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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA
Santa Bàrbara Amposta
Sortida  Arribada
07.25 h. ........................................... 07.45 h.
08.00 h. ........................................... 08.20 h.
09.40 h. ........................................... 10.00 h.
10.20 h. ........................................... 10.40 h.
15.40 h.  .......................................... 16.00 h.
17.55 h.  .......................................... 18.15 h. 

Amposta Santa Bàrbara
Sortida  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 Santa Bàrbara
Sortida  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)
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Editorial

Ana M Panisello Arasa
Regidora de Serveis 
Socials, Noves Tecnologies, 
Esports i Turisme

Elena Estarlich Arasa
Regidora d’Ensenyament, 
Participació Ciutadana i 
Medi Ambient

Benvolguts planers i planeres,
Com sabeu fa uns 6 mesos que formo part de l’equip de govern de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, gairebé una sorpresa. Us he de dir que fa 12 mesos no tenia ni al 

pensament d’emprendre aquesta etapa.
Aquesta l’emprenc, com una etapa d’aprenentatge, amb molta responsabilitat, però amb 
ganes de treballar en esforç, d’escoltar a tothom i millorar el nostre poble.
En aquest poc temps, he tingut moments que he pensat, on t’has posat? I d’altres que he dit: 
Queda molt per fer!
Ha estat un inici intens, directe, al mig de les Jornades Esportives, que com sabeu fa 26 
anys que es fan i és una responsabilitat que tot surti bé i que les persones que participen 
tinguin tot el suport de l’Ajuntament, ja que l’esport és salut i qualitat de vida i per això 
sempre estaré al costat de l’esport. Les Jornades Esportives van seguir amb un estiu ple 
d’activitats al poliesportiu i les piscines municipals on es va poder gaudir de cursets, classes, 
etc. I, les festes, una setmana plena d’actes i activitats on vam gaudir de moments especials 
que formaran part dels nostres records. També curses, la diada de l’11 de setembre, el 40è 
aniversari de l’Associació de Jubilats, la fira...
També durant l’estiu, amb l’objectiu de millorar la conservació, gestió i difusió de la col·lecció 
d’Història Natural Josep Antoni Valls vam començar la catalogació al Museu de la Vida a la 
Plana, amb tasques que permetran la gestió de tots els exemplars de la col·lecció del fons 
paleontològic i mineralògic.
Des de la Regidoria de Serveis Socials estem impulsant nous projectes i, pel que fa al Centre 
de Dia, també estem plantejant-nos nous horaris i l’ampliació de dies del servei i, finalment, 
també hi haurà canvis a la Llar de Jubilats. I, des de la Regidoria de Noves Tecnologies, seguirem 
treballant per a la implementació de l’administració electrònica i per facilitar l’accés a tota la 
ciutadania, així com per impulsar projectes innovadors de robòtica i maquinari per treballar 
amb les eines 3D més actuals.
Estic gaudint i patint al costat de tots, però no hi ha res que no es pugui millorar i per la meua 
part faré tot el possible perquè així sigui, desitjant que es faci realitat.
Espero que tothom hagueu passat uns Bons Nadals!

Planers i planeres,
Com ja sabeu, fa uns mesos vaig entrar a formar part de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
com a regidora, una tasca que desconeixia, però que a poc a poc vaig assumint amb molta 

il·lusió, treball, constància i dedicació.
Des d’un primer moment vaig encapçalar les regidores d’Ensenyament, Participació Ciutadana 
i Medi Ambient, unes regidories que desconeixia completament però que estic posant tot de la 
meua part per tirar-les endavant i que sobretot els planers i les planeres us sentiu satisfets de 
com estan funcionant.
Pel que fa a la Regidoria d’Ensenyament, m’atreviria a dir que és la que, en un principi, pensava 
que seria la més propera a mi per la meua vinculació amb l’Escola de Música Germans Arasa 
“Los Flarets” i l’AMPA de l’Institut les Planes, però mai més lluny de la realitat, ja que aquesta 
regidoria comporta una sèrie de responsabilitats que afecten en bona part a gairebé tota la 
població, ja que considero que l’educació és vital per al futur del nostre poble. Aquest és el 
primer curs escolar que estic al capdavant d’aquesta regidoria i intento satisfer les necessitats 
de tots els centres i estar al costat dels professionals atenent les seues demandes.  
La Regidoria de Participació Ciutadana, tot i semblar una regidoria mot agraïda, ja que gairebé 
tots els assumptes giren al voltant de les celebracions, festes i tradicions, darrera hi ha moltes 
tasques que s’han de treballar amb molta cura per no frustrar les il·lusions de les persones 
que estan esperant durant temps que se celebren. En aquesta regidoria ja he pogut organitzar 
la diada de l’11 de setembre, també la festivitat de Sant Antoni que aquest any hem introduït 
canvis per intentar revitalitzar aquesta festa tradicional, esperant que cada any vagi a més, a 
l’igual que el carnaval que gairebé ja està aquí i que estic molt nerviosa per veure si tot el que 
hem preparat en tanta il·lusió acaba agradant i fa gaudir als participants.
I, finalment, pel que fa a la Regidoria de Medi Ambient, en un primer moment ja ens hem 
vist en la necessitat de substituir els contenidors soterrats de recollida de residus urbans per 
contenidors de superfície, un canvi que ha suposat moments intensos amb algunes dificultats, 
però que a la llarga suposaran millores en la gestió dels contenidors i un estalvi econòmic per al 
poble. Però també hi ha molts més temes relacionats amb aquesta regidoria, com per exemple 
els excrements de gossos, que hauré d’abordar a partir d’ara.
En definitiva, tot i que soc una persona que em costa parlar en públic i estar al capdavant, 
l’experiència fins ara ha estat molt positiva i continuaré treballant i lluitant perquè Santa Bàrbara 
continuï avançant i ho faré amb la responsabilitat que això suposa, posant-me a disposició de 
tothom que em necessiti i vulgui posar-se en contacte amb mi per resoldre qualsevol qüestió 
relacionada amb les regidories que encapçalo.
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Alcaldia, Urbanisme, Cultura i Personal

Exposició: “TU TENS LA CLAU”

El dia 7 d’octubre es va inaugurar, 
a l’Smartcentre de Santa 
Bàrbara, l’exposició “Tu tens la 

Clau”, una exposició itinerant per les 
biblioteques de les Terres de l’Ebre 
que ve a ser una mostra que ensenya 
com d’important és conèixer-nos 
i enfortir-nos per a reduir l’abús 
de drogues i altres addiccions, 
oferint claus per obrir cinc portes 
del desenvolupament personal: 
les emocions, els pensaments, els 
valors, els plaers i la comunicació.
L’exposició ha estat organitzada 
per  Projecte Home Catalunya, 
una ONG per a les addiccions, i el 
Servei de Biblioteques Públiques de 
Catalunya. 
En la nostra societat hi ha 
factors com l’accés a l’habitatge, 
una feina digna, una adequada 
atenció sanitària o una comunitat 
cohesionada que condicionen el 
grau de benestar personal, la salut i 
la integració social. Malgrat aquests 
determinants externs, cada individu 
disposa de les seves pròpies eines per 
a construir-se una vida més plena i 

saludable i contrarrestar situacions 
difícils. 
Un dels fenòmens amb més riscs 
per a les persones és l’abús de les 
drogues, especialment entre els 
joves. Al darrer any, un 75,6% dels 
nois i noies de 14 a 18 anys begué 
alcohol, un 34,7% fumà tabac i un 
26,3% cànnabis (Enquesta ESTUDES 
2016/2017).
La inauguració va anar a càrrec del 
director de Projecte Home Catalunya 
Oriol Esculies que va presentar 
l’exposició i va fer una petita visita 

guiada. També va adreçar unes 
paraules al públic assistent la 
regidora de Serveis Socials, Ana 
Panisello, que va agrair el fet que 
l’exposició es pogués portar fins a 
Santa Bàrbara i que li agradaria, i 
intentaria fer el possible perquè així 
sigui, que la visitessin adolescents, 
joves, pares, mares, professionals de 
l’àmbit social, educatiu i de salut i 
públic en general de Santa Bàrbara, 
ja que tracta temes molt significatius 
on la prevenció és importantíssima 
i tota la informació que es pugui 
tindre mai és prou.

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

HOTEL RESTAURANT



Alcaldia, Urbanisme, Cultura i Personal

Aquest any 2020, se celebra el 
XXIX Concurs Literari Sant 
Jordi Vila de Santa Bàrbara. 

El premi que es convoca el premi 
següent:
PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 
600 € i donat per l’AJUNTAMENT, a 
un relat curt d’una extensió mínima 
de 15 pàgines, de tema lliure; i un 
accèssit de caràcter local de 120 €, 
donat per l’AJUNTAMENT.
El termini d’admissió dels originals 
acabarà el divendres 20 de març de 
2020, a les 13 hores. 
El veredicte del jurat es farà públic 
el dia 3 d’abril de 2020. El mateix 
dia es donarà a conèixer la data del 
lliurament dels premis.
Les bases específiques d’aquest 
concurs es poden consultar a la web 
municipal www.santabarbara.cat. 
També es pot realitzar qualsevol 
consulta a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, telèfon 977 717 000.
També es convoca el XXIX CONCURS 
LITERARI ROGELIO FARNÓS, de 

caràcter local, destinat als alumnes 
de l’Escola Jaume Balmes de Santa 
Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un 
dels cicles d’Educació Primària i 
d’Educació Infantil se li atorgarà un 
premi consistent en un lot de llibres, 
donat per l’AJUNTAMENT. A més a 
més, tots els participants rebran un 
record commemoratiu.

L’especificació de les bases serà 
establerta per la mateixa escola.
L’alcalde i regidor de Cultura, Alfred 
Blanch, creu que aquest concurs 
que s’organitza des de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara dona prestigi a la 
cultura planera, però sobretot dona 
a conèixer el nostre poble a l’exterior, 
ja que hi ha molts participants 
d’arreu de Catalunya. 

XXIX Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara

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



Per quart any consecutiu, 
Santa Bàrbara ha rebut una 
subvenció per realitzar la 

contractació d’una persona en 
contracte de pràctiques, dins del 
marc del programa de contractació 
de joves en pràctiques beneficiaris 
del programa de la garantia juvenil 
a Catalunya, impulsat des del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i des del 
Fons Social Europeu.
Enguany, el perfil escollit per 
realitzar aquesta actuació correspon 
a administratiu/va, per realitzar 
tasques de suport a les oficines de 
l’ajuntament. Cal tenir present que, 
per poder optar a aquest tipus de 

contractació, cal tenir entre 16 i 29 
anys, ser beneficiari/a del sistema 
nacional de la garantia juvenil, estar 
inscrit com a demandant d’ocupació 
no ocupat i disposar de la titulació 
requerida. aAquesta contractació, 
a banda, complementarà a una 
altra persona que, actualment, està 
realitzant les pràctiques d’empresa 
a les oficines de l’ajuntament.
Amb aquest ja són vuit els joves que, 
en aquests darrers anys, han pogut 
gaudir d’aquest tipus de contractes. 
El principal objectiu és intentar 
que adquireixin experiència laboral 
ja que, en la majoria dels casos, 
s’ha observat que molts d’aquests 

joves disposen d’una formació molt 
elevada però, contràriament, no 
tenen experiència laboral. 

Inici del programa de contractació de joves en pràctiques

Governació, Promoció Econòmica i Fires

La Diputació de Tarragona, 
en el marc de les diferents 
convocatòries d’ajuts 

i subvencions, va atorgar a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
les següents subvencions per a 
l’anualitat 2019:
- Actuacions de protecció de la salut 
pública per a la gestió d’espècies 
plaga i espècies invasores en espais 
urbans i periurbans i recollida 
d’animals domèstics abandonats: 
4.386,05 €
- Protecció de la salut pública per a 
la millora de la gestió i qualitat de 
l’aigua per consum humà: 2.363,94 €

- Actuacions per a la protecció de la 
salut pública per la seguretat de les 
zones de bany (platges i piscines): 
6.895,20 €
- Activitats i programes de foment 
cultural per a poblacions de menys 
de 5.000 habitants: 4.968,92 €
- Inversions en equipaments 
municipals d’interès ciutadà i 
edificis singulars i patrimonial i de 
valor cultural: 2.797,35 €
- Accions de difusió de productes 
agroalimentaris i artesans: 5.187,65€ 
- Activitats esportives de caràcter 
singular: 1.881,17 € 

Ajuts de la Diputació de Tarragona per a l’any 2019

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



Governació, Promoció Econòmica i Fires

El vent va ser el protagonista de la XXIII Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç, especialment 
durant el dissabte la tarda, fet que va obligar a 

suspendre-la. Ratxes de fins a més de 100 km per hora 
van portar a l’organització a prendre la decisió de tancar 
les portes fins que aquest no suposés un perill per a les 
persones, tant visitants com expositors. Tot i això, la 
persistència d’expositors, entitats i organització van fer 
que la fira obrís de nou les portes el diumenge.
Tot i que alguns actes es van ajornar o, fins i tot anul·lar, 
novament la fira va estar atapeïda d’actes de tota 
mena. A les ja tradicionals jornades tècniques agrícoles, 
exposicions diverses, concursos (allioli, esprémer 
mandarines, tast d’olis novells...), tallers, degustacions 
gastronòmiques... cal destacar la xerrada tècnica del 

regadiu del canal Xerta-Sénia, la presentació oficial 
de l’Enllaç de l’Ebre Cooperativa Agroecològica o la 
consolidació d’activitats d’aire etnogràfic i cultural, com 
la ballada de jotes, la passejada amb carros tradicionals 
o la visita a les oliveres mil·lenàries del municipi. Un 
programa molt complet amb un bon grapat d’activitats.
La fira, que va ser inaugurada pel Sr. Ramon Sarroca i 
Capell, president de la Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya, va “estrenar” també nou regidor, Manel 
Crespo Liñán, qui va prendre el relleu de Judit Lleixà 
Solà, regidora responsable de les darreres dotze edicions. 
Per a Crespo, aquesta edició va ser una prova de foc, no 
només per ser la primera que n’era el responsable, sinó 
per tot el que va succeir a nivell meteorològic, que va 
posar a prova l’acció i reacció de l’organització. 

XXIII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç
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Serveis, Agricultura, Mitjans de Comunicació i Hisenda

JEP 2019

Un any més, Santa Bàrbara va 
participar en la celebració 
de les JORNADES EUROPEES 

DE PATRIMONI - TERRITORI SÉNIA 

2019, dedicades a L’Art i Oci.
L’activitat va consistir en un breu 
concert a càrrec de la banda de 
l’Escola de Música Germans Arasa 
“Los Flarets”, per després fer una 
visita de les instal·lacions, antic 
escorxador inaugurat l’any 1928, 
i que des de 2002 dona cabuda a 
l’Escola de Música.
A l’interior, els visitants van poder 

veure alguns instruments originals 
que van pertànyer als Germans 
Arasa, així com algunes fotografies 

antigues propietat d’una descendent 
de la família, l’actual regidora de 
l’Ajuntament Elen Estarlich.

Al llarg de l’últim trimestre de 
2019 es van realitzar a Santa 
Bàrbara diverses jornades 

tècniques, cursos i xerrades 
informatives relacionades amb el 
món de l’agricultura.
El 24 de novembre: Xerrada 
informativa sobre l’estat actual de 
les obres del Canal Xerta-Sénia, dins 
del marc de la Fira de l’Oli.
El 21 de novembre:  Jornada tècnica 
“Gestió digital del món agrari” a 
càrrec de JARC.
El 15 d’octubre: Curs “Les bones 
pràctiques en la producció d’olis 
de qualitat” organitzat per la 

Mancomunitat de la Taula del Sénia.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
continuarà donant suport a totes 
aquestes activitats perquè és 

important que els nostres pagesos 
es mantinguin ben informats i 
sàpiguen de primera mà totes les 
novetats del sector. 

El consistori va portar al ple 
l’aprovació de les Ordenances 
Fiscals del 2020 amb 

unes modificacions en la taxa 
d’escombraries amb una lleugera 
disminució amb l’impost que passa 
de 105 euros a 99,75 euros, el que 
suposa un descompte del 5 %. 
El PSC les va aprovar perquè va dir 
que entenien les modificacions que 
es fan en funció de les necessitats 
que hi ha.
El MAP, que van trobar molt bé 
aquesta rebaixa, a la votació es van 

abstenir, segons explicava la seva cap 
de llista perquè lamentaven que no 
s’hagués consultat en una comissió 
i haguessin pogut fer aportacions 
interessants.
El PP va votar a favor perquè 
segons argumentava el seu cap de 
llista estan d’acord en la rebaixa 
d’escombraries.
Per la seva part Junts x Santa Bàrbara 
i ERC creuen molt positives aquestes 
rebaixes de cara al contribuent i 
esperen poder-ne aplicar més. 

Santa Bàrbara rebaixa les escombraries per al 2020 un 5%

Agricultura i formació

8



Serveis, Agricultura, Mitjans de Comunicació i Hisenda

En el ple extraordinari del dia 
13 de desembre, entre d’altres 
punts, es va aprovar el pressu-

post municipal per a l’exercici 2020 
amb els vots favorables de Junts x 
Santa Bàrbara i ERC,  l’abstenció de 
PP, MAP i PSC, i cap vot en contra.  
El pressupost ascendeix a 3.135.060 
€ pel que fa referència a ingressos i 
3.112.196 € en l’apartat de despesa, 
el que suposa un increment del 
0,89 % respecte de l’aprovat al 2019 
i es continua complint l’objectiu 
d’estabilitat, la regla de la despesa 
i l’objectiu de deute, mantenint 
per segon any consecutiu una ràtio 
d’endeutament del 0 %.
Segons va explicar l’alcalde, l’import 
es distribueix en tres parts principals, 
per un costat la destinada a personal, 
una altra a manteniments i serveis, i 
finalment una tercera a inversions. 
Mitjançant el pressupost aprovat, 
l’equip de govern continua donant 
prioritat al manteniment dels serveis 
bàsics i d’atenció a les persones, com 
són el Centre de Dia, Llar d’Infants, 
Escola, Smartcentre, Llar de Jubilats, 
Instal·lacions Esportives, Centre 
Obert, Servei de Neteja Viària, 
Recollida d’Escombraries, Serveis 
Socials, Escola de Música, Museu 
de la Vida a la Plana, etc. Però a la 
vegada aquest pressupost també 
inclou partides per fer front a noves 
inversions per tal de millorar la 
nostra xarxa viària o les nostres 
instal·lacions. Així doncs, al 2020 està 
prevista la remodelació del carrer 
Aire, Fase II (tram comprés entre 
c/ Princep i c/ Roger de Llúria), una 
actuació per convertir les escales del 
carrer Indústria en un vial obert al 
trànsit, la instal·lació d’un punt de 
recàrrega per a vehicles elèctrics, 
continuar fent renovació en les 
xarxes de l’enllumenat públic i aigua 
potable, o fer millores en l’Escola o la 
Llar de Jubilats.
És important remarcar que tot això 
es farà sense haver d’incrementar 
cap impost o taxa municipal, o 
fins i tot havent rebaixat la taxa de 
recollida d’escombraries en un 5%.

Cal tenir en compte que una vegada 
fet el tancament pressupostari 
de 2019, i en funció del romanent 
de tresoreria que hagi disponible, 
l’equip de govern té previst 
incorporar unes altres inversions, 
com podria ser la continuació de 
les obres d’arranjament de l’edifici 
de l’Ajuntament. Així mateix es 
continuarà fent actuacions per 
reparar camins del terme municipal, 
fet que dependrà en part de les 
subvencions a les quals es pugui 
accedir.
Una vegada l’aprovació sigui 
definitiva, es podrà consultar el 
detall dels pressupostos a la pàgina 

web municipal i a les oficines de 
l’ajuntament.
L’alcalde, Alfred Blanch, i el regidor 
d’Hisenda, Antonio Ollés, defensen 
aquests comptes del 2020, ja que 
segueixen en la línia de millora i 
manteniment dels serveis bàsics 
per a la població, així com en els 
aspectes més necessaris d’inversió. 
Tanmateix, tot l’equip de govern 
vol donar les gràcies públicament 
a tot el Departament de Secretaria 
i Intervenció per la bona feina feta 
durant tot el procés d’elaboració i 
tramitació del pressupost 2020, que 
ens permetrà començar l’any amb 
els nous comptes en funcionament.

Aprovat el pressupost municipal per a l’any 2020
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Salut, Festes i Joventut

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

DATA 15/10/2019 13/11/2019 5/12/2019

LLOC Xarxa: c/Ausias Marc Xarxa: c/Ausias Marc
Xarxa: c/Ausias 

Marc 

CONCEPTE LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0

Recompte Clostridium 
Perfringers

0 0 0 0

Recompte colònies a 22ºC 
(Dipòsit)

100 <1 1 1

Recompte bactèries Coli-
formes

0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 <0’05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’71 0’77 0’71

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

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 525 538 535

Olor (a 25ºC) 3 1 2 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’8 7’7 7,7

Sabor (a 25ºC) 3 1 2 1

Terbolesa (Dipòsit) 1 <0’02 0’41 <0’02

Terbolesa (Xarxa) 5 0,2 0,2 0,2
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Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Contenidors de superfície

La Regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara ha vist la necessitat de 

substituir els contenidors soterrats 
de recollida de residus urbans per 
contenidors de superfície. Els motius 
han estat diversos, són més barats 
de posar i rendibilitzar i garanteixen 
el mateix nivell de reciclatge, els 
requisits d’instal·lació i la neteja 
periòdica al no haver de netejar 
els fossats també són més barats, 
per tant, això suposa un estalvi 
econòmic per al poble i, tot i que els 
canvis sempre suposen moments 
intensos amb algunes dificultats, 
com per exemple el fet que s’han 
hagut de retirar els contenidors 

soterrats o s’han hagut de netejar i 
clausurar tots els fossats pel seu mal 
estat, a la llarga suposaran millores 
en la gestió dels contenidors.
L’any 2006, un any després que 
es comencés a instaurar el model 
compacte de recollida de residus, 
amb illes de contenidors  que 
ofereixin  accés a totes les fraccions, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
començar a treballar amb el Consorci 
de Residus del Montsià (ara integrat 
al Copate). Finalment, al maig de 
2008 es posaven en funcionament 
a Santa Bàrbara els contenidors 
soterrats amb 17 àrees de recollida 
de deixalles, i sota el context que 

en 10 o 12 anys aquests contenidors 
esgotarien majoritàriament la seua 
vida útil i s’haurien d’adaptar a les 
noves normatives.
La regidora de Medi Ambient, Elen 
Estarlich, creu que amb aquest 
canvi milloraran algunes qüestions 
referents als contenidors, i es posa 
a disposició de qualsevol persona 
que tingui dubtes i vulgui posar-
se en contacte amb ella per 
resoldre’ls. També assenyala que 
aquests contenidors són igualment 
compatibles tècnicament amb el 
model de recollida del Copate que a 
l’agost del 2018 va assumir la gestió 
dels residus de la nostra comarca.
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INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Conveni de pràctiques amb el centre Microdelta Soft, SL

Una alumna resident a 
les Cases d’Alcanar, que 
està cursant formació del 

Servei d’Ocupació de Catalunya 
en confecció i publicació de 
pàgines web al centre formatiu 
Microdelta Soft SL d’Amposta, ha 
realitzat les 80 hores de pràctiques 
necessàries per finalitzar la 
formació, a l’Smartcentre de Santa 
Bàrbara. L’alumna ha col·laborat 
en les tasques de configuració i 

actualització de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, així 
com en la creació d’una pàgina web 
pròpia. 
Periòdicament, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara realitza convenis amb 
centres educatius del territori per 
tal de facilitar als seus alumnes les 
pràctiques externes, a fi que millorin 
la seva capacitat educativa i disposin 
d’experiència pràctica a l’hora de 
buscar una ocupació en el futur. 

El projecte es va iniciar al mes de 
febrer del curs passat, després 
de detectar la necessitat des 

dels diferents agents implicats amb 
l’educació i serveis socials de la 
localitat. S’ofereix als nens i nenes 
un suport de reforç escolar per donar 
resposta a diverses necessitats 
socials i d’aprenentatge.
Després d’haver realitzat les 
coordinacions amb els centres 
educatius del municipi, aquest curs, 
Reforç Actiu es va iniciar amb un 
total de 52 nens i nenes, que han 
estat derivats dels centres educatius.
Els menors de primària assisteixen 
de 12.30 a 13.30 h, una vegada a 
la setmana, i estan distribuïts per 
cursos escolars, amb grups reduïts o 

individuals. I els de secundària, dues 
tardes a la setmana a partir de les 15 
i fins a les 17 h. El projecte es porta a 
terme al Centre Municipal de Serveis 
Socials.
No és un servei anual, és a dir, no 
significa que hagin de venir de 
l’octubre fins al maig, sinó que si 
el menor assoleix els objectius, 
es donarà de baixa del servei, per 
tal d’oferir aquest recurs a altres 
menors que ho necessitin.
Ana M. Panisello, responsable del 
servei, creu que és molt important 
mantenir i impulsar aquest tipus 
de projectes des de la Regidoria 
de Serveis Socials, tant per als 
infants i adolescents, que els 
permeten reforçar les mancances 

d’aprenentatge que puguin tenir, 
com per acompanyar a les seves 
famílies amb les tasques dels seus 
fills i filles. 

Nou curs de reforç actiu

Des de la Regidoria de Serveis 
Socials es convidava a 
tothom a recollir les seves 

grues per escriure els seus desitjos i 
després realitzar les grues.
El dia 10 de desembre van 
estar entregades a la Mútua 
General de Catalunya per tal 
que les recomptessin i poder fer 
l’aportació a La Marató de TV3, que 
anava destinada a les Malalties 
Minoritàries.
Aquesta activitat va ser un èxit, 
1.396 grues es van realitzar entre 

tots i totes. Juntament amb les 
activitats que es van realitzar del 9 
al 15 de desembre, Santa Bàrbara va 
poder aportar el seu granet de sorra 
a la Marató.
Ana M. Panisello valorava 
positivament l’èxit aconseguit amb 
les grues i animava a tothom a 
participar de les activitats que es 
realitzaven en benefici de la Marató. 
També donava les gràcies a tots i totes 
els que havien col·laborat amb la 
realització de grues i, especialment, 
a Betlem Espuny Cuadrad.

1.396 grues fetes a Santa Bàrbara
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

El dia 19 d’octubre i el dia 16 de 
novembre es van dur a terme 
les activitats infantils dels 

mesos d’octubre i novembre. 
Els infants a l’activitat de l’octubre 
van realitzar una manualitat 
aprofitant que era l’entrada a la 
tardor. La manualitat va consistir 
en realitzar un arbre fet amb cartró, 
cartolina i paper de seda. A l’activitat 
del novembre van realitzar cuina 
amb l’elaboració de brotxetes de 
fruita i figuretes de pa “bimbo” amb 
“pavo” i formatge.
Aquestes activitats ja fa molt temps 
que es van portant a terme i gairebé 
sempre són un èxit de participació, ja 
que de les 11 hores i fins les 13 hores 
d’un dissabte al mes es realitzen 
activitats temàtiques per als infants 
del municipi.

Ana M. Panisello, regidora de Serveis 
Socials, agraeix a les famílies la 
confiança que depositen a les 

monitores en portar als seus fills i 
filles a l’activitat, igualment que la 
tasca que realitzen les monitores.

Activitats infantils

Santa Bàrbara aportarà 2.597 € a la Marató

Durant la setmana del 9 
al 13 de desembre des de 
l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara es van portar a terme 
diferents activitats per recaptar 
diners per a la Marató de TV3. En 
dilluns es va realitzar el contacontes 
de “La història de Federito: el trèvol 
de quatre fulles i el cassó de Gerard” 
a càrrec de la fada purpurina; 
l’activitat va tenir un gran èxit per 
part dels nens i nenes del nostre 
poble. En dimarts es van realitzar 
unes manualitats nadalenques per 

a infants i adults. En dimecres es va 
portar a terme una ruta pels parcs de 
salut de la nostra població. En dijous 
es va realitzar un taller de cuina per 
tal d’elaborar les postres per al sopar 
de pa i porta; en aquest taller es va 
poder realitzar coc de sabors, coc 
borratxo i coquetes de panoli. I per 
acabar la setmana, en divendres es 
va realitzar el sopar de pa i porta a 
l’Smartcentre. Al sopar vam poder 
gaudir de la col·laboració del Grup 
de Twirling que ens va realitzar una 
petita demostració. També vam 

poder gaudir de diferents bingos i les 
postres que s’havien realitzat el dia 
anterior.
Totes les activitats de la setmana, els 
origamis (1.396), la venda de llibres i 
DVD i la col·laboració econòmica de 
la Unió Ciclista de Santa Bàrbara van 
fer possible que la nostra població 
donés 2.597 € a favor de la Marató.
Ana M. Panisello, regidora de Serveis 
Socials valorava molt positivament 
aquesta recaptació i la implicació de 
la població a la Marató.
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Mostra de pessebres 2019

Andrea i Diego Alfaro Jiménez

Mar i Carla Accensi Arasa Edgar Serna Arasa

Escola Jaume Balmes

Noah Cid Tiscar

Isabel Accensi López

Joana Bel Ripollés

16



Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Marcel Espuny Cuadrad Ona Subirats Caballé

Nàdia, Benet i Jessica



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2019

• Abonat a les llibretes les monovarietals de 
la campanya d’olives. Avançament de la 
collita d’olives fins al 30/11/2019. Garrofes 
2018/2019.

• PAC 2019 abonat el 95 % al Banc 
corresponent.

• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern 
de Camp amb les aplicacions de productes 
fitosanitaris, és imprescindible per poder 
cobrar la subvenció de l’oli. 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 a la planera absent…
Carme Fort Aixendri
Em dic Carme Fort Aixendri i vaig 
néixer el 16 de juliol de 1979. Els 
meus pares són Amado Fort (fill de 
Benjamín i Ángeles, net de “Pepito 
de les mitges” i del forn d’Amado) 
i Mª Carmen Aixendri (filla de José 
d’Aixendri i Teresa “la central”). Tot 
i els meus orígens, quan era petita 
i la gent gran em preguntava qui 
era, jo sempre responia: neta de 
Teresa la Central. 

Com molta de la joventut que 
viuen en pobles petits hem de 
marxar per poder estudiar. I en el 
meu cas, com encara no teníem 
l’institut a Santa Bàrbara vaig 
haver de marxar amb 12 anys a 
estudiar BUP a les Teresianes de 
Tortosa, després va venir Reus i 
finalment Lleida, on vaig estudiar 
Magisteri en Educació Infantil. 

L’inici de la meva vida laboral 
va començar com a monitora 
de menjador a la Llar d’Infants 
a Lleida fins que em va sortir 
l’oportunitat de treballar a la 
Llar d’Infants Verge del Roser de 
Masdenverge. I com us podeu 
imaginar no vaig pensar-m’ho dos 
vegades. Cap a Santa falta gent!  
Després de 4 anys, vaig decidir fer 
un canvi. Aquest, va ser el primer 
de tot un seguit que m’han portat 
a ser qui soc ara. 

En entrar a llistes d’Ensenyament 
vaig passar a ser, com diuen ells, 
“itinerant”, sense una plaça fixa 
i rodamons. Ampliem horitzons 
amb la il·lusió d’aconseguir la 
feina dels nostres somnis. I, per 
sort meva, així va estar. Un bon 
dia vaig fer cap a la Fatarella on 
vaig compartir piset amb altres 
mestres que estaven en la mateixa 
situació. Ves per on, la Fatarella 
és va convertir amb el meu lloc 
de treball i on vaig coincidir amb 
la persona que actualment estic 

compartint la vida, en Jordi Tomàs, 
i amb ell encara van canviar més 
les coses.

La meva màxima aspiració era 
tornar a Santa Bàrbara, viure al 
meu poble, al costat de la meva 
família, qui ha estat i és un puntal 
en la meva vida. Si en aquell temps 
algú m’hagués dit que marxaria 
a viure lluny del meu entorn 
estimat... l’hagués mirat i li hauria 
contestat que estava ben boig!

Malgrat aquesta opció personal 
que jo ja tenia clara des de feia 
molts anys, hi havia una realitat 
que no podia ni volia canviar: el 
Jordi tenia tan clara la seva il·lusió 
de vida com jo la meva. I després de 
molt lluitar i treballar diàriament, 
al Jordi li van oferir feina a una 
universitat d’alemanya. La veritat 
és que jo estava convençuda de 
què seria una relació a distància i 
que ell acabaria tornant i deixant 
aquella feina... però la realitat va 
estar una altra... Ens vam casar i a 
tots dos ens resultava una situació 

molt dura estar separats per 1.700 
km. Ens estimàvem i aquí no hi 
havia possibilitats de feina per a 
ell. Què faig? Què fem? Per aquell 
temps hi va haver una ministra 
que es va atrevir a dir que “la 
joventut més preparada marxava 
fora del país per ganes d’aventura”, 
crec que si la haguéssim tingut al 
davant ens la mengem! Així que un 
bon dia, vam prendre la decisió de 
demanar una excedència i marxar 
amb el meu marit cap a Göttingen 
(Alemanya). No sé si em vaig beure 
l’enteniment o que va passar, 
però n’estava ben tipa d’aquesta 
separació. Aquest va estar el 
motiu de deixar el meu poble i 
la meva família endarrere. Junts 
vam començar una etapa gens 
fàcil per a mi; l’enyor dels pares 
i el germà (Amado), la cunyada 
(Gisela) i el meu fillol (Martí) es va 
instal·lar al meu cor, i sempre m’ha 
acompanyat. Allò que ho ha fet i 
encara ho fa viable són les visites, 
les anades i vingudes, el saber 
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L’entrevista

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

que marxo però sempre torno. Les 
tornades són meravelloses... la 
meva gent, el meu poble... sempre 
dintre el cor. En aquesta etapa 
alemanya vaig obrir tot un ventall 
de possibilitats que mai m’havia 
plantejat: aprendre alemany, fer 
nous amics de diferents països i 
cultures, per cert molt bona gent, 
amics que encara avui conservem 
i als qui també enyorem i estimem. 
A l’estar junts ja se sap... va venir al 
món la nostra primera filla, la Noa. 
Ella va començar a parlar allí i vaja 
com aprenia català i alemany! Ens 
feia unes barreges que rèiem tota la 
família. Jo, després de la baixa per 
maternitat vaig treballar a una llar 
d’infants i va ser aleshores quan 
em vaig adonar de què aquella 
societat veritablement valora la 
família, el fet de poder gaudir els 
fills i compaginar-ho amb la feina. 
Ens superen per golejada! Però el 
temps passava i tant el Jordi com 

jo cada cop teníem més clara la 
idea de tornar a Catalunya, ja que 
volíem que la xiqueta estigués més 
prop dels seus iaios, de la família. I 
el Jordi a poc a poc, com una mena 
de formigueta, anava preparant el 
terreny laboral. Fins que el somni 
es va fer realitat, i l’estiu del 2016, el 
govern alemany li va concedir una 
beca per treballar conjuntament 
amb uns investigadors de Girona, 
ciutat on ell ja havia viscut en 
anterioritat. La veritat és que 
apropar-nos a casa ja era una 
realitat! Així que vàrem desmuntar 
una llar per formar-ne una altra a 
Girona. La felicitat va ser immensa, 
vam deixar amics a qui estimem 
molt, però el fet d’estar prop de 
la família era el més important! I 
pocs mesos després va néixer la 
nostra segona filla, la Iraia.

Avui seguim treballant els dos a 
l’entorn de Girona, jo vaig trobar 
plaça a Sant Gregori, el poble 

que ens ha acollit, i encara estic 
treballant al mateix lloc i Jordi 
continua esforçant-se per poder 
treballar d’investigador.

Les nostres filles són el nostre 
tresor! Ara parlen un català 
oriental que no hi ha forma de 
contrarestar a casa!!! 

I així és com arribem a que jo, una 
planera de tota la vida, que només 
volia viure al seu poble i al costat 
de la seva família, em trobi fent 
un article com a “planera absent”. 
Sí, allò que més desitjo és un dia 
deixar de ser absent i poder tornar 
a Santa Bàrbara, al costat de totes 
les persones que tant estimo! Però 
cal dir que he format la meva 
família i en aquest moment en 
som quatre. Per experiència puc 
afirmar que la vida va tancant 
i obrint camins... el que hagi de 
ser serà, però jo no he deixat mai 
d’enyorar el meu poble i la meva 
gent.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

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

NOTES DE L’AJUNTAMENT 

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

 ü Padró d’habitants: 

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

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

- Modificació de dades personals: 

• DNI / NIE (fotocòpia). 

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial). 

• Noms i cognoms (certificat de naixement).

 ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries): 

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

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

 ü Padró de taxes (conservació del cementiri): 

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

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

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

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

SOREA

El servei municipal d’aigües de Sorea, aquest trimestre, atendrà al públic de 16 a 18 hores, a les oficines de 
l’Ajuntament, els dies:
14 de gener  –  28 de gener – 11 de febrer – 25  de febrer – 10 de març – 24 de març 

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest trimestre seran:
El segon divendres de cada mes
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 2020 
Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de pagament 
en voluntària és, previs els tràmits legals oportuns, el següent:

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 1 27/03/2020 - 29/05/2020
500 - IBI URBANA 1 30/04/2020 - 30/06/2020
501 - IBI RÚSTICA 1 30/04/2020 - 30/06/2020
592 – OVP TAULES I CADIRES 1 29/05/2020 - 31/07/2020
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 1 30/06/2020 - 31/08/2020
840 - CONSERV. CEMENTIRI 1 30/06/2020 - 31/08/2020
010 - IAE 1 30/07/2020 - 30/09/2020
500 - IBI URBANA 2 28/08/2020 - 30/10/2020

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

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

NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2019
ARJAN FERNÁNDEZ SOSA .................................20/09/2019
Joel Fernández Royo
Olga Sosa Duarte

ONA ROÉ RODRÍGUEZ .......................................01/10/2019
Jordi Roé Bonfill
Cristina Rodríguez González

HUGO ZAPATA GALASO .....................................10/10/2019
Juan Carlos Zapata Gil
Dèbora Galaso Altés

NORA JIMÉNEZ CRUZ ........................................12/10/2019
José Andrés Jiménez Collazos
Vanesa Cruz Sandonís

ANASTASIA SCHENE MORALES ........................18/10/2019
Arnold Costel Schene
Tatiana Morales Moreno

JÚLIA FANECA GARCIA
LLUÍS FANECA GARCIA......................................05/11/2019
Marcos Antonio Faneca Trilla
Olaya Garcia Solà

IRIS MAYA IORGA ...............................................22/12/2019
Marius Cosmin Iorga
Simona Andreea Meterez

JULEN RODRÍGUEZ MARTORELL ......................25/12/2019
Juan Ramón Rodríguez Carles
Marina Martorell Ibáñez

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE 2019

RUBEN GUILLAMÓN DÍAZ
YOLANDA BALASTEGUI SOLÀ ..........................16/11/2019

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2019

JOSÉ PÉREZ FERRÉ ..............................................27/09/2019

ROSA CUADRAT BALAGUÉ ................................07/10/2019

SALVADOR JOAQUÍN ARASA MIRALLES ..........13/10/2019

FRANCISCO ESPUNY SERAFÍ ............................22/10/2019

JOAQUÍN TOMÁS CUADRAD .............................16/12/2019

FRANCISCO CID FERRÉ ......................................18/12/2019

ROSA PLA NICOLÁS ...........................................28/12/2019



Entitats Planeres

Finalitzem el primer trimestre del 
curs escolar amb un balanç molt 
positiu en quant a totes les activitats 
que es porten a terme per part de 
l’AMPA: extraescolars, acollida, 
menjador escolar, festes al menjador 
i activitats de la Fira de l’Oli, Banc 
d’Aliments i La Marató. 
Dins les activitats extraescolars, 
aquest primer trimestre hem 
estrenat les activitats esportives 
de Bàsquet, Ball i  Dinàmiques de 
l’Esport, activitats tecnològiques 
com Robòtica que conjuntament 
amb la Informàtica tenen molt d’èxit 
apostant per les noves tecnologies, 
consolidat les activitats d’acollida, 
d’Anglès oral, Multimèdia i Art amb 
Regina Pla. 
Pel que fa al menjador escolar, 
la resposta de les famílies aquest 

primer trimestre ha estat molt 
bona, arribant fins a 60 comensals 
puntualment. Continuem apostant 
per les grans festes per fomentar 
l’ús del menjador com vàrem 
fer a l’octubre amb la festa de 
la Castanyada, on vam realitzar 
panellets i, durant el mes de 
desembre amb la Festa de Nadal. 
Agrair a tots els monitors la gran tasca 
que fan amb els xiquets i les xiquetes!
I també, i molt important, agrair 
tota la tasca dels voluntaris que 
ens ajuden en les diferents festes 
del menjador i activitats en què 
participa l’AMPA (festes de l’escola, 
projectes amb que col·laborem, fires, 
jornades, etc.).  Recordem que la 
borsa de voluntaris està oberta a 
totes les mares i pares de l’escola, o 
altres voluntàries amb temps lliure 

i ganes de passar-ho bé, només cal 
que us poseu en contacte amb 
nosaltres, a través de les monitores 
o algun membre de la junta. 
Nosaltres ens posarem en contacte 
amb vosaltres, sense distincions, 
quan necessitarem ajuda!
Tots hi sou benvinguts, entre TOTS 
FEM ESCOLA!
En quant a la col·laboració amb 
l’escola hem participat amb la festa 
de la Castanyada, torrant castanyes 
per a tot l’alumnat i els pares, ens 
heu trobat ajudant als alumnes 
de quart amb el Gran Recapte 
d’Aliments (amb un total de 
1.776,50 kg recollits, i amb un total 
de 50 voluntaris) i també al Concert 
de Nadal col·laborant tant amb la 
decoració de la sala de l’Smartcentre 
com en l’ordre dels accessos. 

AMPA ESCOLA JAUME BALMES
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Entitats Planeres

També ens heu trobat col·laborant 
amb l’Ajuntament amb les diferents 
activitats que es duen a terme al 
poble. Aquest trimestre la Fira de 
l’Oli i la Marató. Agrair en ambdós 
casos la participació i col·laboració 
de tots fent possible el seu èxit.
Aquest curs, després d’escoltar 
les necessitats del professorat i 
els alumnes, ens hem proposat 
començar a modificar el pati de 
l’escola, amb el que anomenem 
“Projecte pati”, un projecte educatiu 
de l’hora d’esbarjo que engloba 
tota la comunitat educativa. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
ampliarà la zona d’ombreig del pati, 
substituirà la graveta del pati per 
un paviment de sauló i realitzarà 
un sorral. L’AMPA ens heu trobat 
venent castanyes a la festa de la 
castanyada (197 €), a la Fira de l’Oli 
amb la “Tombolampa” (900 €) i al 
Concert de Nadal amb la rifa de 
paneres (493 €), gràcies a la vostra 
col·laboració ja hem recollit 1.590 €, 
diners que van a parar directament 
als nostres fills, i en aquest cas al 
pati de l’escola en forma de material. 
A l’escola ja s’està treballant amb la 
part educativa de l’hora d’esbarjo,  
consultant als alumnes que els hi 
agradaria poder fer, i presentant 
propostes de diferents zones de jocs. 
Per coordinar tot això s’ha realitzat 
una comissió pati on es treballa 
el “Projecte”, i on participa tota la 
comunitat educativa. Un cop s’hagi 
estudiat i definit les àrees de joc, 
els espais i els elements a instal·lar, 
es realitzaran jornades de treball 
per construir el pati dissenyat pels 
nostres alumnes. 
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Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

RESUM FOTOGRÀFIC D’ACTIVITATS DEL 4T TRIMESTRE DE 2019

Fira de l’oli

Sortida a Calella i Pineda de Mar

Festa del Prenadal
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Entitats Planeres

Cuina de NadalTaller de manualitats nadalenques

Viatge al Burgo de Osma Xerrada d’estètica





Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ ARAGONESA PLANERA

Celebració Dia del Pilar
Com és habitual, el passat 12 
d’Octubre vàrem celebrar el dia de 
la Mare de Déu del Pilar amb un 

dinar de germanor a la sala d’actes 
de l’Smartcentre on ens vam reunir 
unes 70 persones entre socis i 
simpatitzants. Després del dinar, els 

assistents vàrem poder gaudir de 
l’actuació del grup de jota de Jorge 
Peiró i Ana Navarro, que també ens 
han acompanyat en anys anteriors.



Entitats Planeres

PRESENTACIÓ FUTBOL BASE
El dia 16 de novembre es va realitzar la presentació dels diferents equips de futbol base del Santa. A l’acte hi va 
assistir la regidora d’Esports Ana Panisello i també tots els pares, mares, acompanyants i socis del club.

CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA

D’esquerra a dreta: Ana Panisello, regidora d’Esports; 
Claudia, vicepresidenta; Ana, vocal; Carlos, vocal; Noelia, 
secretària; Jordi, president i Ernesto, tècnic esportiu.

SOPAR DE CLUB
En acabar el partit es va realitzar un sopar de club al Restaurant la Llar i, en finalitzar el sopar, es va realitzar ball i 
festa per a tothom.
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Entitats Planeres

FIRA DE L’OLI
Aquesta any també vam participar a la Fira de l’Oli i del 
Comerç de Santa Bàrbara, que es va realitzar a finals de 
novembre.

També vam realitzar un sorteig d’aquesta magnífica 
cistella de Nadal i l’afortunat va ser Pio.

SORTIDA RCDE STADIUM
El dia 1 de desembre vam realitzar una sortida al RCDE 
STADIUM de l’Espanyol amb alguns jugadors del club i 
familiars

RCDE Stadium

Entrevista de TV a un aficionat planer del RCDE

JORNADA EXTRAORDINÀRIA HIVERN BARÇA
El diumenge dia 15 de desembre, els jugadors/
es del CF Santa van tenir l’oportunitat de gaudir 
de la jornada especial d’hivern del Barça, jugar 
partits amistosos i fer realitat un dels seus somnis! 
Per acabar d’arrodonir el dia vam gaudir del partit del 
Barça B vs CF Nucia.

Jugadors/es i 
acompanyants a 

l’estadi Johan Cruyff

Jugadors/es Futbol 7

Equips Pre-benjamí del Barça i el Santa

Equips Benjamí del Barça i el Santa

Equips Aleví del 
Barça i el Santa
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Entitats Planeres

CLUB DE TWIRLING SANTA BÀRBARA
Desitjant que tothom hagi passat 
unes bones festes nadalenques i un 
bon començament de l’any 2020.
En aquest espai us explicarem 
algunes de les darreres activitats del 
nostre club i també les programades 
per als mesos vinents.
Aquest trimestre les nostres atletes 
han fet dues desfilades d’hivern.
La primera desfilada va ser el 
divendres dia 22 de novembre a la 
inauguració de la XXIII fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç 
acompanyant a les autoritats, a 
les pubilles, a la Unió Musical i a 
tot el poble en general. Aquest any, 
la inauguració de la fira va anar 
a càrrec del Sr.  Ramon  Sarroca i 
Capell, president de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya. 
Tot i les inclemències del temps, les 
nostres atletes van poder desfilar 
per dins del recinte firal.
La segona desfilada va ser el 
diumenge dia 24 de novembre 
acompanyant els músics de la Unió 
Musical Jaume Balmes, a la festivitat 
de Santa Cecília, i després vam 
assistir a la celebració de la Santa 

Missa, en honor a Santa Cecília, 
patrona dels músics. Aquesta 
festivitat malauradament també 
va estar una mica deslluïda per les 
inclemències meteorològiques.
El passat dia 13 de desembre, el 
nostre club va participar amb el 
sopar de pa i porta en benefici de la 
Marató de TV3, que aquesta edició 
ha estat destinada a les Malalties 
Minoritàries.
Les nostres atletes i les monitores 
van posar tot l’entusiasme per poder 
fer-nos gaudir d’unes coreografies 
magnífiques. En aquest acte, a més 
a més, va haver-hi venda de postres, 
bingo i altres activitats per recaptar 
diners per a la Marató. Una vetllada 
que grans i petits ens ho vam passar 
molt bé.
Farem una pinzellada a la nostra 
activitat esportiva; aquest últim 
trimestre les nostres atletes i 
monitores han estat treballant molt, 
fent els muntatges dels exercicis que 
presentarem als campionats de la 
temporada 2020.
Aquest 2020, la primera competició 
serà organitzada pel nostre club, 

concretament el campionat de la 
“Copa Catalana” els dies 8 i 9 de 
febrer. En aquesta competició tots 
els clubs de la Federació Esportiva 
Catalana de Twirling competeixen 
amb categoria única i presenten 
gran part dels exercicis que podrem 
gaudir durant tota la temporada.
Us animem a venir a gaudir del 
millor Twirling.
La resta de competicions de la 
temporada es duran a terme les 
següents dates:
- 7 i 8 de març: semifinal Catalunya 
Sud a Ulldecona.
- 4 i 5 d’abril: final Catalunya Sud a 
Tortosa.
- 2 i 3 de maig: Campionat Catalunya 
Base a Deltebre.
- 30 i 31 de maig: Campionat de 
Catalunya a Sant Feliu de Guixols.
Per finalitzar, desitjar a les nostres 
atletes que puguin gaudir de la nova 
temporada del seu esport, amb molts 
d’encerts, companyerisme i il·lusió.
Que tinguem tots un bon any i molta 
salut.
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Entitats Planeres

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
La incorporació de nous membres a 
la Banda Jove i a la Banda Gran ha 
marcat el tret de sortida d’aquest 
darrer trimestre de l’any. Dies 
enrere, amb motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni 2019, la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia 
va realitzar una jornada a la nostra 
escola, on va haver-hi una exposició 
d’instruments dels Germans Arasa 
“Los Flarets” i un posterior concert 
a càrrec de la Banda Jove en el qual 
van debutar Pol Pitarch, Josep Royo, 
Aroa Jiménez, Clara Accensi, Aida 
Gabaldà i Kexin Xu.
La festa de Santa Cecília, patrona 
dels músics, serveix per anar a 
recollir els nous membres que 
s’incorporen a la Banda Gran, aquest 
any, quatre joves clarinetistes: Mar 
Accensi, Lara Marín, Clara Castell i 
Maria Forné.
L’acte de Santa Cecília va iniciar-se a 
l’Escola de Música amb un esmorzar 
que les joves van oferir tant a músics 
i a joves del twirling com als seus 
acompanyants. Posteriorment, tot i el 
fort vent, van realitzar una desfilada 
per a la celebració eclesiàstica on 
va participar també la Coral Santa 
Bàrbara.
Tot i el fort vent que bufava, 
posteriorment es va anar, casa 
per casa, de cada nou membre a 
recollir-les simbolitzant així la nova 
incorporació. El fort vent va deslluir 

l’acte, tot i això la tenacitat dels 
músics va fer que es pogués portar 
a terme. La celebració de Santa 
Cecília va finalitzar amb un dinar de 
germanor amb més de 70 persones 
entre músics i mares i pares.
D’altra banda, el dia 14 de desembre 
vam celebrar el concert de Nadal, un 
concert marcat per la presentació de 
l’Himne del Santa amb motiu del seu 
centenari. L’himne va estar compost 
pel Sr. Paco Romeu i l’arranjament 
per a banda a càrrec del nostre 
director Joan Marc Subirats. Membres 
del grup de teatre i de la coral de 
l’entitat van cantar efusivament 
l’himne, al que posteriorment va 
unir-se també el públic.
Al concert també hi van destacar tres 
solistes de la banda amb les seves 
interpretacions, Pau Ibáñez com a 
saxo solista a la peça “At morning’s 
first lisht” i dos joves que han acabat 
el grau professional al Conservatori 
de Tortosa.
Marc Granjé, saxo solista, va iniciar 
els seus estudis a la nostra escola 
i va acabar el passat curs el grau 
professional al Conservatori amb 
la conclusió d’un gran expedient 
acadèmic. Jordi Cid, a la percussió, 
també va finalitzar els seus estudis 
al Conservatori de Tortosa i ha 
obtingut plaça per cursar els estudis 
superiors al Conservatori del 
Liceu de Barcelona.El jove ha estat 

seleccionat amb plaça de titular 
com a percussionista de la JONC 
alevins (Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya). L’entitat va obsequiar 
a aquests tres joves solistes amb 
un pin de plata que feia al·lusió a 
l’instrument que dominen.
Amb la interpretació d’aquestes 
promeses de la música i un brindis 
celebrant els 30 anys de l’entitat va 
finalitzar el concert de Nadal de la 
nostra entitat.
En nom de la junta, director, 
professors i músics de l’entitat rebeu 
el millor desig per a aquests dies que 
estem celebrant. Bon Nadal i millor 
Any Nou.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1 Imatge 2

Imatge 3

Imatge 4
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ZONA DE JOCS

Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7

Imatge 8
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku Solucions
Qui i què?

Imatge 1: Alfredo i José Maria

Imatge 2: Àngel Fibla i Jordi Mulet

Imatge 3: Pepita Puig,Teresa i Tolino

Imatge 4: Festes Majors: Agustí de Lluneta, Matilde, Maria Luisa i 
amics

Imatge 5: Celestino 1956

Imatge 6: Lolita Tafalla, M. Cinta Arasa, Agustí Quadrat, Juanita Miró, 
Juan, Carmina Maresma, Anna Tafalla, Angelita Caballé, Lionel, Juan 
José Arasa i Eugenia Cid

Imatge 7: Imma Arasa, Lourdes Montesó, Jordi Llorens i Roser Llorens

Imatge 8: Maria Teresa Pomada, Pilar Vallès, Lucrecia Rodríguez, 
Lolita Arasa i Guadalupe Arrufat
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Entreteniment infantil

Endevinalla: 
Jo, o ell, dit al revés;
t’acabo de dir qui és.

Dites i refranys:
A la mala costum,
trencar-li les cames.

Webs recomanades:
www.contes.cat
www.petitaxarxa.cat

Solució endevinalla: El lleó
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Soc Maria José Solé i Ferré, 
tinc 59 anys i vaig néixer a La 
Galera l’any 1960. Als 10 anys 
els meus pares em van posar 
a estudiar interna al col·legi 
de les Teresianes de Tortosa, 
on vaig estar fins als 17 anys. 
Soc una de les que vam fer el 
primer curs d’EGB i després 
auxiliar administratiu, tot al 
mateix col·legi. Després em 
vaig quedar ajudant a casa 
els meus perquè tenien molta 
faena a la terra i a la granja. 
Per a mi van ser uns anys molt 
bonics, en poca cosa teníem 
prou i estàvem contents.

Als 18 anys em vaig treure 
el carnet de conduir a 
l’autoescola de Santa Bàrbara 
i va ser quan vaig conèixer 

a Miguel, que acabaria, uns 
anys més tard, sent el meu 
marit. Ens vam posar a viure a 
Santa Bàrbara i vam tenir una 
filla, la Mònica, i ara també 
un net, el Jordi. Miguel i jo 
sempre hem viscut al poble, 
tot i que per motius de treball 
ell ha hagut de sortir fora. Jo 
he estat pujant i baixant de 
Santa Bàrbara a La Galera i de 
La Galera a Santa Bàrbara.

Quan va començar la meva 
vida a Santa Bárbara encara 
estaven els carrers per asfaltar, 
hi havia cine i el PUB 78 on 
baixàvem cada diumenge; 
també estaven les discoteques 
Iris i Holliday. Encara que la 
meva vida ha estat molt dins 
de casa, veia a Santa Bàrbara 

més dinàmica i amb més 
possibilitats de diversió. He de 
destacar que em vaig sentir 
molt ben acollida per tota la 
gent del poble, que em van fer 
sentir com una planera més.

En l’actualitat, el poble ha 
canviat molt, tant a nivell 
d’infraestructures, ja que 
tenim gairebé tot el que 
podem necessitar, com a nivell 
d’associacionisme, amb un 
gran nombre d’associacions 
actives que demostren que el 
poble està molt viu.

El meu futur el veig a Santa 
Bàrbara, encara que La Galera 
està molt present en la meva 
vida, ja que hi tinc els meus 
pares i germana.

Maria José Solé i Ferré
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Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat



Centre de Dia Santa Bàrbara

Si ens visiten podran descobrir 
que a banda de l’atenció diària 
i el suport en les activitats de la 
vida diària que ofereix el nostre 
personal auxiliar, s’ofereix un ampli 
ventall d’activitats destinades a 
millorar la qualitat de vida dels 
nostres usuaris i satisfer algunes 
de les necessitats més bàsiques 
de la nostra gent gran. Al Centre 
de Dia podreu trobar activitats 
destinades a millorar la capacitat 
cognitiva dels usuaris amb tallers 
de memòria, estimulació cognitiva, 

etc. realitzades per la nostra 
educadora social, a més a més, 
procurarem satisfer una de les 
necessitats més oblidades en el 
col·lectiu de la gent gran, parlem 
de la  necessitat de diversió, d’oci 
i entreteniment, activitats de 
manualitats, festes, celebracions, 
tallers de  conversa, etc. activitats 
que són recollides de bon grat 
pels nostres ja usuaris. A més 
a més, totes aquelles persones 
que acudeixin al nostre centre 
podran realitzar activitats de 

fisioteràpia i rehabilitació amb 
tallers de gimnàstica i exercicis 
de psicomotricitat que realitza la 
fisioterapeuta del nostre centre.

L’equip del centre de dia VIMA 
de Santa Bàrbara aprofitem 
l’avinentesa per desitjar-los a tots 
els lectors unes excel·lents Festes 
de Nadal i un 2020 ple de felicitat, 
en el qual continuarem treballant 
en la mateixa il·lusió per atendre 
i cuidar de les nostres persones 
grans.
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Especial Nadal amb “Una història per compartir”
Cada dijous abans de Nadal, la Plana 
Ràdio celebra el seu especial “De Tu a 
Tu”, un programa on s’intenta oferir una 
programació en directe durant tota la 
jornada, amb entrevistes, participació 
dels oients i col·laboradors, donant 
així el tret de sortida a la programació 
especial d’aquests dies festius.
Aquest any, al “De Tu a Tu” vam  tenir 
la participació activa de l’Escola Jaume 
Balmes, amb els alumnes que formen 
part de la coral i que van iniciar el 
programa amb les Nadales que més tard 
van cantar en directe a l’Smartcentre.
Vam poder escoltar el concert dels 
alumnes de l’Institut les Planes  de 
la recent creada Banda de l’Institut, 
que vam enregistrar el dia anterior 
en directe. També els més joves que 
participen de les activitats extraescolars 
de l’AMPA ens van preparar una Nadala 
amb molt de ritme. Finalment, el grup 
del servei comunitari de l’Institut les 
Planes “Xalem la Plana” ens van parlar 
d’un Nadal amb tradicions especials.
Les taules rodones van tenir com 
a principals protagonistes el grup 
“Taller de Jota improvisada” del Mas 
de Barberans, coordinada per Arturo 
Gaya. Alguns dels seus membres van 
presentant-nos el llibre “Els Cants de 
les Plantes” improvisant alguna jota en 
directe.
La Montse Valldepèrez, astròloga i 
col·laboradora de la ràdio, va fer un 
pronòstic de l’any de cada signe del 
zodíac i, més tard, vam compartir una 
entrevista molt entretinguda parlant 
de cultura amb el col·lectiu Di-Llums 
d’Art al Forn, col·lectiu que s’encarrega 
de fomentar la cultura al territori amb 
tot tipus d’activitats i propostes que 
vam poder descobrir.
També al nostre programa vam 
comptar amb la participació del xef 
Belga Rafael Wuest, company de la 
Clara Seguí, que ens va delectar amb 
una recepta tradicional del seu país.
L’escriptor i activista cultural Eduardo 
Margaretto va compartir amb nosaltres 
un curs accelerat de novel·la negra i 
vam tancar el matí parlant “D’esport i 
salut” amb la participació de diferents 
professionals de l’esport que col·laboren 
amb la nostre emissora, així com el Dr. 
Guasch de medicina esportiva.
A la tarda, una tertúlia amb alguns dels 
col·laboradors de la ràdio, la música 
del grup “La Moto del Monaguillo” 

presentant-nos el seu darrer treball i la 
valoració de legislatura amb l’alcalde 
Alfred Blanch, el tinent d’alcalde 
Manel Crespo i el regidor de Mitjans 
de Comunicació Antonio Ollés que va 
cloure el programa de Nadal.
Aquest any, per primer cop vam portar 
a terme una acció, tant per les xarxes 
socials com per la ràdio, anomenada 
“Una història per compartir” amb la 
qual la gent va compartir històries 
personals, algunes molt emotives i que 
vam compartir pel facebook. Entre tots 
els participants i aquells que van venir 
a veure la nostra emissora es va fer un 

sorteig de diferents regals, gentilesa del 
comerç local.
Hem d’agrair la implicació en aquesta 
iniciativa d’alguns establiments del 
poble que van voler sumar-se a aquesta 
acció per tal de poder obsequiar als 
participants amb diferents regals que 
van sortejar-se el mateix dia. Recordem 
que, tant el programa amb les 
entrevistes com algunes de les històries 
o imatges les trobareu compartides a 
la web www.laplanaradio.cat i també 
al nostre perfil del facebook. Des de 
la Plana Ràdio Clara Seguí i Tere Giné 
desitgem que hagueu passat un Bon 
Nadal i us animem a escoltar-nos.

La Plana Ràdio
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Llar d’Infants Les Beceroles

A la Llar d’Infants les Beceroles ja 
hem finalitzat el primer trimestre. 
Durant aquests primers mesos no 
sols hem donat la benvinguda al 
nou alumnat i n’hem fet l’adaptació 
corresponent sinó que a més a més 
hem tingut temps per fer unes 
quantes activitats.
Els més grans, els nens i les nenes 
de P2, hem realitzat projectes com 
el de la família en el qual hem 
pogut gaudir d’un mural amb 
l’arbre genealògic dels infants, tot el 
passadís ple de fotografies dels seus 
pares, avis/es, germans/es... També 
han començat a treballar els colors 
amb anglès a banda de realitzar les 
activitats corresponents de cada 
festa que ens hem anat trobant. 
Amb els alumnes de P1 hem 
començat a treballar les rutines i 
aspectes més generals com pot ser 
la permanència de l’objecte. Això no 
obstant, paral·lelament s’han anat 
realitzant i combinant amb altres 
activitats (psicomotricitat, plàstica, 
música...) a banda de les típiques de 
les festes que hem anat tenint.
Pel que fa als més petits, l’alumnat 
de P0, hem anat aconseguint 
fites característiques d’aquesta 
edat, sobretot pel que fa a la 
psicomotricitat grossa. Per a tal cosa 
és essencial la llibertat de moviment 
que gaudeixen a la seva aula.
Voldríem destacar la participació 
de les famílies no sols en la ja típica 
festa de Nadal (la qual organitzen 
majoritàriament els pares i mares) 
sinó també en les activitats de la llar; 
aquest any la decoració nadalenca de 
la llar l’han fet les famílies! I cal dir 
que ha quedat una llar espectacular.
Cal fer una menció especial a la 
visita de la xaranga i el Pare Noel 
el matí previ a la festa de Nadal 
amb la qual hem donat cloenda a 
aquest primer trimestre. Els nens i 
les nenes van fer una petita actuació 
en què van ballar i narrar un verset. 
Seguidament, van gaudir dels tallers 
realitzats pels pares així com pels 
organitzats per la llar. Aquest any, 
vam tindre la visita d’un patge reial 
el qual va entregar a tots els nens i 
les nenes assistents un petit obsequi. 
Per donar punt final vam berenar 
xocolata per tal d’acomiadar-nos així 
fins que retornem a la normalitat de 
les classes ja el 2020.
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Lectura per a l’ocupació: quan 
llegir és també una eina per 
créixer laboralment
Actualment, els recursos als 
quals tenim disponibilitat per 
millorar en el món laboral són 
quasi bé infinits, sobretot a nivell 
de recursos digitals amb tutorials, 
eines online, documents digitals i 
fins i tot aplicacions mòbil. Però 
no hem d’oblidar que existeixen 
encara els recursos més 
tradicionals, com són LLIBRES o 
REVISTES (entre altres) per a la 
recerca de feina, la millora de 
l’ocupabilitat i l’emprenedoria, i 
que, a l’Smartcentre, els teniu a 
la vostra disposició. Us hem fem 
un petit tast:

- Calder, Juan (2009): Como 
conseguir un empleo, a pesar de la 
crisis y el desempleo. Madrid: Edaf.

Un dels molts llibres d’autoajuda 
que s’han editat al llarg dels 
anys i sobretot en aquest segle, 
tracta principalment l’apartat 
més emocional, potenciant els 
talls psicològics i emocionals 
de cada individu, buscar 
potenciant principalment els 
aspectes positius de cadascun/a, 
amb tècniques i casos reals de 
persones que han aconseguit un 
lloc de treball. 

- Castillo Ceballos, Gerardo 
(2000): De la universidad al puesto 
de trabajo. Estrategias y recursos 
para accedir al primer empleo. 
Madrid: Pirámide. 

Tot i que és el més antic dels 
recursos que presentem, 
manté aspectes que poden 
ser aprofitables encara avui 
dia. És un llibre amb diferents 
casos verídics de diferents 
persones graduades que han 
aconseguit amb èxit el pas de 
la Universitat al mercat laboral, 
amb descripcions addicionals 
per part de l’autor que ajuden a 

comprendre millor els principals 
aspectes que separen aquest 
impàs de temps entre finalitzar 
els estudis universitaris i trobar 
una primera ocupació. 

- Centro de Estudios Adams 
(2004): Técnicas de búsqueda 
de empleo. Madrid: Ediciones 
Valbuena. 

Un llibre molt didàctic, ben 
estructurat des d’ambdues 
òptiques del mercat laboral, 
l’empresa i la persona candidata. 
Aquí hi trobaràs recursos 
vinculats a l’entrevista de 
treball, processos selectius, 
candidatures, entorn laboral, 
referències... 

- Publicaciones Infoempleo.com 
(2008): El arte de... Buscar empleo. 
Guia pràctica para encontrar trabajo. 
Madrid: Infoempleo.

Extret directament del portal 
web www.infoempleo.com i amb 
el suport de “la Caixa”, és una 
guia molt completa que revisa, 
a partir de la informació del 
mateix portal, tots els aspectes 
que intervenen, directa o 

indirectament, amb la recerca de 
feina. S’estructura en 8 apartats 
temàtics: autoavaluació, 
currículum i carta de presentació, 
recerca activa de feina, entrevista, 
alternatives laborals, recursos 
(públics i privats), treball a 
l’estranger i òptica empresarial. 
Molt ben estructurat i de fàcil 
recerca i compressió.

A banda, a l’Smartcentre 
també disposeu de la revista 
EMPRENDEDORES, una revista 
mensual al vostre abast amb 
tota la informació necessària per 
a persones que voleu emprendre 
el vostre projecte empresarial: 
idees, casos d’èxit, formació, 
recursos, ajudes, franquícies, 
entrevistes... a l’apartat de 
revistes de la Biblioteca José 
Escudé Albesa.

I, si amb això no en tens prou, 
recorda que tens els nostres 
serveis: Activa’t i Reemprèn, a 
l’Smartcentre, al telèfon 977 719 
136 o al correu smartcentre@
santabarbara.cat o eroldan@
santabarbara.cat. 
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ACTIVITATS A L’SMARTCENTRE
La tardor arriba i amb ella les 
activitats a l’Smartcentre, i com 
sempre en activitats per a totes 
les edats. Els més menuts tenen 
la bebeteca, un espai dedicat 
als més menuts on primer van 
fer LA PANERA DELS TRESORS i 
després L’ARMARIET DE COLORS, 
QUÈ SORTIRÀ? Tots junts vàrem 
descobrir moltes coses, però el 
més important va ser que s’ho van 
passar molt bé. Per a una miqueta 
més grans, a partir dels 3 anys, 
tenen el contacontes on hem pogut 
gaudir del conte T’AVORREIXES 
MINIMONI? I també del conte 
PRINCESES BLAVES I PRÍNCEPS 
ENCANTADORS, amb la seva 
activitat. També el contacontes 
amb anglès a càrrec de Sílvia 
Panisello amb THE GRUFFALO. 
Seguint amb els menuts, tots 
els dijous a migdia fem LLEGIM I 
XALEM, i tots els divendres LLEGIM 
JUNTS, lectures en veu alta. 
Desconnectem endolls amb els jocs 
de taula i el club de lectura juvenil 
per als joves. Anem pujant en edat 
i tenim les converses en anglès, 
aprèn francès amb Meritxell Roig 
i el club de lectura que ha estat 
d’aniversari, ja que ha complit 10 
anys, moltes felicitats! A l’octubre 

van llegir NOSALTTRES DOS de 
Xavier Bosch, al novembre SENSE 
CADÀVER de Fàtima Llambrich i al 
desembre CÓRRER SENSE POR de 
Giuseppe Catozzella. I segueixen 
amb les tertúlies d’autor amb Pilar 
Cabrera que va venir a l’octubre. 
Les persones grans del nostre poble 
també tenen el seu lloc amb la 
història planera a càrrec d’Alfredo 
Blanch i el taller de memòria a 
càrrec de Montse Rodríguez. 
Al mes d’octubre vam gaudir de 
les xerrades dintre el programa 
d’educació sanitària a la gent gran, 
a càrrec d’Àngels Bertomeu, “Què 
cal saber de la hipercolesterolèmia” 
i “Què cal saber de la diabetis” i 
també, dintre del projecte home, 
“TU TENS LA CLAU” una exposició 
que ensenya com d’important és 
conèixer-nos i enfortir-nos per 
reduir l’abús de drogues i altres 
addiccions.
El dia 12 de desembre vam gaudir 
d’una obra de teatre infantil “El 
senyor dels contes” a càrrec de 
Myotragus Teatre. Aquell dia 
també es van lliurar els diplomes 
i obsequis de la bibliocursa i 
minibliocursa 2019, amb un total 
de 48 participants a la bibliocursa i 
8 a la minibibliocursa.
El dia 17 de desembre, els alumnes 

de 3r de primària de l’Escola 
Jaume Balmes van assistir a 
l’Smartcentre al taller de química. 
I el 19 de desembre vam participar 
a la mostra de pessebres.
Durant el mes de desembre els 
menuts van poder venir a escriure 
la carta als reis i a més de joguines 
també van poder demanar llibres 
perquè ens arriben a l’Smartcentre.
Per a tot el públic vam tenir els 
nostres aparadors “Addiccions”, 
“Novetats en llibres de la fira del 
llibre en català”, “La fira de l’oli” i 
“Ja és Nadal”. 
Amb el nou any continuem amb 
el programa LECXIT on voluntaris, 
entre ells alguns alumnes de 
3r d’ESO de l’Institut les Planes 
que col·laboren amb el servei 
comunitari, ajuden a comprendre, 
a llegir en veu alta, a millorar el 
vocabulari, etc. 
Seguim amb l’Smarttime tots els 
dies a les 10.30 hores, amb Inserció 
laboral i Reemprèn. I sense oblidar 
que des del mes d’octubre s’estan 
realitzant els cursos de formació 
per a adults i les activitats 
extraescolars d’informàtica i 
robòtica.
I tot un grapat d’activitats que 
continuaran durant aquest 2020.
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Document 
Títol: Mama desobedient
Autora: Esther Vivas
Ser mare no és una tasca fàcil. Vivim en una societat hostil a la maternitat. No és senzill quedar-
te embarassada, tenir un part respectat, donar de mamar on i quan vulguis, compaginar la 
criança i el mercat de treball. Tothom creu que pot jutjar-te. Sembla que hem d’escollir entre 
una maternitat neoliberal supeditada al mercat o una maternitat patriarcal sacrificada. Però, 
on queda el nostre dret a viure l’experiència materna sense imposicions? Si considerem el 
principi feminista que allò personal és polític, el repte consisteix a polititzar la maternitat en 
sentit emancipador. No es tracta d’idealitzar-la, sinó de reconèixer el seu paper fonamental en 
la reproducció social, atorgar-li el valor que li correspon. Un cop les dones hem acabat amb la 
maternitat com a destí, toca poder decidir com volem viure-la. En aquest llibre, Esther Vivas 
parla de temes invisibles com la infertilitat, l’embaràs, la pèrdua gestacional, el part, la violència 
obstètrica, el puerperi, la lactància, el negoci del biberó. Ho fa a través de l’assaig, la literatura i 
la seva experiència personal. Una mirada feminista i desobedient a la maternitat.

El racó de les recomanacions

Web
https://radio.garden/
Radio.Garden, és una pàgina web amb la que pots escoltar 
milers de ràdios d’arreu del món. Pots anar a qualsevol part 
de món i al mapa apareixen totes les ràdios que emeten 
en línia en directe. Un globus terraqüi dona voltes a la 
pantalla com si estigués a les mans. Pots girar-lo, apropar-lo 
i allunyar-lo al teu gust. Tal com arrossegues els continents 
aniràs veient puntets verds que indiquen que pots escoltar 
immediatament i de manera gratuïta el que s’està emetent 
en viu en aquesta ciutat. És una pàgina web molt interessant 
si t›avorreixes i vols escoltar la ràdio sense tenir molt clar 
quin tipus de contingut vols consumir. Com no, a radio.
garden hi trobarem l’emissora municipal de Santa Bàrbara, 
La Plana Ràdio.

46



Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

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

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



Participació Planera

Capítol 3  “El somni es comença a 
fer realitat”
L’any 1994 va ser definitiu per 
convertir en realitat el projecte 
iniciat 4 anys enrere per aconseguir 
la creació d’una emissora 
municipal a Santa Bàrbara, la 
nostra actual La Plana Ràdio.
Al febrer d’aquell any, la Corporació 
Municipal representada per CiU, 
PSC, Planers Independents i PP 
aprovava per unanimitat una 
Moció presentada pels grups de 
CiU i PSC, on concloïen que hi 
havia  “un ampli acord entre la resta 
de formacions polítiques i que era una 
antiga aspiració de molta gent del 
nostre poble”.
Cal recordar, com deia al capítol 
anterior, que allò que en principi 
havia estat una reivindicació 
personal, tombada pel plenari en 
diverses ocasions, ara comptava 
amb el recolzament, per escrit, de 
gairebé totes les entitats del poble 
i la Corporació ho recollia amb 
aquesta “antiga aspiració de molta 
gent del nostre poble” amb que es 
tancava l’exposició i raonament de 
la Moció, per deixar pas als acords 
que es prenien.
Primer, sol·licitar l’autorització 
pertinent per poder tenir una 
emissora de ràdio al poble.
Segon, s’acordava pressupostar per 
a l’exercici del 1995 una quantitat 
inicial per poder finançar-ne la 
construcció i dotació (quantitat 
que s’acordava complementar a 
l’exercici següent).
I tercer, es facultava a l’alcalde, 
aleshores Josep Bertomeu, per 
signar tots els documents que al 
respecte es precisessin.
Ara sí que aquell somni començava 
a prendre forma i, finalment, el nou 
Consistori es prenia seriosament 
la idea de què Santa Bàrbara 
necessitava una ràdio local per 
dinamitzar aquesta eina al servei 
de tots els vilatans, entitats, 
associacions i, perquè no dir-ho, 
també a totes les formacions 
polítiques.

Poc temps després d’aprovar-
se aquesta Moció, es rebia la 
resposta de la Direcció General 
de Telecomunicacions de la 
Generalitat per informar que 
s’havia de transmetre, també a 
Telecomunicacions a Madrid, 
una sèrie de dades tècniques i 
documentació per poder reservar 
la freqüència a través de la que 
haurà d’emetre la futura ràdio 
municipal.

El procés burocràtic és lent, mínim 
sis mesos, però la iniciativa està 
en marxa i es comença a donar-li 
forma.
Primer s’estudia, avalua i 
consensua on s’ubicaran 
físicament els estudis de l’emissora 
i es decideix que serà al petit local 
que hi ha entre el destinat a arxius 
(antiga Biblioteca) i el despatx 
del Jutge de Pau. Són poc més de 
30 metres quadrats, no és massa 
espai per al que seria desitjable, 

Història de la nostra Ràdio
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però tots estem d’acord en què és 
el més cèntric i adient.
Encara que minso, tenim 
pressupost i unanimitat política. 
Encara que petit, tenim espai físic. 
I encara que falta temps per poder 
posar-la en marxa, comencem ja 
a preparar programació, projecte 
per al sistema radiant (antenes), 
possible personal i col·laboradors. 
etc.
Al darrer Ple de l’any 1994 
s’aproven els pressupostos per a 
l’any següent, que contemplen ja 
un substanciós capítol de 3 milions 
de pessetes amb les que podrem 
començar a dotar l’emissora amb 
els aparells i materials necessaris 
i de qualitat mitja alta, així com 
executar les obres d’adequació de 
l’espai on s’ubicarà.
El regidor que està al capdavant 
de tot el projecte és Joaquín Martí. 
Ell és qui porta tot el pes de les 
gestions que s’estan fent, tant a 
nivell burocràtic com tècnic, i qui 
convoca una reunió amb l’enginyer 

en Telecomunicacions, 
el planer Enric Elies i jo 
mateix per tal de planificar 
i coordinar els tres camps 
necessaris per lligar tot el 
procés: el polític, el tècnic i 
el professional.
A poc a poc es va donant 
forma a la nostra ràdio i 
a finals del mateix 1994 
ja tenim la resposta de 
Madrid. Ens diuen que 
endavant i ens atorguen 
la freqüència 87.8 FM amb la que 
podrem emetre un cop finalitzats 
tots els treballs, tot i que aquesta 
no serà la definitiva, perquè com 
suposo que sabeu la majoria, La 
Plana Ràdio acabarà emetent pel 
100.6.
Això però ja serà també matèria 
per a un proper capítol, com els 
molts caps que encara hi ha per 
acabar de lligar. Per exemple, quin 
nom li posarem a la nostra ràdio, 
“Ràdio Santa Bàrbara”? Qui, com 

i perquè es decidirà finalment 
posar-li “La Plana Ràdio”.
Amb quina fórmula es gestionarà 
el nou ens comunicatiu i de quina 
manera es finançarà?
I quelcom bàsic, amb quins 
recursos humans, qui farà 
“funcionar” aquesta nova eina 
comunicativa que estem a punt 
d’aconseguir? Continuarà...
 

Josep Roig i Cardona
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Opinió dels Partits Polítics

Estimats Planeres i Planers, una vegada més, l’equip d’ERC de Santa Bàrbara ens adrecem a tots vosaltres per fer cinc 
cèntims de la nostra aportació a la política municipal i també a la governabilitat del nostre poble.
Quan estem enmig de les celebracions nadalenques i veient com aquests dies deixem una mica de banda els problemes 

menors i intentem estar per les nostres famílies, però sense deixar de cuidar dels nostres convilatans, ens toca fer de nou aquest escrit.
El 2019, un any complicat políticament parlant, ERC de Santa Bàrbara   ha sortit reforçada d’unes eleccions municipals que van ser 
precedides per uns moments complicats, però amb ganes i il·lusió per ajudar al nostre poble vam aixecar el vol i ens vam fer més forts, 
vam superar els problemes i ara ERC de Santa Bàrbara és un partit municipal fort i cohesionat amb una “cultura democràtica” de 88 anys 
totalment demostrada al entrar a formar part del govern del nostre poble, una decisió que comporta responsabilitat i maduresa que amb 
dos regidors estem exercint dia a dia 6 Regidories com són Ensenyament, Participació Ciutadana, Medi Ambient, Governació, Promoció 
Econòmica i Fires, de gran responsabilitat que portem a terme amb il·lusió i ganes de fer-ho el millor possible per acontentar a totes les 
Planeres i Planers. Prenem decisions pensant en el benestar de tothom i que a mig termini estem segurs que ajudaran a fer la vida del 
nostre poble més fàcil i còmode.
ERC de Santa Bàrbara també ha evolucionat i internament hem fet la renovació de l’executiva, aquesta vegada formada per quatre dones 
i un home que són: Maite Bel (Presidenta), Yolanda Caballé (Secretària), Maribel Caballero (Tresorera), Elen Estarlich (Política Municipal) i 
Manel Crespo (Portaveu). Estem a disposició de tothom per a qualsevol cosa a la qual puguem ajudar i explicar, ja que ERC  és un partit del 
poble i per el poble.
ERC també aposta per un món més net i sostenible i volem que el nostre poble ho sigui, així que intentarem dur a terme polítiques 
mediambientals eficaces. Santa Bàrbara forma part d’una comarca (Montsià), d’una província (Tarragona), d’un país (Catalunya), un global 
(Europa) i ens afecta tot.
No volem acabar aquest escrit sense oblidar-nos de qui està privat de llibertat o a l’exili per fer el que nosaltres els vam demanar; no 
poden estar amb les seves famílies i exigim la seva llibertat i el compliment dels mandats judicials. El nostre president, l’Oriol Junqueras 
té immunitat com a Diputat Europeu i exigim la seva alliberació.
Desitgem un feliç any 2020 a totes les Planeres i Planers i a tots els catalans.

Primerament, abans de centrar-nos en el nostre comentari polític trimestral voldríem, en nom del JxSB local, felicitar el nou any 2020 
a tots els planers i planeres; que aquest any que ara encetem ens dugue tots els nostres anhels i desitjos. Molt bon any a tothom.
Comencem un nou any, i comencem (o seguim) amb la canalització del barranquet, amb un tram llarg i que ja ens acosta al final 
d’esta obra prioritària per al benestar de molts planers i planeres. Una obra que està inclosa en el pressupost anual 2020, que puja 
aproximadament 3 milions d’euros i on gairebé 1/3 es dedica a inversions, i on el carrer Indústria, amb la seva connexió al carrer Major 
(escaletes) també té el seu espai per donar una sortida a la “Barceloneta” cap a la part nord del poble. 
També el nostre compromís amb la rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament segueix en ferm, preveient per aquest any l’execució 
d’una nova fase de l’obra.
Un pressupost que abasta totes les àrees i aspectes necessaris per tirar endavant el nostre poble, sempre restant oberts a noves 
incorporacions pressupostàries per tal de millorar.
A nivell de política nacional cal destacar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb conseqüències directes sobre 
l’Oriol Junqueras, però també sobre el president Puigdemont i el conseller Comín, deixant en evidència la “justícia de pandereta” 
espanyola enfront la justícia de tota Europa, obrint un nou camí per aconseguir la llibertat dels nostres presos i preses polítics i exiliats 
i exiliades.
No pararem de treballar fins aconseguir un país més lliure i just; i això no serà mentre hi hagi una sola persona empresonada o 
exiliada per defensar les seves idees polítiques. Seguim endavant per Santa Bàrbara i per Catalunya.
Salut! 

El desembre és un mes especial a la vida, el Nadal, fi d’any i els Reis són especials per a tots, però també és un mes 
important al nostre Ajuntament, amb l’aprovació dels pressupostos que marcaran el 2020.
El nostre grup vol fer un poc de resum del que han estat aquests primers mesos i també pel que fa a la postura de la 
nostra ABSTENCIÓ als pressupostos 2020.

Així que el motiu de la nostra abstenció als pressupostos es deu a donar un vot de confiança a l’equip de govern, d’aquesta 
manera volem agrair la primera comissió informativa d’aquest govern que deia que seria TRANSPARENT. Volem pensar que els 
començaments han estat complicats i que l’any vinent les comissions informatives seran més regulars, ja que, cal no oblidar, el 
poble va votar, segons el nostre punt de vista, un govern entre tots tal com nosaltres ja vàrem proposar. És cert, per altra banda, que 
durant la segona quinzena del mes de desembre han convocat 2 reunions informatives més.
Sempre hem defensat que #SantaBàrbaraésprioritària, i hem estat el grup de l’oposició que ha votat més coses a favor, perquè 
veiem que era bo per a Santa Bàrbara.
Estem decebuts amb el regidor d’Hisenda, ja que en declaracions a la Plana Ràdio va dir que hi hauria un 5 % del pressupost obert 
a propostes de l’oposició i, finalment, no va ser possible. És bo poder assumir que es va equivocar i fer-ho també públicament. De 
totes maneres, moltes gràcies per l’única sessió informativa.
El nostre grup ha presentat més precs i preguntes que qualsevol grup de l’oposició, volem saber el funcionament de moltes coses 
del nostre poble i volem millorar i proposar alternatives a allò que creiem que es pot millorar.
Una d’aquestes és una SALA MULTIFUNCIONAL al camp de terra, creiem que amb 1 any podem treballar per realitzar un espai 
beneficiós per a moltes entitats del poble.
Ja per acabar, ens agradaria donar les gràcies a tots aquells i aquelles que ens vau votar, resultats històrics a Santa Bàrbara. 
Esperem que hagueu tingut tots un Bon Nadal, envoltats dels que més estimeu i una bona entrada d’any 2020!!!
#SBAU #SantaBàrbaraAvançaUnida #PPSAntaBàrbara  
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