
11 d’octubre - 8 de novembre - 13 de desembre
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
500 - IBI URBANA

PERÍODE
PERÍODE PROPOSAT
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
NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2019

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2019

MARTÍ ESPUNY BEL............................................27/07/2019
Marc Espuny Guillén
Maria Bel Pastor

SANTI RIBAS ARMENGOL
LAURA CLUA VERGE...........................................12/07/2019

CLARA ARRUFAT QUEROL..................................08/08/2019
Fernando José Arrufat Jardí
Montserrat Querol Garcia
ARIADNA ROMEU SEGARRA..............................30/07/2019
Àlvaro Romeu Esquerré
Roser Segarra Tafalla
BELLA CID CARBÓ...............................................04/09/2019
Jaume Josep Cid Clua
Meritxell Carbó Rullo
BRUC MARÍN RALDA...........................................06/09/2019
Fernando Marín Gila
Núria Ralda Lluís

ALFRED BLANCH FARNÓS
MARIA MARIAN...................................................21/09/2019
DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2019
ALBERTO FRANCISCO ROÉ ROIG.......................04/07/2019
ESTELA ARAGÓ FIGUERES..................................18/08/2019
BERNARDO BISBAL ALONSO..............................09/09/2019
JOSÉ PÉREZ FERRÉ...............................................27/09/2019
MARIA CINTA AIXENDRI FERRÉ........................29/09/2019

NAYARA NIETO ONTAÑÓN................................21/09/2019
Miguel Àngel Nieto Coronado
Laia Ontañón Ventura
LÚA ZABALLOS MARTÍN....................................21/09/2019
José Zaballos Rejon
Jessica Martín de la Fuente

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

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
Iniciem un nou curs escolar amb
energia, per oferir-vos novetats en les
extraescolars, menjador i activitats.
També amb noves incorporacions a
la junta i amb nova organització de
treball.
COM ENS ORGANITZEM?
La junta directiva, amb Núria Royo de
presidenta, s’organitza en diferents
comissions per tal de desenvolupar
totes les tasques de la millor manera.
Aquest curs 2019-2020, les comissions
estan formades per:
- Menjador: Fàtima Blanch i Mariola
Aixalà
- Extraescolars: Silvia Balagué i Rebeca
Estrada
- Econòmica: Jordi Marco
- Banc de llibres: Cristina Solà i Andrea
Subirats
- Comunicació, protocol i participació
ciutadana: Silvia Cid, Jordi Marco i
Fàtima Blanch
- Projecte escola: Salomé Gaya, Ingrid
Montero, Maria José Torres
COM PODEU CONTACTAR AMB
NOSALTRES?
Tots els divendres de 15 a 16.30 h
ens trobareu a l’escola per escoltar,
atendre i gestionar totes les vostres
demandes i inquietuds.
També, tots els matins a les 9 h o a la
tarda a les 16.30 h, podeu trobar les
nostres monitores per tal de consultar,
comprar tiquets o indicar que ens
posem en contacte amb vosaltres.
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COM PODEU PARTICIPAR?
Podeu formar part de la junta o
també podeu formar part del grup
de voluntaris, format per pares i
mares que col·laboren en els diferents
esdeveniments i festes, o cada cop que
la junta directiva hagi de desenvolupar
els diferents actes. És una forma de
participar segons la disponibilitat de
cadascú.
Aquest curs hem preparat diferents
extraescolars per tal de què els socis/
es puguin gaudir de un gran ventall
d’activitats a preus i en un horari

que ajudi a conciliar la vida laboral i
familiar.
Continuem
amb
les
activitats
d’acollida matinal, migdia i tarda,
i amb el serveis de multimèdia de
tarda. També amb extraescolars
molt consolidades com anglès oral
i informàtica, i amb novetats com
bàsquet amb el Club de Bàsquet
d’Amposta, robòtica amb l’equip de
l’Smartcentre, ball amb Quick Dance
Santa Bàrbara i manualitats i art amb
Regina Pla.

Tots els dimarts al pati de l’escola de 16.30 a 17.45 h.

Entitats Planeres
Animem a tots a gaudir-ne!
Un any mes continuem gestionant
el menjador escolar. El preu del
tiquet menjador continua essent de
6 €/tiquet, i es manté l’oferta de regal

d’un tiquet per la compra de 15 en un
mateix pagament. En el preu del tiquet
està inclòs l’acollida de tarda de 16.30
a 17.00 h, indicant en el mateix tiquet.
Durant el curs continuarem fent les

grans festes amb moltes activitats per
incentivar l’ús d’aquest servei. També
continuem realitzant els informes
diaris als alumnes d’infantil per tal
d’informar a les famílies.

Volem agrair a totes les famílies que
heu fet confiança amb el BANC DE
LLIBRES, ja que ja és una realitat amb
el 100% de l’alumnat de 3r a 6è, que ha
suposat un estalvi econòmic directe
molt important per alumne (150 € de

cost per llibres), a més d’afavorir la
responsabilitat i l’ús compartit dels
llibres, el de la seva conservació per a
una posterior reutilització i, per tant,
fomentar també la disminució de la
quantitat de residus. Des de l’AMPA

hem revisat, netejat i folrat tots els
llibres per tal de garantir el seu bon
estat, sempre recordant que són llibres
de reutilització.
Que tinguem un bon curs!

Entitats Planeres
CF SANTA BÀRBARA
RECONEIXEMENT CENTENARI DEL CLUB FCF
Com tots el anys, la FCF Federació Catalana de Futbol
celebra l’assemblea general ordinària, aquest any es va
celebrar a la ciutat de Tàrrega. Aquest any el CF Santa

Bàrbara va estar guardonat amb el reconeixement pel seu
centenari. El president de l’entitat Jordi Gisbert va rebre
aquest reconeixement.

CAMPUS D’ESTIU CF SANTA 2019
Aquest any, es va realitzat el campus d’estiu com cada any,
fent sortides a la platja amb bus i també piscina i alguna
excursió pel terme per tal de què els més petits del club
estiguin amb contacte amb la natura i puguin gaudir d’ella.

Els participants al campus van tenir la sort que ens va
visitar Andreu Arasa, que està actualment jugant amb el
RCD Mallorca i en els seus inicis futbolístics va formar part
del Santa. Els va explicar algunes de les seves experiències
de la seva trajectòria futbolística i els va signar autògrafs.
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Entitats Planeres
En una de les últimes jornades del
campus, ens va visitar Josep Gombau
que actualment està fent d’entrenador
a l’equip Delhi Dynamos Football Club
a l’Índia, el qual amb el seus inicis
futbolístics també va formar part
del Santa. Els va explicar part de la
seva trajectòria professional i els va
donar consells a seguir i els va signar
autògrafs.
Aquest any al campus hem incorporat
activitats la primera setmana de
setembre que han tingut molt bona
acollida per a les famílies. Algunes de
les activitats realitzades han estat els
jocs d’aigua, repàs i alguna excursió
pel terme.

SPECIAL REMEMBER CF SANTA BARBARA 2019
Com cada any, el CF Santa es
l’encarregat d’organitzar la festa
remember de l’estiu i aquest any va
tornar a tenir una molt bona acollida
amb l’assistència de molta gent del
territori i gaudint dels diferents estils
de música que van punxar els diferents
DJ’S de referència com cada any.

STAFF

OFRENA SANT ISIDRE FESTES MAJORS 2019

DJ’S Axel Gil, Xavi Caballé i Toni Rico

DJ’S Toni Rico, Xavi Caballé i
John Caper
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Entitats Planeres
RECONEIXEMENTS
CENTENARI PRETEMPORADA
2019/2020
Un dels primers partits amistosos
que vam disputar va ser amb el CF
Masdenverge, el qual ens va obsequiar
amb una placa pel centenari del club.
El CF La Sénia ens va convidar a un
partit amistós de Festes Majors 2019
amb el qual també vam rebre el
reconeixement del centenari del club.
INICI TEMPORADA 2019/2020
Aquesta temporada hem començat
amb les mateixes categories que l’any
anterior i sempre intentant millorar
els aspectes formatius del futbol del
nostre territori. Les categories son:
Equip Prebenjamí, Benjamí, Aleví,
Infantil i Amateur.
Els entrenaments del futbol base es van
iniciar la segona setmana de setembre,
per tal de realitzar la pretemporada i
preparar els equips per a la lliga de les
categories corresponents.
Pel que fa a l’equip amateur, es
va iniciar la pretemporada el dia
31 de juliol, mantenint l’equip de
l’anterior temporada menys dos
baixes voluntàries i amb quatre noves
incorporacions.

HOTEL RESTAURANT

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

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

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Amb les piles carregades després
del descans estival, obrim les portes
del local social per iniciar la nova
temporada.

majoria de sòcies, per això, aquest
primer trimestre del curs s’ha preparat
una programació molt variada que
esperem que us satisfaci a totes.

Com ja us hem comentat en altres
ocasions, la nostra voluntat és
organitzar activitats del grat de la

Un altre aspecte del tarannà de la
nostra associació és col·laborar i
fomentar el dinamisme social del

nostre poble, i en aquesta finalitat,
al llarg de l’any, organitzem moltes
activitats adreçades al públic en
general i no exclusivament a les
nostres associades. Ara us detallem
les que tenim programades per aquest
inici de curs. Animeu-vos a participarhi, sereu tots i totes molt benvinguts:

CURS 2019-2020 – ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM
IOGA-PILATES

Dilluns i divendres

De 19.30 a 20.30 h

FITNESS

Dilluns, dimarts i dijous

De 20 a 21 h

BALL EN LÍNIA

Dilluns

De 15.30 a 16.30 h

SORTIDES

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

Dilluns i dimecres
De 17 a 18 h

CAMINADES

Diumenges al matí (s’avisarà puntualment)

De 9 a 12 h

Aprofitem aquest espai per oferir-vos
un recull d’imatges de les activitats
que la nostra entitat va organitzar en
motiu de les passades festes majors:
l’ofrena a Sant Antoni, la mostra de
cuina dedicada en aquesta ocasió

a “Lasanyes” i
posterior dinar de
germanor i el lliurament de trofeus
a totes les participants al concurs de
guinyot femení i a la mostra de cuina.
I agraïm a totes les sòcies participants
en cadascuna d’aquestes activitats la

Ofrena a Sant Antoni

Dinar de germanor

Mostra de cuina

Concurs de guinyot
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seva inestimable col·laboració.
Desitgem a tothom un bon inici de
curs i us animem a participar-hi molt
activament.
La Junta

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
40è ANIVERSARI
Com ja veníem anunciant d’un temps
enrere, aquest any l’associació hem
volgut celebrar el quarantè aniversari
de la seva fundació. Anys dels que ens
sentim satisfets i que ens fan pensar
que seran molts més vista la magnitud
de la massa social i la participació en
quantes activitats desenvolupem.
La celebració tampoc preteníem que
fos una cosa extraordinària, però sí
que no passés de llarg en el calendari
sense que es notés.
A la Festa Major, per fer el pregó en homenatge a la Gent Gran, vam convidar
i ens vam sentir molt honorats de tenir
entre nosaltres al Sr. Josep Carné i Teixidor, president de la Federació Catalana d’Associacions de la Gent Gran.

Posteriorment, com un acte de reconeixement i agraïment a la fidelitat
dels socis, sense els quals no hi ha associació, hem fet, el dia 11 de setembre, un berenar per a tots el socis que
hagin volgut participar-hi. Ha estat un
acte amb molta concurrència que, per
capacitat, encara hem pogut fer-lo en
el local social. Érem 225 socis.
Un acte previ l’hem fet al Centre Cultural, consistent en passar un documental retrospectiu d’actes, activitats,
memòria i personatges relacionats
amb l’associació al llarg dels 40 anys,
recopilats per Guillermo Gaya.
A continuació, i ja al local, va dirigir
unes paraules el president al públic
i una menció especial a la Sra. Irene
Rodrigo, a la qual teníem d’acompanyant, com a última representant de

la primera junta que va tenir l’associació, i que juntament amb el Sr. Joaquín Tomàs són els últims supervivents
d’aquella junta. Se li va fer un obsequi
floral i, després del president, va fer
una salutació la regidora de Serveis
Socials, la Sra. Ana Panisello.
Al berenar ens van acompanyar també autoritats locals a les quals hem
d’agrair, a més de la seva presència,
l’aportació de l’Ajuntament per acabar
de dur a bon terme la festa.
La reunió va estar força animada en
tot moment i va concloure, com no,
amb un “lluït ball” que es va allargar
fins molt avançada la tarda.
Esperem poder anant complint aniversaris i que algun ens doni motiu per
poder-lo celebrar com aquest, si més
no.
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Entitats Planeres
CLUB TENNIS
DE TWIRLING
TAULASANTA
SANTABÀRBARA
BÀRBARA
al final
de de
la lleure
competició
esen segon lloc. Els jugadors han estat Carles
Aquest
Lo CTT Santa
segonBàrbara,
trimestre
la temporada
ha finalitzat
18/19,També
ha disputat
la lliga
quedant
Ibáñez,
Didac Soler,
Jordi Bailach,dePau
Xavi
Marcoval.
la
temporada
de competicions
lesPla iva
fer el lliurament de xandalls a les
nostres atletes.
atletes que van a competir amb la
A més a més, i com cada any, el CTT
Els dies 4 i 5 de maig van estar a
Selecció Catalana de Twirling, els dies
Santa Bàrbara organitza el torneig de
Sant Feliu de Guíxols, al Campionat
les jornades esportives al mes de juny
5, 6 i 7 de juliol, a Eslovènia. Del nostre
de Catalunya Base, on van competir
amb tres modalitats: individual infanclub participaran Núria Zaragoza i
amb individuals i duets. Els exercicis
tils, individual sèniors i dobles.
presentats van sortir en general molt
Laura Lange, que faran equip i grup
Els resultats del campionat infantil va
bé. Així que moltes de les atletes van
junt a altres atletes del territori.
ser el següent:
tornar a casa amb els trofeus tan
1. Xavi Marcoval
El passat 15 de juny, dins del marc
merescuts pel treball realitzat aquesta
2. Pau Pla
temporada.
de les Jornades Esportives del nostre
3. Richard Roiget
Després de dos dies de competició
municipi, el Club Twirling va participar
Els resultats del campionat sènior va
i convivència, on també van poder
amb una exhibició dels exercicis
ser el següent:
gaudir de temps de lleure i fer una
presentats a les diferents competicions
1. Jordi Bailach
mica de turisme, van tornar a la nostra
de la temporada, on tot el poble va
2. Carles Ibáñez
població per continuar preparant-se
3. Andreu Cases
poder gaudir d’aquest espectacle
per al pròxim campionat.
Els resultats del campionat de dobles
esportiu.
El següent i últim de la temporada
va ser el següent:
va ser a Ulldecona, els dies 18 i 19 de
Es va aprofitar l’ocasió per fer diverses
1. Pau Pla - Rufino Martín
maig, el Campionat de Catalunya, on
rifes de productes i vals patrocinats
2. Jordi Bailach - Xavier Marcoval
van
competir
amb
modalitat
d’equips
D’esquerra a dreta: Carles Ibáñez, Rufino Martín, Didac Soler, Jordi Bailach, Pau
pels comerços de Santa Bàrbara.
3. Andreu Cases - Marc Granjé
iPla
grups.
Va
ser
un
campionat
on
van
i Xavi Marcoval
competir un total de 17 clubs d’arreu
Aprofito l’ocasió per donar les gràcies
de Catalunya, amb les diferents
a tots ells per la seva col·laboració.
modalitats.
També com a remat final de la tarda,
El Club Twirling Santa Bàrbara portava
les atletes del nostre club van ballar un
seleccionats 3 equips infantils, 1 equip
júnior, 1 grup infantil i un grup júnior,
ball per a tot el públic. I vam tenir una
tots de 2a divisió. Aquesta competició
sorpresa més, les mares del club van
ens va donar molta satisfacció amb els
preparar una coreografia i van sortir
resultats. L’Equip Infantil A va quedar
a ballar com a cloenda de l’exhibició.
en 4t lloc, l’Infantil B en 6è lloc i
l’Infantil C en 7è lloc. El grup Infantil va
També es va apuntar a ballar la nova
quedar en 3r lloc. I l’Equip Júnior i Grup
regidora d’Esports, que va tenir l’honor
Júnior es van proclamar Campiones
de formar part del seu primer acte en
de Catalunya de la seva categoria.
públic.
Aquest doblet, ja ens va posar els pèls
de punta, el dissabte a les semifinals,
Després de tot aquest espectacle,
que van quedar en primer lloc tant
vam fer el sopar de germanor que
en grup com en equip i el diumenge
tradicionalment fem cada any, aquest
tarda van revalidar els títols a la final
el vam fer al parc de la Independència,
del campionat. Satisfacció màxima per
a les atletes, entrenadores, familiars i
aprofitant que el Gimnàs organitzava
simpatitzants del nostre club. Uns
la cursa d’obstacles.
merescuts llocs on es va veure reflectit
Per finalitzar la nit, es va fer entrega
tot l’esforç de la temporada. De nou
moltes felicitats.
Judit,delales
nostra
monitora,
d’un detall
Imatge del campionat infantil de tennis ataula
Jornades
Esportives
2019
I com cada final del Campionat de
de part de tot el club.
Durant aquest
estiu
nostres
jugaEls jugadors de la temporada 19/20 seCatalunya,
es va
fer,els
per
part de
la
Ara
nostres
atletes
els
dors Jordi Bailach,
Xavi Catalana
Marcoval, Pau
ran les
Miquel
Tomàs,
Jordicontinuen
Bailach, Pau
Federació
Esportiva
de
entrenaments
esperant
lesSoler,
vacances
Pla i Sergi el
Ferri
han disputat diferents
Pla, Xavi Marcoval,
Didac
Sergi
Twirling,
reconeixement
a dues
tornejos
aconseguint
Carles
Ibáñez, Rufino
Martín
atletes
ded’estiu
cada club.
Les atletesdiferents
planeres
iFerri,
la nova
temporada.
I preparant
lesi
trofeus.
Quim Gimeno.
que
van rebre aquest reconeixement
desfilades
per a les Festes Majors de
van
Alba Rodríguez,
com
Per aestar
la temporada
19/20, el
clubl’atleta
farà 2
Si esteu interessats en participar, els
Santa Bàrbara.
promesa
i Núria
Zaragoza
comi l’atleta
equips (un
a la lliga
de lleure
un a la
dissabtes es fan partides al Pavelló
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Bailach o Rufino Martín per a més informació.
I per últim, us recordem que al mes
de desembre, durant el Parc de Nadal,
podreu gaudir del tennis taula amb les
dos taules que munta el CTT Santa
Bàrbara al Pavelló Municipal.

Entitats Planeres
CLUB DE TWIRLING SANTA BÀRBARA
Amb l’estiu passat i les vacances fetes,
ja hem arribat a la tardor. Però aquest
trimestre estival, encara que hem
tingut descans de campionats, les
nostres atletes han participat en moltes
activitats, principalment en desfilades
municipals.
El dia 7 de juliol el Club Twirling va
acompanyar a tot el poble a l’acte de
canvi de pubilles i a donar la benvinguda
als planers absents, en el qual va rebre
l’homenatge la planera absent Carolina
Corcuera Figueras.
El dia 13 de juliol vam fer la desfilada
per al pregó de festes, que aquest any el
va presidir el Sr. Ferran Grau Verge, com
a pregoner invitat.
El diumenge 14 de juliol, tot el club vam
participar en l’ofrena de flors i fruits en
honor a Sant Isidre, les atletes desfilant i
els pares portant l’ofrena.
El diumenge 21 de juliol i com a cloenda
de les Festes Majors 2019, vam obrir pas
a la desfilada de carrosses.
A finals de juliol, com ja és tradicional,
vam fer la festa de fi de temporada a les
piscines municipals del poble, aquest
any, a més a més de berenar, vam
fer dinar i tot i les xiquetes van poder
gaudir d’una magnifica jornada. Al
matí la nostra monitora Judit, junt amb
Irina, els van fer activitats i jocs d’aigua,
al migdia juntament amb un grup de
mares voluntàries vam fer dinar i a la
tarda vam estar a la piscina, finalitzant
la jornada amb un berenar. Agrair a la
regidora d’Esports i a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara la seva col·laboració.

També cal destacar que dues de les
nostres atletes, Núria Zaragoza i Laura
Lange, van assistir, junt a una expedició
de 115 atletes que formaven la Selecció
Catalana de Twirling, al campionat
“EFBT Championships 2019, Slovenia”.
Aquesta competició es va realitzar el
passat mes de juliol, concretament els
dies 5, 6 i 7 de juliol, a Eslovènia. Elles
formaven part d’un equip i d’un grup,
junt a altres atletes de les Terres de
l’Ebre. Van tornar molt contentes, per
l’experiència viscuda i pel resultat dels
exercicis que hi formaven part, ja que
van quedar en primer lloc, tant en equip
com en grup, de la seva categoria. I la
Selecció Catalana va aconseguir quedar
en primer lloc en conjunt dins d’aquest
campionat. El passat dia 27 de setembre,
aquestes atletes van assistir a una
recepció a Barcelona, a la seu de l’UFEC.
Aquest mes de setembre també ha estat
ple d’activitats. En motiu de la diada, el
passat 6 de setembre, vam participar,
com cada any, d’un dels actes més
destacats, la pujada de la senyera, des
de la plaça de l’Estació fins a la plaça Cid
i Cid.
El dissabte dia 7 el vam tenir ple
d’activitats. Mentre unes atletes
participaven en un stage a l’Ametlla
de Mar on van poder aprendre dels
atletes
internacionals
Alexandre
Claveau, Sabrina Péan i Alexandra
Boissinot, la resta participaven en els
actes commemoratius de la Diada
Nacional de Catalunya, a la hissada de
la senyera al Parc de la Independència
i a les ofrenes florals al monuments del

175è aniversari (monument als nostres
herois locals) i al monument del nostre
heroi nacional, el general Moragues.
Seguidament, van acompanyar als
grups de jotes al parc 1 d’Octubre, on els
membres del Grup de Ball Jota Planera
van organitzar la I Trobada de Jotes a
Santa Bàrbara, on vam poder gaudir de
l’actuació de diferents grups de jotes de
les Terres de l’Ebre i del País Valencià.
Per finalitzar, el dissabte, a la nit, les
nostres atletes van participar en una
desfilada a Ulldecona, per acompanyar
a la Pubilla Major de les Festes
Quinquenals 2019, des de casa seva fins
a l’Ajuntament.
Una altra activitat, aquesta més de
lleure, diumenge dia 22 de setembre,
el club vam estar visitant les pintures
rupestres a Ulldecona i després vam
fer un dinar al restaurant de l’Ermita.
Aquesta sortida la teníem pendent
des del mes juny, ja que l’Ajuntament
d’Ulldecona ens va fer l’obsequi d’un val,
a cada club participant al campionat de
Catalunya de la passada temporada, per
poder visitar les pintures rupestres. Vam
poder gaudir de la visita, tant les atletes
com els pares, i tot i que apuntava pluja
vam tenir un dia molt calorós.
Ja heu pogut comprovar que encara
que hem fet vacances, hem tingut un
estiu mogut, ara ja amb els motors
pràcticament escalfats aprofitem per
preparar tots els exercicis que les
nostres atletes defensaran la propera
temporada. I desitjar-los que tinguin
tantes ganes, il·lusió i encerts com en la
passada.
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Entitats Planeres
UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Sabíeu que la música millora la
capacitat de memòria i d’atenció?
També estimula la intel·ligència, ja
que millora l’habilitat per resoldre
problemes matemàtics o raonaments
complexos. La música és una manera
d’expressar-nos i també estimula
l’expressió corporal dels nens i nenes,
per això sempre diem que aprendre
música ens beneficia en molts aspectes
a petits i a grans.
Amb l’inici de curs, l’Escola de
Música “Germans Arasa Los Flarets”
ha començat també el període
d’inscripcions per si voleu que
els vostres fills n’aprenguin o ells
mateixos mostren aquesta inquietud.
Veniu a l’escola, parleu amb el nostre
director Marc o amb algun membre de
la junta i proveu-ho.
Dins el calendari d’activitats previstes
per a aquests mesos vinents, us
podem avançar que el dia 19 d’octubre
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assistirem a Terrassa a la XXXVIII
Trobada de Bandes de Música de
Catalunya. També el mateix mes, el
dia 27, dintre les activitats que porta a
terme la Mancomunitat de la Taula del
Sénia, està previst que es porti a terme
una jornada de portes obertes en la
qual es mostrarà la nostra escola com
a part del patrimoni musical del poble.

El dia 24 de novembre farem la
celebració de Santa Cecília on
aprofitem per recollir als músics que
aquest any s’incorporen a la banda
gran i dels quals ja en parlarem en
el proper magazín. També com cada
any, tenim previst fer un concert amb
motiu de la Fira de l’Oli i està present a
la mateixa tal com van fer l’any passat.

Tot i que encara no us podem detallar
les activitats que portarem a terme, hi
haurà un concert musical i també una
petita mostra d’objectes de Ricardo
Arasa Arasa, un dels germans “Flarets”.
La seva neta Elen Estarlich cedirà per a
l’ocasió 4 instruments perquè la gent
els pugui veure: un bombardí, una
dolçaina, una bandúrria i un clarinet.
Cal recordar que aquest acte forma part
de les Jornades Europees del Patrimoni
que organitza la Mancomunitat de la
Taula del Sénia.

El mes de desembre també arribarà
carregat de propostes culturals. A la
tradicional processó de Santa Bàrbara,
el dia 4 de desembre, haurem de
sumar el concert de bandes i l’audició
de l’escola, que es portaran a terme
els dies 14 de desembre, a les 19 hores
I el 15 de desembre, a les 18 hores, a
l’Smartcentre.
Esperem comptar amb el suport de
tota la gent del poble a les diferents
propostes que hem preparat, ens
seguim llegint el proper magazín.

ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

Imatge 4
Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per publicar en aquest apartat.
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ZONA DE JOCS

Imatge 5

Imatge 6

Imatge 8
Imatge 7
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Solucions
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Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Josep Clua Arasa, any 1952, campament de Garriguelles,
Girona
Imatge 2: Silverio, José, José Maria, José i Toni
Imatge 3: José Cid
Imatge 4: Josep Roig, Pepita Arasa, M. Dolors Gimeno, M. Cinta Arasa,
Montse Arasa, Carme Royo, José Royo, Cinta Cid i Juan José Gimeno
Imatge 5: Cinteta i Celestino
Imatge 6: Comunió de Joaquín Balagué
Imatge 7: Gregoria Guillén, Imma Arasa i Nuri Panisello
Imatge 8: José Maria Gallego, Agustí Roé, Mauricio Falcón, Rogelio
Figueres, Manuel Doménech, Isabel Arín, Mari Lisa Aixendri, Manel,
Pili Torres, Juan José Cid Pecho, Miguel Ferré i Pepito Jiménez

Sudoku

ZONA DE JOCS

Entreteniment infantil

Endevinalla:

No soc cargol ni bolet
i l’aigua em fa sortir;
quan plou tot
m’estarrufo,
i quan fa sol estic pansit.

Dites i refranys:
Feta la llei,
feta la trampa.
Webs recomanades:
www.todolibro.es
www.duolingo.com

Solució endevinalla: Paraigua
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Planers en adopció

Planer en adopció…

Joan Boronat Gutiérrez
reconeixent a la meua trajectòria
professional. L’any 2008 acabava
tota una trajectòria de servei amb la
meua jubilació.

Vaig néixer a Tortosa un 4 de novembre de l’any 1943. Els meus pares
Joan Boronat Fabregat i Josefina Gutiérrez Chavarria, que curiosament
tenia arrels de la plana, concretament de la família dels Chavals, van
viure tota la seva vida a Roquetes,
és aquí i a Tortosa on transcorre la
meua infància i la de la meua germana gran, Lourdes Boronat.
Reconec que vaig tenir una infància
feliç i una bona criança per part dels
meus pares, al final de l’adolescència amb un bon grapat d’amics ens
traslladàvem amb tren o amb Vespa
a Santa Bàrbara a ballar a la pista de
Baldet, que era molt coneguda a tota
la comarca i on ens uníem gent d’estes contrades.
llavors ja havia començat a treballar
a la SEAT de Tortosa, després vaig
treballar a carrocerías BAMER d’Amposta. Ja havia descobert que el que
m’agradava professionalment era la
xapa i la pintura, però esta vocació
es va veure trencada pel Servei Militar Obligatori que vaig realitzar durant 16 mesos a Talarn i a Sant Climent de Sescebes, prop de Figueres.
Després del Servei Militar vaig continuar treballant a la SEAT de Tortosa
i l’any 1968 ens vàrem casar i mentre ens fèiem la casa a Santa Bàrbara
vam estar vivint a Roquetes. Un any
després va néixer el nostre primer
fill, Jordi. Tres anys després ja ens vàrem posar a viure a Santa Bàrbara i
fins a l’actualitat. En anys successius
naixerien Olga i Carme, les altres dos
filles nostres.

Motius de la vinguda al poble. A
Santa Bàrbara vaig conèixer la que
ha estat la meua dona tota la vida,
Carme Ferré Subirats. Ens vam conèixer a la pista de Baldet i anys
després ens vam casar. Jo per aquell
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L’any 1975, després de comprar la
serraria de Tomás a les quatre carreteres, vaig decidir establir-me a
Santa Bàrbara i vaig inaugurar Taller
Boronat dedicat a la reparació de vehicles, tant de xapa com de pintura,
33 anys de vida professional en els
quals l’Associació d’Empresaris de
les Terres de l’Ebre em va donar un

Durant tots estos anys he gaudit de
la vida social, associativa, esportiva
i cultural de Santa Bàrbara. He estat
unit sobretot al Club de Futbol Santa Bàrbara, a la Unió Ciclista i a la
Banda de Cornetes i Tabals i Majorets. Punt i a part crec que mereix el
meu pas per l’ajuntament, a l’equip
de govern amb Josep Bertomeu d’alcalde. La meua valoració és del tot
positiva, a l’ajuntament i amb l’obra
de govern vam aconseguir fer una
mica millor el poble que teníem,
amb molt de treball i sobretot amb
molta dedicació i escolta als nostres veïns, que ens havien donat la
majoria absoluta aquelles eleccions.
Puc realitzar un balanç positiu i una
gran experiència a nivell personal, el
poder servir als nostres veïns durant
4 anys.
Més tard vaig col·laborar també amb
l’Associació del Carrilet de la Cava,
aportant els meus coneixements en
la rehabilitació de l’antiga màquina
de tren del Carrilet.
Actualment, a nivell d’associacionisme, soc membre de la Junta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de
Santa Bàrbara.
Visió que tenia abans d’arribar al
poble. Amb la colla d’amics de Roquetes quan vam començar a venir
a Santa Bàrbara el veiem com un
poble molt actiu, amb molta unió i
amb un gran esperit associatiu. Encara avui en dia m’atreviria a dir que
estes característiques es conserven
a la nostra societat planera.
Eren els finals de la dictadura i començava a entreveure’s els inicis de
la democràcia actual, ja us podeu
imaginar com vaig veure el poble
quan vaig arribar i com el veig actualment. Llavors, per exemple, no
hi havia aigua a les cases o els car-

Planers en adopció
rers estaven amb terra. Els temps i
el poble han canviat molt i la nostra
generació ens hem hagut d’adaptar
a un altre tipus de comunicació, de
relacions personals o inclús a canvis
familiars que quan vaig arribar eren
impensables.
Puc ben dir que sempre vaig ser ben
acollit pel poble i les seues gents i no
tinc ni una sola consideració respecte de què Santa Bàrbara sempre ha
estat un poble de bona acollida, tant
que jo sempre m’he sentit un planer
més, per això em vaig quedar estranyat quan Guillem de la Biblioteca
em va demanar donar el meu testimoni com a planer d’adopció.

Visió que tinc del poble actualment.
Ja us podeu imaginar el canvi que
he vist al llarg de quasi tota la meua
vida vivint a Santa Bàrbara, amb la
col·laboració de tots i els diversos
ajuntaments que han portat la iniciativa al llarg d’estos anys. Jo diria
que sobretot ha hagut un gran canvi
respecte a la fisonomia del poble, tot
ha canviat i ara Santa Bàrbara pot
presumir de molts serveis i d’un poble modern en el qual es viu bé. No
cal recordar totes les infraestructures que tenim i de les quals ens sentim orgullosos i tots els planers i pobles del costat també se n’aprofiten.
He estat sempre una persona positiva, que m’agrada fer el bé i sempre

que puc ajudar perquè amb la recerca de solucions les coses milloren,
este és el tarannà que sempre he tingut a la meua vida i és el que he intentat aportar per allí on he passat,
penso modestament que este és el
tarannà que ens ha fet avançar com
a planers i gaudir del poble que avui
en dia tenim.
Marxa del poble. La veritat és que
avui per avui no hem contemplat
amb la família marxar en cap moment de Santa Bàrbara, l’arrelament
que tinc i el forjar tota la meua vida
al voltant del poble amb família, els
amics i les diverses col·laboracions
que tinc fan quasi impossible que
marxi.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Centre de Dia Santa Bàrbara
HISTÒRIES PERSONALS
Salutacions a tots els lectors de la
revista!
Aquest mes volem compartir amb
tots vostès la historia de vida de
la Sra. Margarita Escriche Millán,
coneguda com la Sra. de Pitarch.
La Sra. Margarita va néixer a Sant
Jaume d’Enveja i allí va passar la
seva infantesa i la seva joventut.
Als 23 anys la Margarita va conèixer
al seu marit el Joan Pitarch, van ser
nuvis fins als 25 anys i van decidir
casar-se; es van casar a Sant
Jaume d’Enveja i de viatge de nuvis
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van donar una volta molt gran per
diferents llocs d’Espanya.
El seu marit treballava aquí a
Santa Bàrbara i per això van decidir
vindre a viure aquí.
La Margarita està molt contenta
del poble i de la seua gent i se sent
una planera més.
No van esperar molt en tenir el seu
fill, el Sr. Jordi Pitarch, que es va
casar amb la Sra. Àngels Aixendri i
van tenir un fill. Per a la Margarita
un net molt templat i per a ella el
més guapo del món.

La Sra. Margarita es va quedar viuda
farà uns dos anys. Al veure que es
va quedar sola, ella juntament amb
el seu fill van decidir venir aquí al
Centre de Dia de Santa Bàrbara. La
idea de venir aquí al principi no li
agradava molt, però ara està molt
contenta d’estar aquí amb tots
nosaltres i s’ho passa molt bé, ja
que està contínuament activa i se
sent satisfeta del seu dia a dia.
Moltes gràcies Sra. Margarita pel
seu testimoni de vida i desitgem
que continuï com fins ara durant
molts anys!

Grup Joventut
Un cop passades les activitats de l’estiu i un cop ja
valorades ho fem positivament. Una gran participació
amb les dues activitats, la cursa enigmàtica i les
colònies d’estiu. Són activitats que porten una gran
tasca al darrere i que sense la feina desinteressada

dels monitors no s’haguessin pogut dur a terme.
Properament començarà el curs de formació bàsica
per a formar part del Grup Joventut, destinat als joves
nascuts l’any 2003 i ja comença la preparació per al
Parc de Nadal i el túnel del terror.
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La Plana Ràdio
El consum dels mitjans de comunicació ha canviat, això ho podem
veure amb les múltiples plataformes que sorgeixen en l’àmbit televisiu com Netflix i que et permeten
veure les sèries de televisió quan
tu vols o aquelles que et permeten
escollir a la carta els programes televisius que t’has perdut.
En l’àmbit radiofònic també els
canvis aposten cada cop per la
ràdio a la carta, és a dir, escoltar
aquell programa que t’interessa
en un moment concret del dia i no
haver d’estar pendent de l’hora del
programa. Els mitjans també cada
cop es converteixen en multiplataforma i fa que el concepte que tenim fins ara de la ràdio canviï.
La Plana Ràdio des de sempre s’ha
anat adaptant a tots aquests canvis, oferint alguns programes a la
carta o la ràdio amb streaming, és
a dir, poder escoltar-la per internet.
El nivell de producció d’espais que
oferim actualment fa que des de la
nostra emissora s’hagi fet un pas
més apostant per oferir no només
la ràdio en streaming sinó també
a la carta, és a dir, poder escoltar
tots els espais que un vulgui, sense
estar pendents d’horaris.
Molt prompte, ara ja estem en període de proves, posarem en funcionament un nou sistema mitjançant el qual els nostres oients
podran escollir i escoltar aquells
programes que més els agraden
de la programació que oferim, i els
puguin escoltar des de l’ordinador
o mòbil.
Aquest nou sistema fa que els programes s’enregistren, s’allotgen i
publiquen de forma automatitzada.
Fins ara utilitzàvem el programa
ivoox, però a causa del nombre
d’espais que portem a terme diàriament no teníem temps material
per publicar-los i era una demanda
que feien
tant els col·laboradors com aquella
gent que per horaris no podia es50

coltar-los. Aquest nou sistema farà
que també la nostra web tingui
canvis i incorpori els àudios a les
notícies publicades. La plataforma
que utilitzarem serà “Enacast” i ja
podeu escoltar-ho amb streaming
cercant-la.
D’altra banda, volem recordar que
el dia 16 de setembre vam posar
en marxa la nova programació
tardor-hivern on s’han incorporat
nous col·laboradors que us anirem
presentant en propers magazins.
També us volem recordar que la
nostra programació s’ofereix en
directe de les 7 del matí, en connexió amb la Xarxa, fins a les 9 i a

partir d’aquella hora fins a les 16
hores amb els diferents programes
que oferim. A partir de les 13 hores estem connectats amb la Xarxa
d’emissores de ràdio de l’Ebre, oferint un magazín de tres hores fins
a les 16 hores. A partir d’aquesta
hora, la programació ja és en diferit, amb alguns espais que es
repeteixen i d’altres musicals que
compartim.
Sabeu que la ràdio està oberta a
tothom, ens agradarà que vingueu
a visitar-la i si podeu fer alguna
aportació de millora sempre serà
ben rebuda, perquè “la Plana Ràdio
és la ràdio de tots”.

Llar d’Infants Les Beceroles
COMENÇA UN NOU CURS A LA LLAR
D’INFANTS LES BECEROLES
El dia 2 de setembre la Llar d’Infants
Les Beceroles va obrir les seves portes
un any més.
Aquest curs comptem amb 5
educadores, una per a cada aula. Les
aules de les quals disposem són:
-1 aula de P0 (amb Yolanda com a
tutora) i, de moment, amb una nena
matriculada, però amb perspectiva
que siguin uns quants més els i les
alumnes que integren aquesta classe.

-2 aules de P1 (amb Estela i Judith com
a tutores paral·leles) amb un total
d›onze alumnes repartits entre les
dues classes.
-2 aules de P2 (amb Rosana i Gemma
com a tutores paral·leles) amb un total
de dinou nens i nenes repartits en
ambdues aules.
Així doncs, aquest curs 2019-2020
l’hem començat amb un total de 31
xiquets i xiquetes.
No obstant això, recordem als
pares i mares que la matrícula
està oberta tot el curs i, per tant,
hi ha possibilitat d’incorporar-se a

la llar mentre duri el curs escolar.
A més a més, aquest any comptem
amb una monitora de menjador
(Montse) la qual se’n fa càrrec de
donar el dinar als nostres alumnes i de
les hores posteriors fins que comença
la tarda lectiva. L’ajuda de la Montse
comprèn entre les 12.30h i les 15.30 h.
Volem aprofitar l’avinentesa per
recordar que la llar roman oberta de
les 7.45h fins a les 19 h.
Per últim, volem comentar el fet
que continuem amb la metodologia
emprada el curs anterior, sense
editorial i treballant per projectes.

Smartcentre

Emprenedoria, assessorament, ocupació i formació a
l’Smartcentre. Què t’oferim?
Emprenedoria
Som la porta d’entrada a la teva idea de negoci.
T’assessorem per crear la teva empresa, t’ajudem a fer
el teu pla d’empresa i t’orientem cap a altres xarxes de
dinamització per donar-te una empenta al teu projecte
(Reempresa, Catalunya Emprèn Xarxa Emprèn...).

Assessorament
Busques
finançament?
Ajuts
i
subvencions?
Bonificacions? Vols donar una empenta a la teva
empresa? A l’Smartcentre et podem assessorar i orientar
per millorar el teu projecte empresarial: fons europeus,
finançament a mida, bonificacions fiscals...

Ocupació
Et donem un cop de mà a l’hora de realitzar i/o millorar
el teu currículum vitae, t’aportem orientació cap al teu
perfil professional o et dotem d’eines per la recerca
activa de feina (Programa Activa’t). També coordinem
projectes des d’altres administracions públiques:
programa Treball i Formació, pràctiques en empreses,
persones beneficiàries del programa de la Garantia
Juvenil, col·laboracions socials, etc.

Formació
Si busques formar-te per millorar la teva empresa, a
banda de la nostra oferta formativa, et podem orientar
cap a les teves necessitats, mitjançant els diferents
programes formatius que s’ofereixen arreu del territori:
Cambra de Comerç, CENFIM, Consell Comarcal del
Montsià...

Ens trobaràs a l’Smartcentre, tots els divendres de 16 a 19, al telèfon 977 719 136 o a les adreces de correu electrònic
smartcentre@santabarbara.cat i eroldan@santabarbara.cat.
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L’activitat de l’Smartcentre
La bibliopiscina durant els mesos de
juliol i agost ha estat en marxa a les
piscines municipals on els usuaris
entre bany i bany han pogut trobar
novel·les, llibres de cuina i altres
temes, revistes de tot tipus per als
adults i també els petits disposaven
de contes i revistes adequades a la
seva edat. Igual que altres anys ha
estat a disposició de tots de dilluns a
diumenge.
Volem destacar, al mes de juliol, el XIV
Concurs d’Imatge Digital, aquest any
amb el tema “Portals i portalades”.
En aquesta edició hi va haver un
total de 13 participants i 32 fotos,
les quals sempre ens fan descobrir
noves formes de veure el món. Una
vegada el jurat va escollir els tres
guanyadors, dintre la programació
de Festes Majors, es va fer l’acte
d’entrega de premis i obsequis a tots
els participants.
L’Smartcentre el dia 9 de setembre va
ser present a la Setmana del Llibre en
Català on vam poder adquirir moltes
de les últimes novetats i participar
juntament amb 102 biblioteques de
tot Catalunya.
Arribat el mes de setembre, tots ens
posem en marxa i l’Smartcentre es
prepara per tornar a començar amb
totes les seves activitats habituals,
més les novetats que s’incorporen
cada any. L’any passat vàrem
començar “Llegim junts”, per a nens
i nenes de 1r i 2n de primària, on
junts compartim lectura i diversió.
Aquest any li donem continuïtat i
seguim amb “Llegim i xalem” per als
altres cursos de primària, en dijous
i setmanalment compartirem el
gust per la lectura. Continuem amb
el “Club de lectura juvenil” on un
cop al mes ens reunirem per llegir i
parlar dels temes que més interessen
als nostres joves. Amb aquesta nova
oferta més bebeteca, contacontes,
contacontes en anglès amb la Sílvia
Panisello, els jocs de taula donant
cobertura a totes les edats... i que tots
i totes tinguin la possibilitat de gaudir
de llibres, de lectura i diversió.
Els adults tenen moltes ganes de
començar, el 24 de setembre ja van
tenir el seu primer dia de “Club
de lectura”, on van comentar els
llibres llegits a l’estiu “Digues que
m’estimes encara que sigui mentida”
de Montserrat Roig i “Digues un desig”

de Jordi Cabré, i segueixen amb les
“Tertúlies d’autor”. Per als més grans
seguim amb “La nostra història
planera” amb la col·laboració d’Alfredo
Blanch i el “Taller de memòria” amb
Montse Rodríguez. I no oblidem
els idiomes “Aprèn francès” amb
Meritxell Roig i converses en anglès.
La informàtica uneix grans i petits
amb els cursos de formació per a
adults i les activitats extraescolars
d’informàtica on aquest any s’ha
incrementat en un dia més, i afegim
la novetat d’extraescolars de robòtica.
El dia 23 de setembre ens va venir
a ajudar la Tània de Barcelona,
va aprofitar el dia per anar a
l’Escola Jaume Balmes, saludar
als alumnes i explicar tot el que
ofereix l’Smartcentre per a ells, les
activitats infantils, la bibliocursa,

la minibibliocursa, sense oblidar
tot el que poden agafar en préstec i
motivar-los per a la lectura i venir a
l’Smartcentre. També vam visitar als
alumnes de l’Institut les Planes per
recordar les activitats que fem.
I Smarttime a partir del setembre tots
els dies a les 10.30 hores.
També continuem amb les sessions
d’inserció laboral, els divendres de 9
a 13.30 h, reemprèn, els divendres a
la tarda, per a totes aquelles persones
interessades en la recerca de feina
o millora d’aquesta. I els exàmens
d’ACTIC els dijous al matí.
Novetats, activitats de sempre, alguna
sorpresa. Us esperem i no valen les
excuses, ni horaris, ni edat, i si no
podeu venir per mobilitat reduïda
recordeu el servei de préstec a
domicili.
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El racó de les recomanacions
Document
La jove Laura
Autora: Francesca Aliern
La jove Laura és la història,
profundament humana, d’una noia
víctima de la droga i de la mala sort.
La protagonista, una adolescent que
només desitjava alleujar els seus
dies de plom, mentre se submergia
en el món eteri de fum i boira que

fatalment l’atreia, es fa estimar amb
misericòrdia. Així, la veu narradora,
gairebé com una promesa vital,
ens apropa la biografia d’algú tan
real que resulta universal. Aquesta
intensa novel·la de Francesca Aliern,
vint anys després que en sortís a
la llum la primera aproximació,
tornarà a atrapar el lector i el farà
transitar pels camins més colpidors
de la veritat i la llibertat.

Web
http://www.supercurioso.com
Supercurioso.com és una invitació a la sorpresa i al
misteri, una porta que obre a tots, aquests secrets
que naveguen en la nostra realitat on el possible
desafia a l’impossible, on la teva curiositat, no
trobarà més límit que el de les teves pròpies ànsies
per saber: misteris de la ciència, avanços tecnològics,
personatges singulars oblidats per la història, invents
dels quals mai vas sentir parlar, llocs colpidors que
mai vas saber que existien. Supercurioso.com és un
espai per a nens de ment gran i majors de ment jove, la
curiositat no té edat, és aquesta pulsió entremaliada
i inquieta que ens amina a créixer i a compartir, les
seves històries t’oferiran anècdotes que comentar,
dades que et faran riure i que et sorprendran, perquè
ho creus o no, la curiositat no va matar al gat, en
absolut… el va fer més savi i li va donar set vides.
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Grup de ball Jota Planera
L’any 2009, un grup de persones amb l’entusiasme, la
constància i les ganes de mantindre ben viva una part de
les tradicions planeres vam apuntar-nos a un taller per
aprendre els balls que ballaven els avantpassats planers.
Després d’uns anys ballant en diferents actes i celebracions que es realitzen a Santa Bàrbara, vam formar-nos
com a Grup de Ball Jota Planera, vam seguir aprenent
diferents jotes i balls de les Terres de l’Ebre i l’any 2018
vam començar a assistir a les diferents trobades de jotes
que s’organitzen pel territori. Actualment, el grup està
format per 28 balladors i balladores, majoritàriament els
que van començar al 2009,
Aquest any 2019, hem continuat assistint a aquestes
trobades i concretament hem assistit a les trobades de

Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Amposta,
Deltebre i Godall, tot i que també ens havien invitat a les
trobades de l’Aldea i Vinaròs però no vam poder assistir.
També durant el 2019 hem anat ballant a diferents actes
com a la cantada i ballada per les cases de les pubilles,
a la proclamació de les pubilles majors, a la celebració
de les noces d’or que celebren l’Associació de Jubilats i
Pensionistes, als actes culturals “Versos per la llibertat”
que es van realitzar a Xerta i Santa Bàrbara, a la jubilació dels mestres de l’escola, a la ruta literària “Terra
d’oliveres” organitzada per l’Smartcentre i, finalment, a
l’espectacle que vam oferir a la fira de la pauma del Mas
de Barberans.

I TROBADA DE JOTES A SANTA BÀRBARA
Sens dubte, la celebració més important per al grup ha estat la I Trobada de Jotes a Santa Bàrbara que vam organitzar
el grup juntament amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara el dissabte 7 de setembre al Parc Municipal 1 d’Octubre i que
van assistir 10 grups entre les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat.
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Història de la nostra Ràdio
Capítol 2 “La llarga travessia”
Al primer capítol d’aquesta sèrie
us vaig explicar quins van ser els
motius i circumstàncies que em
van descobrir la meva passió per la
ràdio i empènyer a iniciar el camí
per aconseguir el suport municipal
que faria realitat que Santa Bàrbara tingués la seua pròpia emissora
local.
En aquest segon capítol vull concretar i documentar el llarg camí
que vaig tenir que recórrer per
aconseguir-ho. “La travessia del desert” , que ens conduiria finalment
a l’oasi social i comunicatiu de la
nostra La Plana Ràdio.
Tot i que “la flama” s’havia encès
en mi l’any 1986, fruit de la meva
col·laboració a Ràdio Joventut, no
va ser fins l’any 1990 que vaig començar seriosament a fer la petició
al Consistori presidit aleshores per
l’alcalde Josep Bertomeu i composat pels regidors, Alfredo Blanch,
Fernando Valls, Josep Lluïs Asensio, J Mª Fort, Inma Farnós, Joan
Boronat, Xavier Marcoval, Rosa Mª
Altés, Angel Fernandez i Josep Mª
Gestí, tal com certifica el document
adjunt.
Aquesta data no és casual, ja que
abans de presentar la petició a
l’Ajuntament,
havia de disposar d’una argumentació coherent
en que sustentar la proposta, i
aquesta em va arribar quant em
vaig assabentar de que la Generalitat, aquell mateix 1990 i des del
Diari Oficial, informava de l’obertura dels terminis per presentar la
documentació necessària per sol·
licitar la concessió administrativa
per als ajuntaments que volguessin disposar d’una freqüència per
a la possible creació d’una emissora de ràdio local...... Aquesta era
la meva primera oportunitat !, i la
vaig aprofitar presentant la primera instància per fer la sol·licitud a
les autoritats del moment.
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El 20 de Desembre d’aquell any es
va debatre i rebutjar per primer
cop la meva petició. Com es pot llegir als documents dels que disposo,
el 13 de novembre d’aquell 1990,
jo havia entrat la petició al Ple que
demanava crear un o dos llocs de
treball fixos per atendre el manteniment “d’una possible emissora
local municipal”, cas de que la Generalitat ens acabés concedint la
freqüència per poder emetre.
El tema era debatut per la Corporació amb caràcter d’urgència, al
punt número 6 del Ple i rebutjat
“per la impossibilitat econòmica
de poder-ho portar a terme”. Per
unanimitat, el Ple “acordava deixar
l’assumpte per a un estudi futur”...
és a dir, tot i que la resposta era negativa, no deia obertament que no.
Això em donava esperances.
Unes esperances que em van animar a seguir insistint i entrar noves sol·licituds, que per no fer-ho
massa llarg i reiteratiu, resumiré
datant-les. La segona, també rebutjada pels mateixos motius al
Gener del 1991.
Al Desembre del 1992 insistia per
tercera vegada i tot i que la resposta continuava essent negativa,
els matisos començaven a canviar.
Les eleccions municipals del Juny
del 1991, incorporaven cares noves al nostre consistori i amb elles,
també noves inquietuds, com ho
demostrava el fet que alguns partits ja havien incorporat al seu programa electoral la meva proposta.
El nou consistori estava format
pels veterans Fernado Valls, José
Luis Asensio i Josep Mª Fort i s’incorporaven per primer cop, Joaquin
Martí, Pili Julve, Fernando Llombart, Xavier Roe, Carles Ibañez,
Montse Tena i Gerard Franch. Josep
Bertomeu, seguia com alcalde.
La proposta va ser debatuda a la
Comissió cívica del 9 de Desembre del 1992 i em responia dient “

que es tornaria a estudiar, després
d’avaluar-ne el cost inicial i el posterior manteniment. També calia
trobar un lloc on ubicar-la.
Seguíem millorant i fent camí cap
al pas definitiu, però encara feia
falta una darrera i definitiva embranzida, la que li donaria el recolzament popular.
Conscient de que la voluntat de
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l’administració anava madurant
lentament, vaig creure oportú que
el suport de les moltes entitats esportives, cíviques i culturals que
hi havia al poble en aquell moment, ajudarien a fer caure el fruit
definitivament...i així va ser.
De fet, una de les principals raons
en que sustentava la meva proposta era la utilitat que la ràdio
municipal tindria per a l’associacionisme local, ja que permetria
dinamitzar i donar a conèixer les
moltes activitats que duien a terme, per això el 6 de Novembre de
l’any 1993, vaig convocar al Presidents de totes les entitats a una
reunió a l’antic Saló Parroquial.
Tretze, gairebé totes, van acudir a
la convocatòria i els presidents/tes
o els seus delegats van escoltar els
meus raonaments, van fer les seues
aportacions i finalment signaven
un document que faria arribar als
nostres polítics per que, definitivament, entenguessin que el projecte

de crear una emissora de ràdio al
nostre poble anava més enllà de lo
personal per a convertir-se en una
reivindicació de tot el poble representat a través dels seu arc cívic i
associatiu.

L’any següent, el 1994, seria l’any
definitiu, però això ja serà matèria
per al proper capítol.
Josep Roig i Cardona
11 Agost 2019

Opinió dels Partits Polítics

Després de tres mesos ens tornen a retrobar en esta columna política. Pràcticament han estat els 3 mesos d’estiu, de festa
major i de vacances. Tot i això, el nostre grup de JxSB ha seguit al front de l’ajuntament, donant dinamisme a l’activitat
estival municipal, treballant en força per millorar el nostre poble. Amb tot això, han passat els primers 100 dies de govern
municipal on l’aliança entre el nostre partit i ERC comença a donar els primers fruits i on s’observa el nou tarannà del
govern municipal. La voluntat d’esforç i de treball dels representants polítics és bàsic per seguir avançant en força cap a un
futur on tots volem un poble punter, modern, pacífic i democràtic.
No volem deixar passar l’ocasió tampoc de recordar el “ridícul ”espantós que estan fent els partits majoritaris a Madrid,
incapaços de dialogar, cedir i posar-se d’acord per tal de governar establement. Sembla que per a Espanya, i els seus líders
polítics, el més important és saber si aplicaran l’article 155 o no a Catalunya. Propostes de govern per als propers 4 anys, cap
ni una; però repressió a Catalunya sempre. Això ens ha de fer pensar seriosament el nostre vot per al dia 10 de novembre,
pensant en clau catalana i en els interessos dels partits espanyols. No ens hem de deixar trepitjar i seguir treballant i creient
en el model de país que la majoria de catalans volem.
Els conflictes polítics volen i necessiten d’una solució política.

Aquesta revista ens dona l’oportunitat d’expressar les nostres inquietuds i les nostres queixes. En aquesta ocasió és
diferent, ja que aquesta legislatura ERC formem part de l’equip de govern, la primera vegada des de la tornada de la
democràcia, una experiència que ens està ajudant a conèixer el funcionament intern de la casa gran. Poder treballar
per al nostre poble és realment enriquidor i gratificant. Després de 100 dies de govern podem dir que ens queda molta feina per fer
però comencem a estar satisfets de la feina feta fins ara, tot i que sempre es pot millorar, sempre al servei de la gent. Tots els membres
de la llista d’ERC, militants i simpatitzants treballarem durant aquests quatre anys per millorar i guanyar-nos la vostra confiança.
D’altre banda, estem contents d’haver realitzat la primera assemblea oberta d’ERC a Santa Bàrbara, amb una bona assistència de
públic que va fer preguntes i a qui vam poder explicar el perquè del pacte de govern fet després de les passades eleccions municipals,
ja que era un misteri que moltes persones volien aclarir. No vam amagar res, el pacte va estar sobre la taula per si algú el volia revisar.
Per a la commemoració de la diada, la Festa Nacional de Catalunya, vam fer la primera marxa de torxes i també un concert per a totes
les planeres i planers. ERC vol estar sempre al costat de les persones i que millor que oferint cultura i diversió, llàstima que per motius
climatològics no vam poder fer tots els actes que teníem previstos, però els guardem per a una altre ocasió.
I ara l’Estat Espanyol ens recompensa amb unes altres eleccions generals degut a la ineptitud d’uns partits incapaços d’arribar a
acords per governar. El 10 de novembre ens veiem a les urnes, un lloc on ERC se sent còmode, i demanem que tothom vagi a exercir
el dret a votar, hem d’anar tots a votar.
Malauradament, no tot són flors i violes, ja que el nostre país, Catalunya, continua sota la repressió d’un Estat malalt i un règim
esgotat. Aquests darrers dies han tornat les detencions i les falses acusacions de terrorisme. La persecució i l’intent de fer veure
com a violent al moviment independentista continua a l’espera d’una sentència del judici del “Procés” que no trigarà en arribar; ens
mantindrem ferms en les nostres conviccions. Votar mai potser delicte. Salut i República.
#fentpoble
#fentpaís
En l’arribada del setembre i la tornada a la rutina dels nens i nenes del nostre poble, sembla que comença altre cop
un nou any per a tots els planers i planeres, aviat veure’m passar els tractors i carros plens d’olives cap a les nostres
cooperatives i això els omplirà d’orgull planer.
El nostre partit segueix treballant per al poble, en el proper ple ordinari presentarem les nostres primeres MOCIONS que
seran dedicades a la millora de la qualitat de vida dels nostres convilatans.
Com vam dir i volem tornar a repetir, el nostre partit donarà suport a tot allò que vegem bé per al nostre poble, independentment
del partit que presenti les mocions o si l’equip de govern proposa accions positives des del nostre punt de vista. Nosaltres no tenim
en compte res que no sigui el bé del poble, i així ens mantindrem durant aquests anys vinents.
El dia 26 de setembre es realitzarà un ple extraordinari i, entre alguns precs, presentarem aquest que volem compartir amb tots
vostès.
El nostre grup ha arribat a un acord, el qual volem transmetre a aquest ple, en especial a l’equip de govern, arran del fet que el Sr. alcalde va
comunicar que estaria molt bé poder rebre els precs i preguntes amb anterioritat per tal de poder contestar-los en el mateix ple.
Doncs bé, nosaltres no passarem per escrit amb anterioritat ni els precs ni les preguntes que siguin d’aspectes concrets i que en la seva majoria
hauran sorgit entre ple i ple. Per una altra banda, seran preguntes destinades als regidors i regidores pertinents que, per la seva dedicació, podem
entendre que les poden contestar. Cal recordar que durant 23 anys sí que es van contestar i, per algun motiu que desconeixem, es va deixar de fer,
cosa que no compartim.
Entenem que per a algunes preguntes i precs sí que farà falta un estudi per poder contestar-les, encara que com ja hem dit, amb la dedicació que
tenen haurien de poder contestar-les al moment. Volem recordar que el nostre partit va donar suport a les remuneracions que perceben vostès i per
tant confiem amb el treball que duen a terme.
Aquest serà el primer prec per donar inici a una sèrie de preguntes que formularem a l’equip de govern i dir-los que estem oberts
a rebre tots els suggeriments o dubtes que els poden sorgir a tots vostès.
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