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Editorial

B
Antonio Ollés Molias
Alcalde

envolguts/es planers i planeres,
Em dirigeixo per primera vegada a tots vosaltres com a alcalde
de Santa Bàrbara, després d’haver pres possessió del càrrec al Ple
Extraordinari del passat 17 de març, i en substitució d’Alfred Blanch, que
havia presentat la seva renúncia dos setmanes abans.
Com ja vaig expressar al meu discurs d’investidura, vaig acceptar el
càrrec amb molt d’honor, però a la vegada amb una sensació agredolç,
ja que no era aquest un escenari desitjat per a mi, però de vegades la
vida ens porta a situacions complexes, en les quals hem d’assumir la
responsabilitat i tirar endavant de la millor manera possible.
La meva arribada a l’alcaldia es dona en un moment certament complicat
per a Santa Bàrbara i per a tot el país, ja que ens trobem en plena crisi
per la pandèmia del coronavirus COVID-19, que ens manté a la majoria
confinats als nostres domicilis, i esperant que tot aquest maldecap passi
i puguem tornar a fer vida normal una altra vegada. De fet, estic escrivint
aquestes línies sense saber quan es podrà imprimir i repartir aquest
número 50 del MAGAZÍN.
Em preocupa, i molt, les conseqüències negatives que es puguin derivar
d’aquesta pandèmia, en primer lloc per les vides que es puguin perdre,
però també per les seqüeles econòmiques que puguin deixar a l’atur
a molts dels nostres convilatans, o causar greus prejudicis al nostre
teixit comercial i empresarial. Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
intentarem prendre les mesures que estiguin al nostre abast per tal
d’ajudar a tots aquells que ho necessitin.
Al mateix Ple Extraordinari del 17 de març també va prendre possessió
del càrrec de regidor Agustí Espuny Fluixà, al qual desitjo molta sort i
encerts en aquesta nova etapa que ara comença treballant pel poble des
d’una nova vessant. Agustí s’integrarà en un equip de regidors i regidores
que treballen i treballaran amb més ganes que mai per millorar el nostre
poble, i la qualitat de vida de tots els planers i les planeres.

T

Manel Crespo Liñán
Regidor de Governació

orno a adreçar-me a tots vosaltres 9 mesos després del
començament de la legislatura, ara acompanyant al nou
alcalde Antonio Ollés Molias. Durant aquests dies que he estat
alcalde accidental, per a mi un orgull de per vida, m’ha tocat fer front
a diversos problemes i esdeveniments, però el pitjor és el que estem
vivint actualment amb el coronavirus Covid-19. Les mesures preses
pels governs i instàncies superiors per assegurar la salut de totes les
planeres i els planers ens obliga a fer complir ordres que fan tancar
moltes botigues, la gran majoria són negocis familiars i veuen com els
seus ingressos es redueixen a la mínima expressió. Des de l’equip de
govern ens assegurarem que no quedin desprotegits i estem treballant
amb diferents maneres de mitigar aquest cop econòmic.
També torno a demanar, en nom de l’equip de govern, col·laboració
ciutadana i així entre tots fer fora de la nostra població i del nostre país
aquesta pandèmia. Fer cas del que demana la Regidorìa de Salut quan
ens demana mantenir les normes de seguretat, demanem paciència, el
confinament és la solució, confinament total.
Estem per servir al nostre poble i a tots vosaltres, salutacions a tota la
població.
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Santa Bàrbara afronta la malaltia per nou
coronavirus, COVID-19 amb valentia
Malauradament, gran part de la dinàmica i normalitat de Santa Bàrbara, com a la resta del país, es va truncar el dia
13 de març degut a la crisi generada per la pandèmia del coronavirus.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, des
del primer dia ja va prendre mesures, de fet, ja el dia 11 de març es
comunicava que reunit l’equip de
govern i seguint les recomanacions
acordades al Consell d’Alcaldes celebrada la tarda de l’11 de març i després de les explicacions de la Directora Territorial de Salut, es va acordar suspendre totes les activitats públiques dels 15 dies següents com a
mesura de prevenció, amb l’objectiu
d’evitar l’acumulació de gent per tal
de frenar l’expansió del coronavirus
COVID-19. L’Ajuntament en aquell
moment va suspendre totes les activitats del Març Lila, les activitats
extraescolars, els entrenaments esportius, etc.
El dia següent, 12 de març, l’Ajuntament de Santa Bàrbara comunicava que mantenien les restriccions
anunciades el dia anterior, però fent
una petita excepció raonable amb
les activitats extraescolars que es
facin a l’escola sempre i quan no hagués assistència d’alumnes d’altres
centres i que les activitats es portessin a terme sense sortir de l’edifici.
Així, les restriccions que recomana
l’Ajuntament per als següents 15
dies eren:
- Activitats extraescolars fora de
l’escola (Informàtica i robòtica).
- Servei de reforç escolar.
- Actes del Març Lila (calçotada electrònica, vermut lila, etc.).
- Escola de Música.
- Centre de Dia continuava obert,
però restringint les visites.
- Els alumnes d’APASA no podien
sortir fora a dinar.
- Competicions esportives i entrenaments.
- Activitats de l’Associació de Jubilats.
- Servei de Rehabilitació que s’ofereix al Centre de Dia.
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- La jornada de donació de sang del
dia 13 de març es mantenia per
la importància que s’havia manifestat de la necessitat de no quedar-se sense sang als hospitals,
però no es faria a l’escola, sinó a
un autobús que estarà aparcat a
l’exterior.
Pel que fa a l’Escola i a la Llar d’Infants, aquestes continuarien obertes
fins que no arribés cap ordre de tancament per part del Departament
d’Ensenyament.
Ja en aquell moment, des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’informava que eren conscients de tots els
inconvenients que aquesta situació
estava generant, però demanaven la
comprensió i la col·laboració de tothom per tal de fer front de la millor
manera a la situació sanitària que
s’estava vivint.
Tot i així, l’actualitat anava canviant
minut a minut i sense haver acabat
el dia ja s’anunciaven noves mesures. L’Ajuntament de Santa Bàrbara
seguint instruccions del Departament de Salut, per tal de contenir
el coronavirus, havia decidit tancar
des del 13 fins al 27 de març (ambdós
inclosos) tots els centres educatius
d’àmbit municipal (Llar d’infants,
escola i escola de música) i l’institut.
També des de l’Smartcentre s’anunciava que es tancava i se suspenien
totes les activitats previstes per al
mes de març.
El divendres 13 de març la normalitat
a la que estava acostumada la gent
de Santa Bàrbara ja havia canviat i
des de l’Ajuntament es demanava
que s’escoltessin les recomanacions
establertes pel Departament de Salut
i que era molt important la contrastació d’informació i extreure-la de
fonts oficials, ja que s’estaven vivint
moments molt delicats i que ningú
podia imaginar la fragilitat de la nostra societat quan se la posa a prova
en determinades circumstàncies. Es
demanava a la ciutadana serenitat,
coherència i donar exemple, ja que
si es tancaven els principals serveis
com els educatius, esportius, socials,
etc, s’havia de ser conseqüent també amb la mobilitat de les persones,

tant infants, joves com grans. No era
temps d’anar pels carrers.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara en
els dies successius anava informant
a la població i sobretot recomanava
noves mesures com fer un ús racional del Servei Sanitari del nostre poble per evitar col·lapsar el centre. En
aquest sentit, anunciava que quedaven suspesos els controls de crònics
(diabetis, hipertensió arterial, etc.) i
que en cas d’urgència o visita serien
atesos trucant al 061.
El 13 de març, l’Ajuntament anunciava la resolució SLT/737/2020 que
indicava les mesures complementaries per tal de frenar l’expansió del
coronavirus. La vigència d’aquestes
mesures s’iniciava a les 0.00 hores
del dia 14 de març de 2020 i tenien
una vigència mínima de 15 dies, sent
susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica
de cada moment.
Entre altres destacaven les següents
mesures:
- El tancament de tota classe d’instal·
lacions esportives, gimnasos i clubs
esportius, tant de titularitat pública com privada.
- El tancament de teatres, de
cinemes, de sales de festa,
discoteques, pubs, sales de
ball, sales de concert, sales
de karaoke, cafès teatre i
cafès concert i qualsevol
altre establiment recreatiu.
- El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres
establiments de restauració llevat d’aquells que
estiguessin integrats en un
establiment hoteler o en
centres sanitaris o socials
residencials.
- La suspensió de tota classe
d’activitats d’espectacles
públics i activitats, en espais tancats altres que els
esmentats en els punts anteriors i en espais oberts.
- El tancament de centres
comercials, incloent grans
superfícies i galeries, a excepció d’aquells establi-

ments dedicats
exclusivament
a la venda de
productes
de
consum
habitual (alimentació, neteja i higiene)
i d’aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.
També, des de l’Ajuntament s’iniciaven iniciatives col·laboratives per
pal·liar la crisi, concretament des de
Serveis Socials per ajudar a la gent
gran, sense suport familiar, a tenir
coberts els recursos de primera necessitat (alimentació bàsica, medicaments, etc.). Aquesta iniciativa
es feia mitjançant una xarxa de voluntariat obrint una línia telefònica
per atendre les necessitats personalment.
A la vegada, s’anunciava que es precintaven les zones de joc infantils
per evitar el seu ús i es recomanava no portar als xiquets a jugar a
aquests llocs per la seva seguretat.
A més, se seguia aconsellant sortir
el menys possible al carrer i tenir
el mínim contacte possible, mantenir la distància de seguretat entre
persones i rentar-se molt sovint les
mans. #joemquedoacasa.
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara continuava, per tots els mitjans possibles, demanar calma i tranquil·litat
a tota la població, sobretot quan
s’anava a les botigues i recordava
que el subministrament estava garantit, només s’havia de fer cas als
encarregats dels establiments perquè tot anés correctament, respectant les distàncies de seguretat, explicant que si l’aforament es veiés
superat es podia demanar que s’esperés a l’exterior.
Des de la Regidoria de Medi Ambient
es demanava prudència i es recordava als planers i les planeres que els
contenidors de fracció resta i fracció
orgànica tenen un pedal per obrirlos amb el peu, que els contenidors
de vidre, paper-cartró i envasos, no
cal obrir-los ja que estan oberts.
Diàriament l’Ajuntament de Santa
Bàrbara donava informacions a través dels seus mitjans de comunicació i anunciava que de moment, Santa Bàrbara estava exempta i no tenia
cap cas conegut i que a partir d’aleshores totes les accions i mesures
a prendre estaven dictades des de
Madrid pel Gobierno de España, per
tant, totes les competències passaven a estar sota control de l’Estado.
També s’informava s’estava en estat
d’alarma i les mesures preses cada
vegada eren més dràstiques i només
es podien fer desplaçaments necessaris com per a anar a comprar el
més indispensable, anar a treballar,
passejar a les mascotes i poca cosa
més. Quedava prohibit passejar lliurement sense que sigui estrictament
d’obligat compliment. Per tot això es
demanava la col·laboració i el seny
de tota la població i s’esperava que
les planeres i els planers donessin
una lliçó de saber fer i de bon comportament, fent cas dels consells
dels professionals de la sanitat i dels
agents de seguretat: “Quedem-nos a
casa el màxim possible, cuidem de la
nostra gent gran, que són els més vulnerables, quan anem a les botigues fem-ho
amb tranquil·litat i guardant les distàncies de seguretat que són d’un metre i
mig aproximadament i sempre pensant
que el subministrament d’aliments i
productes de primera necessitat estan
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garantits, fem cas als encarregats dels
comerços i no ens agrupem”.
Eren missatges que l’ajuntament insistia de recordar i també que estaria
al costat de tots: “Les oficines estaran
obertes en l’horari habitual, preguem
que només es faci de manera presencial
allò que sigui urgent i no es pugui tramitar per telèfon, gràcies”.
També des de la Regidoria de Salut
es demanava a la població que s’abstingués d’acudir al CAP de Santa
Bàrbara per raons de poc pes, ja que
el CAP havia de ser un lloc sagrat dedicat a casos d’emergència i no per
anar a buscar el diari ni per deixar
medicaments caducats, ja que tota
col·laboració amb els professionals
sanitaris que ens poden ajudar a
superar aquesta situació en la qual
estem és poca.
Després de més d’una setmana de
confinament, el 16 dilluns de març
començava una nova setmana amb
l’anunci de les mesures necessàries
per al repartiment d’aliments de Càritas.
També aquella setmana, la Regidoria de Medi Ambient anunciava que
es tancava la Deixalleria Municipal
degut a les recomanacions que havien rebut de l’Agència de Residus de
Catalunya.
Salut insistia recordant que parar
el coronavirus era cosa de tothom:
“CAL QUE ENS QUEDEM A CASA”.
S’estava en una greu alarma sanitària que requeria el confinament de

tota la ciutadania, només s’havia de
sortir de casa per raons estrictament
necessàries i el temps just. Calia evitar les relacions socials al carrer a les
quals s’estava acostumat, Santa Bàrbara havia de tenir els carrers buits i
als vehicles només hi podia anar una
persona i solament es podia sortir de
casa per raons justificades.
El dia 20 de març, des de la Regidoria de Governació de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara es donaven a conèixer les preguntes i respostes més
freqüents que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
havia publicat sobre les restriccions
d’activitats pel COVID-19 a Catalunya. També des d’aquesta Regidoria
es recordava que feia dies que es recomanava fer cas dels consells i les
ordres de les autoritats sanitàries i
de l’ordre, i tot i així, malauradament
no sempre s’havia fet cas i lamentablement els Mossos d’Esquadra havien hagut d’actuar la nit anterior a
la nostra població.
Aquesta crisi sanitària també s’havia convertit en una crisi econòmica
per a molts dels convilatans de Santa Bàrbara, i des de la Regidoria de
Promoció Econòmica es començava a treballar per estudiar diferents
ajudes que es poguessin beneficiar
els comerços i empreses del municipi, unes ajudes que seran independents de les que puguin donar altres
administracions. També s’informava
que, per seguir les recomanacions

COVID-19
per frenar el coronavirus, el mercat
setmanal dels dissabtes quedava
suspès.
Finalment, des de la Regidoria d’Hisenda i referent a aquestes ajudes de
Promoció Econòmica, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara adoptava una sèrie
de mesures econòmiques per tal de
mitigar les conseqüències negatives
de la pandèmia del coronavirus COVID-19 a la nostra població, algunes
d’aplicació a tota la ciutadania i d’altres especialment dirigides al teixit
comercial i empresarial. Una part de
les mesures ja estan acordades i ara
s’està treballant en la valoració d’un
altre paquet de mesures que s’anunciarà posteriorment i que seran independents d’aquelles que puguin
arribar per part d’altres administracions.
Des de la Regidoria de Serveis s’encarregava a la brigada municipal la
desinfecció de les zones més concorregudes del poble, ja que totes les
mesures de precaució sumen a l’hora de frenar l’expansió del virus.
NOVES INICIATIVES
Però no solament des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’estaven
portant a terme mesures de control i
iniciatives, sinó que també diferents
serveis de l’Ajuntament, entitats
del municipi i població en general
portaven a terme enginyoses iniciatives per passar de la millor manera possible aquest confinament. El
mateix dia 20 de març, es feia una
festa als balcons de les cases per als
mes petits i el diumenge 22 de març
un vermut musical que havia organitzat l’Escola de Música Germans
Arasa Los Flarets i que consistia en
què cada músic des del seu balcó, i a
les 12 del migdia, tocava el seu instrument.
També des del primer dia, la Plana
Ràdio, adaptant-se a la situació, va
estar al peu del canó amb nous continguts i programes com l’espai de
psicologia en temps de virus amb la
col·laboració de la psicòloga general
sanitària Assumpta Arasa, l’espai
amb Guillem Blanch “Cafè i Teatre”
perquè la gent conegui obres teatrals

o musicals que es poden escoltar per
internet, els contes motivadors amb
els que cada dia Clara Seguí ens
descobreix moralitats o la iniciativa
d’Imma Arasa perquè la gent des de
casa creï jotes per poder cantar els
cantadors i cantadores per a la festa
de Sant Gregori.
L’Smartcentre, per la seua banda recomanava als seus usuaris que podien seguir llegint a través de la plataforma de préstec de llibres electrònics Ebiblio i també tots els dies
participava en la programació de la
Plana Ràdio explicant un conte o recomanant continguts per als infants.
A més a més, Des de l’Smartcentre
també es proposaven iniciatives de
noves tecnologies com un videojoc
online ‘Ciberaventura a la Ciutat’
d’Internet Segura per conscienciar a
nens i joves de temes de ciberseguretat.
Des de la Regidoria de Cultura també es crea un concurs d’eslògans per
tal d’ocupar algunes hores de confinament. Aquest concurs consisteix
en l’elaboració d’un eslògan motiva-

dor per a Santa Bàrbara per combatre la crisi sanitària del coronavirus,
un concurs que a banda dels premis
econòmics, l’eslògan guanyador (1r
premi) serà la portada del proper
magazín.
El Gimnàs Santa Bàrbara proposava
rutines setmanals per als seus clients i per a tothom que volgués seguir pautes d’activitat física. Igualment Fithabit Jesús Pons comparteix
classes i grups d’entrenament apte
par a tothom de manera virtual.
Segurament, moltes coses més s’estan fent, tant estaments públics com
empreses privades, entitats, etc. i se
seguiran fent aquests dies de confinament.

7

COVID-19

ES PRORROGA EL CONFINAMENT
El 24 de març, el consell de ministres
aprovava prorrogar l’estat d’alarma
15 dies més, fins a l’11 d’abril i el
dia següent el Congrés dels Diputats
aprovava aquesta prorroga.
A Santa Bàrbara, l’alcalde, Antonio
Ollés signava un manifest promogut
per l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles
de Catalunya per demanar un confinament més efectiu i les mesures
necessàries per fer front a l’actual
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situació d’emergència generades per
la pandèmia. #Aturemelcovid19.
El 25 de març, l’Ajuntament començava a repartir les targetes moneder
de les beques menjador. El Consell
Comarcal del Montsià editava unes
FAQS sobre l’ús d’aquestes targetes
i la manera com recollir-les amb la
màxima seguretat que l’Ajuntament
de Santa Bàrbara s’encarregava de
fer públiques a través dels seus mitjans de comunicació.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara es
mostra molt satisfet de tots els planers i les planeres a l’hora de res-

pectar les mesures de sanitat i de
seguretat i de complir les normes
que dia a dia es van dictant, a més
a més, continuarà aplicant mesures
i organitzant noves iniciatives, com
segurament faran els diferents serveis de l’Ajuntament, les entitats
municipals i tota la població en general durant aquesta prorroga de
confinament.
Al proper magazín, es continuarà
explicant com ha anat evolucionant
tota aquesta crisi per la malaltia
per nou coronavirus, COVID-19, que
Santa Bàrbara està afrontant amb
molta valentia.

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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Subvencions a les entitats planeres

E

n data 6 de febrer de 2020, en la
sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara es van aprovar les
bases específiques reguladors per a la
concessió de subvencions a entitats
culturals, educatives i esportives
que l’Ajuntament de Santa Bàrbara
atorga per a la realització de
programes i activitats de promoció
i difusió esportiva, cultural i festes,
any 2020.
Podien
acollir-se
a
aquestes
bases, totes les entitats culturals,
educatives i esportives de la nostra
població de Santa Bàrbara.

Les sol·licituds es prioritzen en
funció dels criteris de valoració
següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.
- Que el programa o projecte sigui
desenvolupat per personal qualificat.
- L’interès social, cultural o esportiu del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a la
promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors
per l’Entitat sol·licitant.

- Que el programa o projecte sigui
obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.
- Pressupost anual de l’Entitat sol·
licitant.
També es valora positivament la
participació de l’entitat en els actes
organitzats per l’Ajuntament durant
l’any anterior.
L’acceptació d’aquesta subvenció
també pressuposa que l’entitat
estigui representada en aquells
actes que, organitzats per aquest
ajuntament,
se’ls
convoqui
oportunament.

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

http://www.contregisa.com

Alcaldia, Urbanisme, Cultura i Personal

Benvinguda a la primera planera de l’any 2020

A

mb 3 quilos i 100 grams, i 49
centímetres, el 7 de gener,
naixia Ritaj Mahal Bouayadi,
la primera planera de l’any 2020, filla
de Soumia Bouayadi i Mahamerd
Mahal Karchouh. Alfred Blanch,
alcalde de Santa Bàrbara, i Elen
Estarlich, regidora d’Ensenyament,
van rebre a l’ajuntament i van donar
la benvinguda a Ritaj i als seus pares.
Amb la idea d’implantar una nova
tradició, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, amb la col·laboració de
la Regidoria d’Ensenyament, fa
uns anys, van engegar una nova
iniciativa, per donar la benvinguda
al primer nadó de l’any, felicitant els
seus pares i obsequiant-los amb un
val per a l’assistència del seu fill o
filla durant un trimestre en el primer
any del nadó, i de manera gratuïta,
a la Llar d’Infants les Beceroles.
Aquest ha estat el cinquè any
d’aquesta iniciativa implantada per

l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Tal com afirmaven els pares, esperen
que Ritaj sigui una nena participativa

i que vulgui formar part activa del
màxim nombre d’activitats del
municipi.

L’antiga estació de tren de Santa Bàrbara tindrà un nou ús

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
va signar, el passat 19 de febrer,
l’acord d’expropiació per a
l’execució de les obres d’adequació
de l’edifici de l’antiga estació de tren
i terrenys adjacents per al municipi.
Feia anys que l’Ajuntament de
Santa Bàrbara realitzava gestions
amb ADIF per aconseguir els
terrenys d’aquesta antiga estació
de tren i, finalment, Alfred Blanch,
com a alcalde de Santa Bàrbara
i Juan Manuel de las Heras com a
representant de l’entitat pública
empresarial
Administrador
de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
signaven de mutu acord aquest
contracte per valor de 97.394,57 €.
La finca qualificada com a sòl urbà
té una superfície de 1.322, 25 metres
quadrats, segons cadastre, sobre la
qual hi ha unes edificacions de 240
metres quadrats destinada en part a
edifici de viatges de l’antiga estació
(187 metres quadrats) en part vies i

obres de l’antiga estació (30 metres
quadrats) i en part a lavabos (23
metres quadrats).
L’Ajuntament de Santa Bàrbara
encara no ha concretat quin ús
se li donarà a l’edifici, ja que
primerament es volen estudiar
totes les possibilitats i necessitats
reals que té el municipi, però el més
important era poder adquirir l’edifici

i a partir d’aquí començar a treballar
amb els possibles usos.
Alfred Blanch explicava que per al
municipi suposa el record nostàlgic
d’un edifici que durant el segle passat
va tenir una intensa activitat per la
presència del ferrocarril, essent un
dels llocs més transitats als voltants
dels quals van nàixer diversos bars i
tavernes.
11
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Constitució de la nova corporació local

E

l dimarts 17 de març, a les 19
hores va tenir lloc el Ple de
presa de possessió d’un nou
regidor i l’elecció del nou alcalde,
després de la renúncia al càrrec el
passat dia 3 de març d’Alfred Blanch
Farnós.
L’acte es va desenvolupar d’acord
amb les prescripcions establertes a
la Llei Orgànica General de Règim
Local, però donades les especials
circumstàncies derivades de la
pandèmia del coronavirus, la
sessió es va portar a terme a porta
tancada i prenent les mesures de
protecció. Cal destacar l’absència
de dos regidors que no van poder
assistir al Ple per motius laborals
i personals respectivament. Una
vegada iniciada la sessió plenària,
el nou regidor va presentar les seves
credencials i demés documentació
davant la presidència. Seguidament,
es va procedir a la prestació del
jurament o promesa d’acatament
de la Constitució i de l’Estatut
d’Autonomia
legalment
exigit,
així com la del compliment de les
obligacions del càrrec de regidor.

HOTEL RESTAURANT

A continuació, va tenir lloc l’elecció
de l’alcalde, i dels cinc regidors que
van encapçalar les llistes només un
d’ells, el Sr. Antonio Ollés Molias,
va acceptar presentar la seva
candidatura per a l’elecció d’alcalde
de Santa Bàrbara. Seguidament, es
va procedir a la votació nominal,
essent el resultat de la mateixa: 6
vots a favor del cap de llista de Junts
per Santa Bàrbara i 3 abstencions.
D’acord amb l’escrutini i havent
obtingut la majoria absoluta dels

vots emesos, va quedar proclamat
alcalde de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara el regidor Sr. Antonio
Ollés Molias que va acceptar el
nomenament. Després d’un torn
de paraula, el ja alcalde Sr. Antonio
Ollés va tancar l’acte amb un discurs
on va explicar la renovació del pacte
de govern entre Junts per Santa
Bàrbara i Esquerra Republicana i es
va obrir a escoltar en tot moment les
propostes de l’oposició.

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

D

es de la Regidoria de
Governació, dia a dia s’està
treballant per millorar el
nostre poble i la vida dels planers
i les planeres que hi vivim. Ja fa
un temps que s’estava treballant
per poder instal·lar unes bandes
reductores de velocitat al passeig
de les Escoles. Finalment, la
brigada municipal va instal·lar
aquestes bandes reductores.
Amb aquesta acció es vol
conscienciar a la ciutadania
i sobretot als conductors i
conductores dels vehicles que hi

transiten, que tinguin precaució
i respectin la velocitat, ja que és
una zona de molta concurrència
d’infants, sobretot en hores
d’entrada i sortida de l’escola.
El
regidor
de
Governació,
Manel Crespo, creu que són
necessaris aquestes mesures de
conscienciació sobretot per vetllar
per la seguretat dels nostres infants
i afegeix que, des de la Regidoria
de Governació, es continuarà
treballant perquè els ciutadans de
Santa Bàrbara tinguin una millor
qualitat de vida. #fentpoble

Inici del programa treball i formació 2019-20
Un any més, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara participa en el
programa Treball i Formació,
una actuació promocionada al
Servei d’Ocupació de Catalunya i
gestionada pel Consell Comarcal
del Montsià que permet, a persones
en situació d’atur, gaudir d’un
contracte laboral temporal segons
durada per realitzar tasques
assignades a cada municipi. En
concret, per a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara, els contractes
han estat per a les ocupacions
de peó de manteniment, agent
cívic i netejador/a. A banda, cal
tenir present que aquest tipus de
programes incorpora una part
de formació ocupacional que, les
persones contractades hauran
de realitzar durant els mesos que
ocupi el seu contracte.
Per poder accedir al programa
calia complir, entre altres requisits,
estar en situació d’atur, inscrita
a les oficines de treball com a
demandant d’ocupació no ocupat/
da, no haver treballat més de sis
mesos en els darrers divuit i no
rebre cap tipus de prestació i/o
subsidi. A banda, s’establien una

sèrie de col·lectius prioritaris per
poder optar a les diferents places
que s’oferien.
Aquest tipus de programes són
molt importants per a persones
en situació d’atur. Tot i que,
malauradament, no donen cabuda
a tothom qui ho necessita, si que
permet a les persones beneficiàries
gaudir d’uns mesos de descans
laboral, podent incorporar-se al
mercat de treball i tenir noves

oportunitats. Cal tenir present
també que, en aquest sentit, és el
Servei d’Ocupació de Catalunya
qui determina si les persones
inscrites a l’oferta compleixen
o no els requisits i que, en molts
casos, és complicat entrar a
l’oferta ja que, si s’observa que no
es compleix al 100% els esmentats
requisits, s’impedeix formar part
del programa.
13
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Millores a la xarxa elèctrica

L

a primera setmana de febrer
ENDESA va iniciar les obres
per unir elèctricament les
subestacions XQ431 (carrer Antiga Fàbrica A. Marco) amb la XQ084
(carrer de la Rosa) mitjançant un
cable soterrat de 25 kV, per la qual
cosa era necessari obrir una rasa
al llarg de 180 metres pels carrers
Antiga Fàbrica A. Marco, Mossèn
Josep Arasa Barberà i de la Rosa.
Aquesta unió elèctrica permet donar una major estabilitat a tota la
xarxa elèctrica de Santa Bàrbara i
reduir el temps de tall de subministrament en cas d’avaria. Es tracta
d’una actuació similar a la realitzada el passat mes d’octubre per
unir les subestacions XC082 (carrer
Progrés) amb la 102521 (carrer Lleó
XIII), i a les quals encara estan pendents d’executar:
- Connexió entre XQ084 (carrer de
la Rosa) i XQ317 (carrer Ulldecona).
- Connexió entre XQ317 (carrer
Ulldecona) i 55804 (carrer Sant Antoni).

Aquestes obres de millora de la
xarxa elèctrica executades per
ENDESA venen a donar resposta
a les reclamacions i queixes que
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va

presentar davant la companyia
després dels greus talls de subministrament patits al municipi al setembre de 2018.

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU
TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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Festivitat de sant Antoni 2020

A

quest any, Santa Bàrbara
havia preparat una Festivitat
de sant Antoni amb un sabor
especial degut a què s’havien afegit a
les activitats ja habituals de tots els
anys, altres innovadores que farien
gaudir als planers i les planeres
d’una festivitat que sabem que era
molt viscuda i molt esperada pels
avantpassats.
A més de la missa, la benedicció
de les cavalleries i les ballades de
danses típiques, que ja es venien
fent habitualment, també hi ha
constància que fins a les primeres
dècades del segle XX també es feia
una representació de les temptacions
de sant Antoni i la corresponent
foguerada. Precisament aquesta ha
estat una innovació que s’ha volgut
recuperar des de la Regidoria de
Participació Ciutadana.
La celebració de sant Antoni
començava el dissabte 18 de gener,
a les 11 hores amb un taller de
manualitats a càrrec de Profauna
Terres de l’Ebre que es realitzava a
la plaça de l’Alcalde Cid i Cid, lloc
on posteriorment es feia entrega
dels premis del concurs de dibuixos
d’animals que havia organitzat
Profauna Terres de l’Ebre, obsequiant
a tots els participants. Finalment, les
guanyadores van ser: Eva Favà a la
categoria de 3 a 5 anys, Ona Subirats
a la categoria de 6 a 8 anys i Isabel
Accensi a la categoria de 9 a 12 anys.
A la tarda, s’estrenava l’espectacle
SantAntoni, amb text i direcció
escènica a càrrec de Màrius Pont, un
espectacle de teatre, música i dansa
sobre LA VIDA I LES TEMPTACIONS
DE
SANT
ANTONI,
amb
representacions a càrrec del Grup
Teatral Planer, ballada de danses
tradicionals a càrrec dels alumnes
de 3r de primària de l’Escola Jaume
Balmes, dels alumnes de 2n d’ESO
de l’Institut les Planes, del Grup de
Ball Jota Planera i acompanyament
musical a càrrec de la Unió Musical
Jaume Balmes i els dolçainers de
Vinaròs. L’espectacle va comptar
amb un apoteòsic final amb encesa

de la foguera, repartiment de panoli
i mistela a càrrec de les mares i els
pares dels alumnes de 2n d’ESO i
ball de fi de festa.
El diumenge 19 de gener, s’havien
de celebrar els actes més habituals,
la celebració de la Missa en honor a
sant Antoni Abat i la benedicció del
panoli. A continuació, els alumnes
de 2n d’ESO de l’Institut les Planes
amb la col·laboració de les Pubilles
2019 havien de recórrer el poble
per fer el típic repartiment de
panoli per les cases. Mentre, cap
a mitat matí, i després d’acabar
l’esmorzar de germanor, havia de
començar la festa dels 3 tombs
amb la desfilada de cavalleries pels
carrers del poble que portaven a
terme les Penyes Amics dels Cavalls
de Santa Bàrbara i Amposta. Ja al
migdia, aquesta desfilada arribava
a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid i
es feia la benedicció dels animals.
Malauradament, aquests actes de
diumenge al matí, per les condicions
climatològiques van haver de ser
suspeses. Tot i així, es van portar a
terme el diumenge 2 de febrer amb
molt bon clima i un gran èxit.
Sí que es va portar a terme, tal i
com estava previst diumenge a
la tarda, la xerrada “Què ens vola

per la zona”, una xerrada d’ocells
autòctons i d’importància per a
l’ecosistema, a càrrec de l’ornitòleg
Manolo Sánchez.
La
regidora
de
Participació
Ciutadana, Elen Estarlich, estava
molt contenta i il·lusionada de tal i
com havia anat la festa el dissabte
i lamenta que per les inclemències
meteorològiques no s’hagués pogut
realitzar els actes de diumenge, però
també està molt contenta de com es
va realitzar el diumenge 2 de febrer.
També, la regidora agraïa a totes
les entitats i persones que havien
col·laborat el fet que la festivitat de
sant Antoni s’hagués revitalitzat i
hagués tingut tant d’èxit.
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Carnaval 2020

E

l carnaval aquest any va
començar el divendres 21
de febrer amb l’espectacle
familiar “ARRIBO 2020, on tot
comença”, un teatre que va poder
gaudir el poble en dues sessions, a
càrrec del Grup Teatral Planer jove,
i amb la taquilla inversa que va fer
possible recaptar 637 € per a l’ONG
ebrenca “Provocant la Pau”, on Joan
Enric Reverté, més conegut com el
pare Joni, és el fundador que, a més,
va poder assistir a la segona sessió
i on se li va poder fer l’entrega dels
diners.
També el divendres, la Llar d’Infants
les Beceroles va fer la seua particular
festa de carnaval.
El dissabte 22 de febrer es va celebrar
la rua de carnaval 2020. Una vegada
més es van omplir els carrers de
música, color, disbauxa, amb la
participació de planers i planeres
disfressats i gaudint de la festa de
carnaval.
Un total de 9 comparses, alguna
amb més de 50 participants,
acompanyades amb el seu cotxe
disfressat i amb música, a més a
més de les disfresses individuals i
dos mini grups van iniciar la rua a
la plaça de l’Estació, acompanyats
de la Xaranga Estrella Band i del Rei
Carnestoltes que tancava la rua.
Seguidament, la rua va recorre
per diferents carrers del poble fins

Millor disfressa individual
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arribar a la plaça Cid i Cid, on les
comparses van tenir l’oportunitat de
mostrar la seva coreografia mentre
el jurat, aquest any els propis
participants de les comparses, prenia
nota per valorar i escollir la millor
comparsa, coreografia i individuals.
La rua, aquest any, va acabar al Parc
de la Independència, on tots els
participants van poder continuar
ballant amb la xaranga, van escoltar
el discurs del Rei Carnestoltes,
xocolatada i confeti. Per finalitzar, la
regidora de Participació Ciutadana,
Elen Estarlich, va fer entrega dels
diferents premis.

Millor disfressa infantil

Les comparses guanyadores van ser:
Primer premi: A tot drap
Segon premi: Els cocos de la plana
Tercer Premi: Colla Samu-sake
Millor coreografia: Els pirates de la
plana
Millor mini grup: Les tortugues de la
plana
I els individuals:
Millor disfressa: Cap tallat
Millor disfressa infantil: Els pallassos
sorpresa
Millor disfressa origina: Poli-clean.

Disfressa més original

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

1r Premi COMPARSES

Premi millor COREOGRAFIA

2n Premi COMPARSES

1r Premi MINI GRUP

3r Premi COMPARSES

Final de festa

Entregada la Beca Institut les Planes 2019

A

l’Institut les Planes de Santa
Bàrbara es va fer l’acte
d’entrega de la Beca lnstitut
les Planes de l’any 2019.
Aquesta beca s’atorga conjuntament
per tots els ajuntaments que tenen
alumnes a l’Institut les Planes i es
dona a l’estudiant amb més bons
resultats al finalitzar el seu cicle
de batxillerat, que són els que
definitivament deixen l’Institut per
traslladar-se a la Universitat.
L’any 2017, per decisió consensuada
amb tots sis ajuntaments implicats,
es va incrementar l’import total de
la beca, fent un muntant total de
1.000 €, essent un incentiu i ajuda
per a l’estudiant que comença el seu
cicle universitari.
A l’acte, hi van assistir els alcaldes
o regidors delegats de cada localitat,
a més del màxim representant del
centre educatiu, el seu director.

En aquesta edició la beca se li va
atorgar a l’alumna de Godall Laura
Accensi Subirats, qui va aconseguir
la qualificació més alta per part del
centre.
La noia es mostrava del tot satisfeta
i agraïda pel premi aconseguit, i
il·lusionada per emprendre una nova
etapa en la seva vida d’estudiant.
Els diferents representants dels
municipis, així com el director
del centre, van voler destacar la
tasca feta, així com donar-li tota
la motivació necessària per poder
començar aquest nou camí, que
segur que no serà fàcil, però que
com tot en la vida, cal lluitar
amb constància i amb esforç per
aconseguir-ho. També van voler fer
extensiva una felicitació als pares
perquè sempre són una peça clau en
el desenvolupament educatiu dels
seus fills.
19
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D

es
de
la
Regidoria
d’Ensenyament, Participació
Ciutadana i Medi Ambient
s’han
dut
a
terme
algunes
actuacions durant aquest trimestre,
com per exemple, la penjada de
cartells que s’han posat a l’escola, a
la llar d’infants i a l’escola de música
per conscienciar a les persones que
aquests espais han de ser lliures

de fums per la salut dels nostres
infants. També, a l’escola s’ha
instal·lat una rampa per facilitar la
mobilitat i al costat de l’escola de
música s’ha incorporat una nova illa
de contenidors i més il·luminació.
La llar d’infants també es va sumar
al març lila, penjant pancartes on
es podien llegir frases referents
al feminisme escrites per dones

rellevants i realitzant un mural
amb els noms de les dones de la
llar. També s’han posat senyals a
diferents llocs del poble sobre la
prohibició d’animals. I, finament,
s’han pintat de blanc les parets dels
patis del carrer Rota de l’Alto per,
posteriorment, es dibuixaran uns
murals referents al medi ambient i
a la igualtat entre homes i dones.
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Març Lila

E

l dilluns 2 de març, amb
una tertúlia a la Plana Ràdio
Trencant estereotips es van
iniciar les activitats del Març Lila. Per
primera vegada a Santa Bàrbara, en
col·laboració amb diferents entitats
culturals, esportives i els centres
educatius de la població, es van
programar activitats lúdiques per tal
de trencar estereotips i destacar el
paper de la dona.
Cal donar les gràcies a totes les
entitats que es van implicar des del
primer dia en l’organització del Març
Lila i els animem a continuar amb
properes edicions, esperant que del
Març Lila 2021 en puguem gaudir
plenament.
Donades les circumstàncies que
estem vivint, només es van realitzar
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sis, de les disset activitats que hi
havia programades:
- Xerrada-Taller
Estereotips
de
gènere i igualtat i xocolatada, a
càrrec de Cristina Grau Vidal
del Departament de Treball i
Afers Socials de la Generalitat de
Catalunya, organitzada per les
Dones Planeres.
- Xerrada-taller
Construïm
una
societat igualitària per a totes i tots,
a càrrec de la psicòloga planera,
Assumpta
Arasa
Altimira,
organitzada per l’AMPA de l’Escola
Jaume Balmes.
- 8 de març: Dia Internacional de
la Dona. Es va fer la lectura del
manifest i, a continuació, es va
ballar una performance amb el
ball xilè. També es podien deixar
missatges a uns cercles, que hi
havia penjats de la façana de
l’Ajuntament.

- Torneig obert de futbol, organitzat
pel CE La Plana.
- Tertúlies d’autora, a càrrec
de Fàtima Beltran, autora de
Bienalados.
- Activitats esportives entre el CE
la Plana i el centre ocupacional
APASA.
Aquests dies també vam tenir
l’Exposició Dones amb nom propi de
les Terres de l’Ebre, l’aparador lila a
l’Smartcentre i diversos cartells amb
frases de dones destacades, penjats
als diferents edificis municipals. Les
mateixes frases van ser gravades a
la Plana Ràdio per l’alumnat de 3r
d’ESO i es van emetre diàriament. I
també des de l’Institut les Planes van
realitzar eslògans per a les activitats
programades.
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Paràmetres indicadors

P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA

22/1/2020

18/2/2020

17/3/20

LLOC

Diposit
Capçalera

Xarxa: Arqueta
c/Ausias Marc

Xarxa: Arqueta 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 Coliformes

0

0

0

0

Amoni

0,5

<0,05

<0,05

<0’05

Clor lliure In-situ

1

0’93

0’65

0’71

Clor combinat in-situ

2

<0’1

<0’1

<0’1

Color

15

<5

<5

<5

Conductivitat (a 20ºC)

2500

538

534

526

Olor (a 25ºC)

3

2

1

1

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7’8

7’7

7’8

Sabor (a 25ºC)

3

2

1

1

Terbolesa (Dipòsit)

1

0’32

0’29

0’23

Terbolesa (Xarxa)

5

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
1r TRIMESTRE 2020

• Abonat a les llibretes l’avançament de la
collita d’olives fins al 31/01/20.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern
de Camp amb les aplicacions de productes
fitosanitaris, ja que és imprescindible per
poder cobrar la subvenció de l’oli. Recordar
que la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix
el servei. Estan augmentant les inspeccions
de les finques i 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…

Carmen Tuliesa Maigí
Em dic Carmen Tuliesa Maigí
i vaig néixer a Santa Bàrbara,
el 8 de novembre de 1939. Soc
planera de naixement, ja que
vaig néixer a la casa familiar
del carrer Major. Soc la petita
de tres germanes, Angeles i
Natalia, i els meus pares eren
José Tuliesa (Pepito de Solà) i
Cinta Maigí (Cinteta la Maigina).
El meu iaio Ros era picapedrer
i va fer la pica baptismal que

encara ara hi ha a l’església de
Santa Bàrbara.
Com us he dit, soc la petita de
tres germanes, la meva infància
va transcórrer entre els carrers
de Santa Bàrbara i les golfes de
casa meva. Vaig anar a l’escola
aquí al poble, recordo a Doña
Pepita i encara ara conservo
a les meves amigues de la
infància, algunes per desgràcia

ja no hi són: Rosa la seca, Toni
la de Gaya, Nuri Solà, Teresa la
Crueta i Cinta la Peixeta.
Després d’estudiar EGB al poble,
els meus pares em van enviar
interna al col·legi la Consolació
a fer comptabilitat i també vaig
estudiar piano.
Vaig passar la meva joventut
al poble, anàvem al cine els
diumenges, sempre que la
pel·lícula fos autoritzada, al
ball a la pista de Valdet, a l’estiu
al cine de verano, als bous a les
festes majors... Tinc el record
d’una bona infantesa i bona
joventut al costat de la meva
família. També vàrem passar
moments difícils, ja que vaig
agafar el final de la guerra i el
meu pare havia hagut de fugir;
van ser moments difícils.
Llavors vaig conèixer al que
seria el meu home, Ramon
Reverter, un canareu una mica
entremaliat. L’any 1963 va
ser quan em vaig casar i vaig
marxar del poble, vaig anar a
viure a Alcanar. A Alcanar he
passat la resta de la meva vida;
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em vaig casar, he tingut dos
fills, Ramon i M. Carmen, i soc
iaia de quatre nets, Ainhoa,
David, Èric i Laura. El meu
marit era dentista i teníem
una consulta a Alcanar i una
a Vinaròs; jo sempre vaig ser
la seva assistenta. Encara que
una part de la meva família
estigui a Santa Bàrbara, ara ja
soc canareva.
No he perdut mai el contacte
amb Santa Bàrbara, ja que
primer vivien els meus pares i
la meva germana gran, i després
s’han afegit els meus nebots.
Som una família molt unida, on
fem moltes festes i celebracions.
Mentre el meu pare vivia
sempre hem participat de les
festes del poble, sobretot del
dia de la gent gran. Ara amb
els meus fills i els meus nebots,
seguim la relació i les visites
al poble. Fa quatre anys vaig
perdre a la meva germana
Angeles, i també al meu marit, i
fa dos anys a la meva germana
Natalia, però la vida continua i
amb la companyia dels meus
fills i nets tot es fa més portador.
El fet d’escriure per a la revista
del meu poble m’ha agradat
molt, i sobretot recordar tots
aquells anys plens d’enyorança
i alegria. Hem recordat el ball,
els bous, els meus pares, les
germanes, com jugàvem i el
bé que ens ho passàvem. Com
ja us he dit, ara ja m’he fet
canareva, ja tinc 80 anys i per
això, suposo, que no tornaré
mai al poble a viure, però el
contacte tampoc el perdré
mai. M’agrada el poble, i que la
meva família mai hagi perdut el
contacte amb el meu poble.
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, atendrà al públic d’11 a 13 hores, a les oficines de
l’Ajuntament, els dies:
14 d’abril – 28 d’abril – 12 de maig – 26 de maig – 9 de juny – 23 de juny
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
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA
1
500 - IBI URBANA
1
501 - IBI RÚSTICA
1
592 – OVP TAULES I CADIRES
1
100 - TAXES- PREUS PÚBLICS
1
840 - CONSERV. CEMENTIRI
1
010 - IAE
1
500 - IBI URBANA
2
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PERÍODE PROPOSAT
27/03/2020 - 29/05/2020
30/04/2020 - 30/06/2020
30/04/2020 - 30/06/2020
29/05/2020 - 31/07/2020
30/06/2020 - 31/08/2020
30/06/2020 - 31/08/2020
30/07/2020 - 30/09/2020
28/08/2020 - 30/10/2020

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

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 1r TRIMESTRES 2020

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2020

RITAJ MAHAL BOUAYADI...................................07/01/2020
Mohamed Mahal Karchouh
Soumia Bouayadi

JOSE VICENTE MUIÑOS MILLAN
NUVIA RODRÍGUEZ LINARES.............................13/02/2020

IMANE JAHOUH...................................................07/01/2020
El Hossaine Jahouh
Malika Jahouh
AKRAM BOULFALFAL
YASSINE BOULFALFAL........................................16/01/2020
Ismail Boulfalfal
Karima Marqui
SARAH MANSSOURI...........................................21/01/2020
Abdelkrim Manssouri
Souad Limouni

MARCOS ANTONIO FANECA TRILLA
OLAYA GARCIA SOLÀ..........................................15/02/2020
WALTER FERNANDO VALAREZO MORANTE
JESSICA ABIGAIL SÁNCHEZ ANCHUNDIA........12/03/2020

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2020
JOSEFA CURTO VILLALBÍ....................................02/01/2020
JUAN GARCIA ROYO............................................04/01/2020
JORGE ARASA SUBERO........................................11/01/2020

AARON AOUDAYER HAYATI...............................04/02/2020
Aziz Aoudayer
Zahia Hayati El Masslouhi

CARMEN BONILLA MARTÍN...............................12/01/2020

VALÈRIA BEL ALBESA..........................................11/02/2020
Èric Bel Gisbert
Irina Albesa López

FRANCISCA GISBERT GINÉ................................23/01/2020

PAU RAMÍREZ ESPUNY.......................................11/03/2020
Francesc Xavier Ramírez Ortega
Maria Rosa Espuny Vidal

CELIA LORAS ESCORIHUELA.............................14/01/2020
M. MERCEDES CABALLÉ ARASA.........................27/01/2020
ALFREDO FRANCISCO ARASA GINÉ..................01/02/2020
ENCARNACIÓN CHAFER ENGUIX......................02/02/2020
FRANCISCO DE LA CRUZ JIMÉNEZ....................20/02/2020
GLORIA ESPUNY ROÉ..........................................13/03/2020

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

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
Hem començat l’any consolidant les
activitats que es porten a terme des
de l’AMPA, extraescolars, menjador
i col·laboracions amb l’escola. Però
de cop i volta, la normalitat s’ha
vist afectada pel virus COVID-19.
S’ha aturat temporalment l’activitat
escolar i totes les activitats que
desenvolupa l’entitat, i no es coneix
quan tot tornarà a la normalitat.
Són uns moments excepcionals, uns
moments que ningú podia imaginar,
uns moments difícils per a tots.
Com hem anunciat per xarxes i la
ràdio municipal, l’entitat ha hagut

d’acollir-se a un ERTO, afectant a
les set monitores que treballen per
a l’entitat. Amb aquesta aturada
temporal del contracte, elles poden
beneficiar-se de l’atur durant
l’aturada de l’activitat, i l’entitat pot
suprimir les quotes de les activitats
als nostres socis i sòcies durant
l’aturada dels serveis. Com ja vam
anunciar, les quotes del mes de març
seran la meitat, i com és evident, no
es cobraran noves quotes fins que no
es restableixi l’activitat.
Però vam arrancar l’any amb molt
bones notícies, l’Ajuntament ha

ampliat la zona de porxo infantil
garantint que en temps de calor
els nostres alumnes gaudeixin de
més ombra. També han realitzat
una rampa a l’accés d’infantil per
facilitar l’entrada dels carrets i
millorant l’accessibilitat en aquesta
entrada.
Al menjador, s’han celebrat molts
aniversaris i el nombre d’usuaris no
para de créixer. Gràcies per la vostra
confiança! Al febrer vam celebrar
la festa de Carnaval amb
molta assistència i on ens
ho vam passar molt bé!
Les activitats extraescolars
s’han mantingut i inclòs
amb noves altes a les
activitats de bàsquet i
d’anglès oral. Anunciar
que per part de l’AMPA es
va fer la compra de pilotes
de bàsquet que ens va
demanar l’escola, ja que
aquest trimestre el Club
de Basquet d’Amposta
torna
a
desenvolupar
el projecte “Basquet a
l’Escola en horari escolar”,
per a tots els alumnes de
primer a sisè.
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En quant a la nostra col·laboració
amb l’escola, vam estar al costat de
la comissió de festes decorant el pati
de l’escola i preparant la xocolatada
per a tots els alumnes i professors
durant la festa de Carnaval, aquest
curs SUPERHEROIS, amb molta
participació, amb unes disfresses
molt vistoses i un espectacle molt
dinàmic.
El dia 7 de març vam organitzar,
dins el Març LILA, una xarradataller “Construïm una societat
igualitària!”, a càrrec d’Assumpta
Arasa, amb molt bona participació.

Els alumnes de 6è van preparar
moltes activitats i promocionar el
projecte Banc de Sang, però aquesta
activitat es va veure afectada per
la suspensió de l’activitat escolar.
Tot i així, des del Banc de Sang es
va demanar que la campanya no
s’aturés, ja que cada gota, i més en
el moment que vivíem, és com una
gota d’or. Com no es disposava de
cap local, es va portar l’autobús de
campanya del Banc de Sang. Es van
seguir tots els protocols de salut i es
va reduir la capacitat del bus de 5
llocs d’extracció a únicament 3, per

tal de garantir la distància entre els
donants. Gràcies a tota la campanya
que havia portat a terme l’alumnat,
es va aconseguir que 55 donants
s’apropessin i es poguessin realitzar
52 extraccions. GRÀCIES! Gràcies
als alumnes per promocionar un
any més i GRÀCIES als donants!
No era una campanya normal, es
va demanar que totes les persones
amb símptomes de refredat o que
ho haguessin estat els últims 15
dies ja no havien d’aproximar-se al
autobús, i això va eliminar ja molts
donants habituals.

Un cop més, i ara més que mai, recordar que totes aquestes activitats no serien possible sense les
nostres monitores (NATI, CLAUDIA, MARIA JOSÉ, MANOLITA, MARIOLA, CINTA I MÍRIAM) i la tasca de
totes les nostres voluntàries. GRÀCIES! Tot anirà bé i tornarem més fortes!
I com sempre diem, tots hi sou benvinguts, entre TOTS FEM ESCOLA! I recorda, si tens ganes de formar
part d’aquest grup, només ens ho has de dir, les portes estan obertes per a tothom!
(Podeu trobar fotografies de les activitats a la pàgina del facebook de l’AMPA Jaume Balmes).
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
CELEBRACIÓ DE LES NOCES D’OR
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VIATGE A LLORET DE MAR

Entitats Planeres
UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA
ACTIVITATS DE L’ANY 2019
Un divendres 20 de juny amb Lluna
Plena i dintre les jornades esportives
del nostre poble, per tant amb la col·
laboració de la Regidoria d’Esports, 52
amants de la bicicleta i la lluna vàrem
completar la XII SORTIDA NOCTURNA
DE LA VIA VERDA, de l’estació de Xerta fins a la de Bot, on vàrem reposar i
agafar forces amb un àpat a base d’aliments i begudes energètiques. Sobre
dos quarts de dues arribàvem a Xerta
sense incidents d’importància, concloent una sortida que es consolida en el
nostre calendari i en el nombre de participants.
A les Festes Majors i dintre de l’acte
de L’OFRENA, una vintena de socis vàrem donar bullici i color al participar
uniformats amb bicis de tota mena.
Inclosa també al programa de Festes
Majors, LA PEDALADA POPULAR va
aplegar 38 persones, una activitat que
va baixar en picat pel que fa a la participació, per tant s’hauria de trobar
la manera d’incentivar a participar-hi.
Tots els participants varen poder gaudir de piscina i un bon vermut totalment gratuït.
També a Festes Majors i, un any més,
vàrem organitzar LA CURSA D’ESCOLES DE CICLISME, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, on
73 participants menors de 14 anys varen recorre un circuit urbà, fent que
la gent sortís al carrer per animar la
cursa.
Enguany ens van demanar d’ajudar
a organitzar la 36a CURSA DE SANT
LLORENÇ al veí poble de La Galera, on
45 corredors i corredores de categoria
cadet varen competir en la prova que
puntuava per al campionat de Catalunya.
Vam tancar l’any amb la MARXA BTT
FIRA DE L’OLI, el dia 24 de novembre,
amb un oratge no massa bo per a anar
en bicicleta, 89 “bikers” prenent part de
la mateixa per un recorregut pensat
per a gent experimentada en senders
i corriols, aquests en perfecte estat per
poder fruir-los i amb els corresponents
avituallaments al llarg de 40 i 970 metres de desnivell acumulat per camins
i senders dels termes municipals de
Godall, La Galera i Santa Bàrbara que
han fet les delícies als 89 participants
de la prova que han tingut el coratge
(pel fort vent que bufava) d’acudir a la
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cita anual que preparem amb tota la il·
lusió, on els bikers a part de passar-ho
bé i felicitar-nos pel recorregut i l’organització fan una donació mínima de 5
€ per solidaritat amb la Marató de TV3.
En aquesta edició hem recaptat 470 €.
A l’arribada a la zona de pícnic municipal els esperava el ja típic esmorzar
amb pa torrat, l’allioli, botifarres i salsitxes, acompanyat de begudes vàries.
Donades les circumstàncies climatològiques (baixes temperatures i fort
vent) estem contents amb el nombre
de participants que ens han volgut
acompanyar, els agraïm el seu compromís any rere any i més que contents
perquè no hi hagut que lamentar cap
incident, per tant ens alegrem moltíssim que aquesta marxa hagi estat tot
un èxit, ja que està pensada per fruir
del recorregut i de la bicicleta. Agraïm
a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, patrocinadors, voluntaris i participants
per fer possible una vegada més una
gran festa de la bicicleta. Gràcies a tots
i fins l’any que ve.
La nostra entitat vol agrair als ajuntaments de Godall, La Galera, Masdenverge i Freginals la seva col·laboració

amb la nostra entitat i també a tots els
particulars i establiments que amb la
seva aportació han fet possible totes
aquestes activitats, i una menció molt
especial a l’Ajuntament de Santa Bàrbara i al seus regidors i regidores que
com sempre han estat oberts a les nostres peticions i inquietuds.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Aquest ha estat un trimestre
atípic, si bé els dos primers mesos
de l’any vam poder seguir l’agenda
d’activitats programades, amb la
realització de tot un seguit d’actes,
al mes de març, com tots sabeu, la
cosa es va complicar per l’aparició
de la pandèmia de la COVID-19, i
com a conseqüència de la gestió
de la situació de crisi sanitària
ocasionada es va limitar la llibertat
de circulació de les persones i
la prohibició de la realització
d’activitats lúdiques i de lleure, la
nostra entitat també es va veure
afectada i es van haver d’anul·lar
totes les activitats mensuals
programades.
Malgrat l’inesperat entrebanc
sofert en aquest període, vam
iniciar l’any amb un bon grapat
d’activitats.
El dijous 23 de gener, conjuntament
amb l’Associació de Jubilats vam
realitzar una sortida al port de
Barcelona per visitar l’espectacular
vaixell creuer MSC GRANDIOSA.
El diumenge 2 de febrer, Festivitat
de Santa Àgueda, patrona de les
dones i de la nostra associació,
vam celebrar-ho amb una missa
i un bon dinar de germanor al
restaurant Venta de la Punta,
on un grup de més de 90 sòcies

ens vam reunir per gaudir de la
celebració. Ja a l’hora del cafè, la
presidenta va saludar a totes les
sòcies assistents i també es va
fer un reconeixement a Lourdes
Subirats Pla, en agraïment a la
tasca realitzada com a secretària
de l’entitat durant més de 8 anys.
Seguidament,
vam
continuar
la celebració amb música i ball
a càrrec del Duo Calibra i amb
degustació del típic dolcet de
la diada “Les malletes de Santa
Àgueda” acompanyades d’un vinet
dolç.
El dijous 20 de febrer, Dijous
Llarder, també vam estar de
celebració. Al local social unes 60
sòcies ens vam reunir per berenar i
passar la tarda juntes amb jocs de
taula i regalets. Ens ho vam passar
molt bé.
Del 24 al 28 de febrer, vam realitzar
una sortida també conjuntament
amb l’Associació de Jubilats a la
Costa Brava, visitant les poblacions
més turístiques de la zona: Lloret
de Mar, Tossa de Mar, Besalú,
Blanes i la Bisbal d’Empordà.
El divendres 6 de març, dintre dels
actes del MARÇ LILA, organitzat
per l’Ajuntament, vam celebrar
el Dia Internacional de la Dona
Treballadora, amb una xerrada-

Viatge vaixell creuer
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taller “Estereotips de gènere i
igualtat” a càrrec de Cristina
Grau Vidal, referent de Violència
Masclista a les Terres de l’Ebre,
del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya. Com a cloenda
d’aquest acte vam oferir una
xocolatada a totes les persones
assistents.
També el diumenge 8 de març
vam participar en l’acte més
reivindicatiu del MARÇ LILA,
i també l’últim acte donada
la situació explicada a l’inici
d’aquest escrit. L’acte va tenir lloc
a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid, on
diferents dones en representació
de totes les dones del poble vam
donar lectura al manifest oficial
del Dia Internacional de la Dona
Treballadora. Vam continuar amb
el ball xilè, tot un símbol de la
lluita antimasclista i vam aportar
els nostres millors desitjos per tal
de millorar la situació actual de les
dones d’arreu del món.
Desitgem poder reiniciar ben aviat
l’activitat normal de l’entitat i
reunir-nos i compartir moments
totes juntes.
Molta salut,
La Junta

Entitats Planeres

Santa Àgueda

Dijous Llarder

Viatge Costa Brava
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CLUB DE TWIRLING SANTA BÀRBARA
Des del Club Twirling Santa Bàrbara
desitgem molta salut per a tothom.
En aquest moment estem amb
l’activitat
esportiva
totalment
parada des del dia 12 de març, a
causa del coronavirus.
Aquest trimestre hem començat la
temporada 2020, amb les diverses
competicions oficials. El primer
campionat vam tenir el plaer
d’organitzar-lo a la nostra població,
concretament la Copa Catalunya, els
dies 8 i 9 de febrer. Aquest campionat
va acollir un total de 149 exercicis
realitzats per 179 atletes diferents
de tota Catalunya.
La Copa Catalunya és una competició
que dura un cap de setmana, amb
semifinals i finals, on totes les atletes
competeixen dins la seva categoria,
però amb una única divisió. També
d’aquesta competició la Federació
Esportiva Catalana de Twirling,
selecciona la majoria d’exercicis que
representaran la Selecció Catalana
al Campionat Internacional.
Si tenim en compte que les nostres
atletes competeixen en segona i
tercera divisió, van fer un bon paper
en aquesta competició. Com a club
vam quedar en quart lloc d’un total
de 10 clubs participants, i molts dels
nostres exercicis van fer pòdiums.
Tot això va estar possible gràcies a
la dedicació de les nostres atletes i
monitores amb els entrenaments, la
il·lusió i constància que hi posen en
el treball del dia a dia.
Volem agrair també la col·laboració
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,

40

dels pares i familiars de les atletes,
els comerços col·laboradors i de tot
el públic en general, perquè sense la
seva ajuda no seria possible haver
dut a terme aquesta competició.
La segona competició de la
temporada va ser la semifinal
Catalunya Sud, concretament a
Ulldecona els dies 7 i 8 de març.
En aquesta competició les nostres
atletes van presentar un total de 25
exercicis, més un de mans lliures: 9
individuals, 10 duets, 4 equips i 2
grups.
Es van obtenir molt bons resultats,
concretament:
7 primers llocs per a:
- Patri Pla amb individual
- Jèssica Lange i Olga Múria amb
duet
- Aina Pozo i Núria Zaragoza amb
duet
- Equip Infantil A i Equip Júnior
- Grup Infantil i Grup Júnior
7 segons llocs per a:
- Mireia Arasa amb individual
- Leire Rodríguez i Ona Subirats amb
duet
- Diana i Patricia Caprarus amb duet
- Isona Torres i Patricia Pla amb duet
- Carla Accenci i Aida Gavaldà amb
duet
- Alba Múria i Alexia Roiget amb duet
- Equip Cadet
2 tercers llocs per a:
- Anna Porcar i Aran Guimerà amb
duet
- Equip Infantil B

2 quarts llocs per a:
- Patricia Duiu amb individual
- Alba Rodríguez amb individual
2 amb cinquena posició per a:
- Núria Zaragoza en individual
- Mireia Arasa i Laura Lange en duet,
aquestes van competir a primera
divisió.
2 amb sisena posició per a:
- Alexia Roiget amb individual
- Leire Llasat i Paula Martorell en
duet
Amb la temporada començada i
amb els bons resultats obtinguts,
ara per força major hem hagut
de fer una parada, de moment les
finals de zona, concretament la final
de Catalunya Sud que s’havia de
dur a terme els dies 4 i 5 d’abril a
Tortosa queda anul·lada, a l’espera
de si podem mantenir la resta de
calendari que seria el 2 i 3 de maig,
Campionat de Catalunya Base a
Deltebre i els dies 30 i 31 de maig
el Campionat de Catalunya a Sant
Feliu de Guíxols.
A part també dins de les nostres
activitats hem hagut de suspendre
l’actuació que havíem de dur a
terme el dia 28 de març, al sopar
contra la fam, col·laborant així amb
Mans Unides en la seva causa.
Esperant que tot torni a la
normalitat, ja tindrem temps de fer
totes aquestes activitats i d’altres,
sols puc desitjar-vos a tots molta
salut.

Entitats Planeres
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CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Aquest passat 2019, el Club de Futbol Santa Bàrbara celebrava el seu
Centenari (1919-2019) amb diferents
actes que al llarg de l’any es van portar a terme: la presentació del Centenari en el marc de la Fira de l’Oli
amb un homenatge als presidents
que ha tingut el club, diferents partits homenatjant les plantilles que
van aconseguir algun ascens, la di-

ada del futbol i una exposició al Museu de la Vida a la Plana. El President
del Club de Futbol Santa Bàrbara va
assistir el dia 14 de gener de 2020 al
CaixaForum de Barcelona en el marc
de l’entrega dels guardons de la 23a
Festa de l’Esport Català i va rebre el
Premi Centenari que el mateix UFEC
va atorgar.
La Festa de l’Esport Català va néixer

PATUFETS/ES
Aquest any 2020, des de tots els
clubs de futbol del Montsià, hem
engegat una nova iniciativa perquè
els/les més petits/es de casa puguin
iniciar-se al futbol amb una lligueta
del 15 de febrer fins al mes de maig.
Aquesta iniciativa ha tingut molt
bona acollida.

ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES
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Després de 4 anys al capdavant del
Santa, Jordi Gisbert ha pres la decisió d’abandonar la primera línia
d’aquest club que ha celebrat recentment el centenari de la seva
formació. Deixarà la presidència al
maig, però continuarà un any més a
la junta com a vocal.
Al mateix temps fem una valoració
molt positiva pel que fa a l’evolució
del club, però segueix fent una crida als socis i demana la implicació
dels jugadors planers del primer
equip: “Vaig fer una reunió amb els

el 1996 de la mà de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC) i del diari SPORT.
És una festa de lliurament de premis
al reconeixement d’esportistes i entitats esportives catalanes. Una cita
anual on assisteixen els millors esportistes i clubs catalans de l’any, i
personalitats de l’esport, la cultura,
la política i la societat catalana.

jugadors del primer equip, els vaig
comentar que seria molt important
que fossin ells els que haurien de
formar part de la junta i tirar endavant el club, perquè realment la
major part de l’esforç del club és per
a ells i , per tant, haurien de ser els
primers interessats en què continuï
això”.
Jordi Gisbert deixarà de ser president
però la nova junta i els pares i les
mares rebran tot el seu suport durant un any, ja que els farà un acompanyament.
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RESULTATS ESPORTIUS ACTUALS 19/20
PRE-BENJAMÍ
L’equip pre-benjami mixt està format per tot per jugadors i jugadores de 1r any i està sent una temporada complicada, però des del club,
amb la bona tasca d’Ainhoa, es va
iniciar la lligueta de patufets. La
propera temporada esperem poder
tenir més membres a l’equip.
La classificació actual és 11ns amb
18 punts.

INFANTIL
Aquest equip és un dels equips que
també està fent una bona temporada amb jugadores i jugadors que
s’entenen molt bé dins al terreny
de joc. Per al proper any n’hi ha
que seran cadets i ja hem fet alguns contactes amb jugadors per
poder fer cadet i també infantil.
La classificació actual és 4ts amb
24 punts.

BENJAMÍ
L’equip benjamí esta format majoritàriament per jugadors de 2n any,
són molt bons jugadors i estan fent
una temporada immillorable, tot i
que encara queden uns mesos per
al final, però són líders.
La classificació actual és 1a posició amb 40 punts. El proper any un
bon equip aleví serà. Per això mateix després en parlarem de la propera temporada.

AMATEUR
És una competició forta, ja que
hi ha equips molt preparats, però
estem en una posició còmoda
per mantenir la categoria, ja que
aquest és l’objectiu.
Classificació 9a amb 32 punts.

ALEVÍ
L’equip aleví també està fent un
bon paper a la lliga. Vam iniciar la
lliga amb 8 jugadors i ara hem pogut augmentar a 10 més dos benjamins de reforç. Des de la junta
intentem ajudar a cada equip com
sigui.
La classificació actual és 9ns en 17
punts.

TORNEIG SOLIDARI 22 DE MARÇ
LILA DE 2020. CANCELAT COVID 19
Des de el CF Santa Bàrbara, organitzem aquest torneig que s’havia
de celebrar el dia 22 de març de
2020, amb l’objectiu de contribuir
a la igualtat de gènere i la igualtat
d’oportunitats en general, tant per
a les dones com per als homes.
Al torneig hi havia de participar
equips mixtes amb nenes i nens
jugant al mateix equip i equips femenins exclusivament.

Els equips participants havien de
ser els següents: FC Barcelona femení aleví, FC Barcelona femení
infantil, Tecnifutbol Salou femení
infantil, Terres de l’Ebre SUB 11
femení, CF Masdenverge aleví, CF
Santa Bàrbara aleví i CF Santa Bàrbara infantil.
A més a més, la finalitat del torneig
era aportar la recaptació econòmica a l’associació “ÉS PER TU”, una
associació sense ànim de lucre que
basa la seva activitat en l’acollida
de nens que viuen en zones contaminades de radiació a Txernòbil a
Ucraïna.
Els nens viuen afectats per la radiació, fet que els deteriora les defenses. La millora de la seva salut
és el que ens empeny a promoure
les acollides, les quals es realitzen
sempre en els períodes d’estiu o
Nadal. Són una organització creada molt recentment però amb
moltes ganes de sortir endavant,
portar a terme nous projectes i
obrir-se a nous horitzons. Associació inscrita al registre d’entitats
del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, amb nº
45464. http://espertu.grupotp.org/

SUSPENSIO DE L’ACTIVITAT CF SANTA BÀRBARA
Degut a la suspensió de tota activitat federativa des del dia 11 de març i per a les properes setmanes, com a mesura de prevenció contra el Coronavirus, queden anul·lats tots els entrenaments i qualsevol activitat organitzada pel CF Santa Bàrbara. Per tant, fins a nova ordre no hi haurà cap entrenament , ni cap torneig ni cap partit.
Us anirem informant a mesura que tinguem informació de quan estarà previst que es reprenguin les lligues i
quan estarà previst que es juguin els partits.
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Tenim un munt de propostes per
quan aquest confinament finalitzi
i avui us les volem explicar, però
també iniciatives que durant aquest
període tot i les circumstàncies hem
portat a terme.
Segur que les ganes ja les teniu totes,
prepareu-vos perquè el dia 18 d’abril
la nostra entitat la farem grossa
amb una trobada de bandes de
música que feia anys volíem iniciar
i que començarem aquest 2020,
després que el mes de desembre
passat celebréssim els 30 anys. Un
aniversari com aquest l’havíem
de celebrar i per això vam escollir
l’inici d’any per fer-ho. Aquesta
serà una trobada que s’emmarca
dins les Jornades Culturals de Santa
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Bàrbara. El dia 18 hi participaran la
Lira Ampostina i l’Escola de Música
de la Banda Municipal d’Alcanar que
aquest any està també d’aniversari
fent els 175 anys. Del 20 al 25 d’abril
segur que no us voldreu perdre les
audicions programades dins l’Escola
de Música i veure als vostres xiquets
i xiquetes com van progressant. Però
per si no n›hi hagués prou, la festa
grossa la tenim datada per al 27 de
juny i aquesta data per molt greu
que hagi estat la Covid-19 segur que
tindrem les nostres millors gales
preparades perquè ens espera un
espectacle especial amb els Quicos
i la nostra entitat, de moment no
volem avançar-vos gaire cosa més,
però seguiu de prop totes les notícies
que anirem donant perquè serà

una data especial de celebració dels
trenta anys.
Finalment avui acabarem amb
un agraïment especial a tots els
membres de la nostra entitat que
el dia 22 de març van sumar-se a la
iniciativa del “Vermut musical des
dels balcons” per tal de posar música
i alegrar per uns minuts a la gent
del nostre poble amb iniciatives que
s’estan portant a terme per molts
altres municipis i a les quals ens
hem volgut sumar, perquè sabem
que en aquests moments difícils la
música ens ajuda a passar molts de
mals. Una abraçada a tots i gaudiu
de les imatges dels nostres músics,
cuideu-vos, feu bondat perquè aviat
ens podrem tornar a abraçar.

Entitats Planeres
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 4
Imatge 3
Podeu fer arribar, a l’Smartcentre, fotografies per publicar en aquest apartat.
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Imatge 5

Imatge 6

Imatge 8
Imatge 7
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Solucions
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Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Eugenia Farnós, Maribel Cid i José
Imatge 2: Maria Lourdes Cid, Lucrecia Rodríguez, José Cid, Jesús
Llaveria, Maria José Baset
Imatge 3: Sara Cid
Imatge 4: José Miguel Fornell, Imma Arasa, Nuri Caballé i Miguel
Ferré
Imatge 5: La Mare de Déu a casa de Paquita Panisello
Imatge 6: Agustí de Lluneta, Matilde, Maria Luisa i amics
Imatge 7: Pepita, Ramon i Feliça
Imatge 8: Miguel Martí Sanz, Agustí Rodríguez Puig, Agustí Quadrat
Bel, Pepita Arasa Cid, Montse Arasa Cid i Cinta Cid Mauri

Sudoku

ZONA DE JOCS

Entreteniment infantil
MANDALA

LA PARAULA INTRUSA

Endevinalla:

Per la plana, per la vall,
sempre corre, mai fa tard.

Dites i refranys:
A la taula i al llit,
al primer crit.
Webs recomanades:
www.gretel.cat
www.paisdelosjuegos.es

Solució endevinalla: Un núvol
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Planers en adopció

Planer en adopció…

José Maria Jiménez Pérez
Soc José Maria Jiménez Pérez,
tinc 65 anys i soc d’Ulldecona.
La meva relació amb el poble va
començar perquè habitualment
venia a treballar amb els “autos
de choque”, i vaig conèixer a la
que anys després seria la meua
dona, Antonieta Fontanet Arasa
(La Carrolla).
Anys més tard vaig venir
a reformar l’antiga Caixa
Tarragona, moment en el qual
vam formalitzar la relació i vaig
començar a tenir contacte amb
la gent del poble.
L’any 1974 els quintos del poble
em van oferir ser quinto amb
ells, cosa que em va fer molta
il·lusió. Sempre recordaré amb
carinyo a tots els quintos, en
especial a Enrique Beltran que
d’alguna manera va ser qui va
capitanejar la situació.
L’any 1978 jo i la meua dona
vam decidir donar un pas més a
la nostra relació, ens vam casar
i ens vam posar a treballar a la
discoteca “IRIS”, jo d’encarregat
de sala i la meua dona al
guarda-robes.
Anys després, vam tenir a l’Àlex,
el nostre primer fill, avui dia ja
casat i amb un fill, l’Ares. Al cap
d’uns anys vam tenir la nostra
segona filla Vicky, actualment
també casada i amb una filla,
l’Ariadna.
La meua vida ha transcorregut
dalt d’un camió, fins a aquest
any que per fi ha arribar la tan

esperada jubilació.
Veig el poble molt millorat en
infraestructures. Gaudeixo de
la caça i la pesca, i de la família
en general.
El meu futur el veig aquí, a Santa
Bàrbara, ja que a Ulldecona

només hi viu la meua germana
i la resta de la família està a
València.
Estic molt agraït al poble per
l’acollida que sempre m’ha
donat i per fer-me sentir un
planer més.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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La Plana Ràdio
Avui quan ens llegiu, ens agradaria
donar-vos la notícia que ho esteu
fent en un temps on el confinament
a les nostres llars ha finalitzat,
però com nosaltres no tenim el do
d’endevinar en quina situació ens
trobarem, només desitgem que si
el confinament segueix sigui el més
portador possible.
Una de les finalitats de les emissores
municipals, a part d’informar, és la
d’entretenir, per això durant aquest
període de confinament, més que
mai, la Plana Ràdio ha apostat per
seguir, en la mesura del possible i les
limitacions de personal, oferint una
programació adreçada a la nostra
audiència per tal de fer més portador
aquest confinament.
D’aquesta manera, gràcies a les
noves tecnologies, durant el període
de confinament l’hem viscut la
Clara Seguí teletreballant des del
seu poble intentant dinamitzar les
xarxes socials, publicant notícies,
transcrivint entrevistes... i la Tere
Giné, qui us escriu, intentant fer ràdio
en directe diàriament, extremant les
mesures de seguretat al màxim i
sense tenir cap visita a l’emissora.
L’enginy ha fet que hagin sortit
iniciatives com les recomanacions
de l’Smartcentre adreçades als més
petits amb Amaia Pla, un espai de
psicologia en temps de virus amb la
col·laboració de la psicòloga general
sanitària Assumpta Arasa, l’espai
amb Guillem Blanch “Cafè i Teatre”
perquè la gent conegui obres teatrals
o musicals que es poden escoltar
per internet, els contes motivadors
amb els que cada dia Clara Seguí ens
descobreix moralitats o la iniciativa
d’Imma Arasa perquè la gent des de
casa creï jotes per poder cantar els
cantadors i cantadores per a la festa
de Sant Gregori. S’han tingut que
aplaçar els actes del Març Lila, però
nosaltres igualment hem ofert les
entrevistes que teníem enregistrades
per a l’ocasió.
De fet, per primer cop la Plana Ràdio
va oferir per Sant Josep missa en
directe oficialitzada per Mossèn
Ferran Aspa, a la qual també s’hi fa
afegir Ràdio Joventut de Masdenverge,
una
experiència
diferent
que

possiblement
tindrà
continuïtat
mentre duri el confinament amb dies
especials com el diumenge de Rams o
la Setmana Santa.
Volem acabar amb una notícia molt
positiva per a nosaltres i és que el
projecte encetat l’any passat “Al Dia
Terres de l’Ebre” que elaboren Ràdio
Delta, Ràdio Tortosa, La Cala
Ràdio, La Plana Ràdio i Ràdio
Joventut, amb el suport de La Xarxa
de Comunicació Local va rebre una
Menció de Qualitat als premis RAC.
El seu presentador, Josep Pitarch, es
mostrava content, honorat i agraït
de cara als professionals de les 6
emissores que fem el programa,
així com a La Xarxa per creure en el
projecte.
Els Premis Ràdio Associació, creats
l’any 2000 amb ànim de continuïtat
per la Societat Cooperativa Ràdio

Associació de Catalunya, tenen la
intenció de distingir i premiar els
professionals de la ràdio en català i
els millors programes del darrer any.
Distingeixen entre millor programa de
Ràdio, millor programa de Ràdio Local
i premi a la Innovació i al Professional.
Malauradament, el coronavirus va
fer que la gala d’entrega dels premis
s’hagués d’ajornar però esperem
tenir l’oportunitat de poder-hi assistir
quan es torni a realitzar.
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FutbolNet
FUTBOLNET A SANTA BÀRBARA
FutbolNet és un projecte impulsat
per la Fundació FC Barcelona que
pretén educar els infants i joves a
través del foment dels valors positius que es deriven de la pràctica esportiva, concretament del futbol. El
programa s’aplica des del mes d’octubre fins al maig, amb dues sessions de dues hores per setmana i es
practica en espais exteriors i interiors cedits per l’ajuntament.
Durant l’aplicació del programa
‘FutbolNet’ es treballen 5 valors,
marcats com a essencials per al
desenvolupament personal, que es
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debaten abans, durant i després del
joc. Aquests valors són: Esforç, Respecte, Treball en equip, Humilitat
i Ambició. Al voltant de cadascun
d’aquests conceptes es juga una lligueta i l’equip guanyador no és el
que marca més gols sinó el que millor ha aplicat les normes del valor, a
més de realitzar jocs i activitats per
a treballar els diversos valors.
A Santa Bàrbara, FutbolNet té un
total de 29 beneficiaris amb edats
compreses entre els 8 i 15 anys. Les
diferents sessions es duen a terme
sempre en horari extraescolar, en dilluns i dimecres de 17 a 19 hores, al
Poliesportiu Municipal.

El passat 26 de febrer es va dur a
terme l’excursió de fi de curs que
aquest any va ser diferent a la resta
d’anys. L’excursió va ser una sortida
a Barcelona, per anar a veure un partit de futsal solidari entre el Barça //
VS// Corinthians.
Els infants al sortir de l’escola van
agafar l’autobús i van anar direcció a
Barcelona. Quan van arribar van poder gaudir del partit al palau i quan
es va acabar el partit van agafar l’autobús direcció a la nostra població.
Van poder gaudir d’una experiència
única.

Grup Joventut
AJORNADES LES INSCRIPCIONS DE
LES COLÒNIES D’ESTIU 2020
Normalment, en aquestes dates es
realitzaven les preinscripcions a les
colònies d’estiu. Aquest any, amb el
que està succeint a tot arreu, hem
decidit ajornar aquestes inscripcions
fins que tot estigui més controlat.
Si que us podem avançar, per tal que
guardeu les dates de les colònies, que
els dies seran del 22 al 27 de juliol i
els dos viatges seran amb autobús.
Les colònies són ja tradicionals
al nostre poble, una setmana on
els infants que actualment estan
cursant des de 1r de primària fins a 1r
ESO, viatgen a un indret de Catalunya
per tal de realitzar manualitats,
gimcanes, jocs, piscina... entre altres.
Uns dies de relacionar-se, crear
vincles amb gent que ja coneixen i
gent que encara no i on l’alegria, la
cooperació i l’empatia són el pa de
cada dia.
Properament, us avisarem de quan
seran aquestes inscripcions. Gràcies!

Llar d’Infants Les Beceroles
A l’article anterior de la Llar d’Infants Les Beceroles us
explicàvem, entre altres coses, tot referent al Nadal.
Doncs, quina sorpresa vam tindre en arribar de les
vacances quan ens vam trobar que a la nostra escoleta
també havien arribat els Reis Mags d’Orient! Ens havien
portat joguines per al pati! Concretament, un tobogan
nou i un cuc llarguíssim on la canalla s’ho passa pipa
amagant-se dintre i escalant per sobre. Havent començat
el trimestre d’aquesta manera, la cosa només podia
anar a millor i així ha estat. Amb els i les alumnes més
que adaptats, la cosa ja va rodada; tenen els hàbits i les
rutines adquirides i això suposa que es poden realitzar
més activitats amb més fluïdesa i gaudint-ne molt més.
Els xiquets i xiquetes de P0 van creixent i cada vegada
poden fer activitats més complexes; l›última fita és que
ja comencen a gaudir del joc heurístic i a ser capaços de
posar boles dintre de recipients cada cop més petits. Ja
quasi són uns experts en psicomotricitat fina i grossa!
Pel que fa a P1 ens hem fet un fart d›experimentar
amb colors, textures, temperatura... Hem cregut que la
manera més idònia per a ells i elles era treballar tots
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aquests aspectes de manera transversal. Així doncs,
mentre jugàvem amb glaçons de colors, apreníem
els colors bàsics i la temperatura freda, i mentre ens
embrutàvem amb sucre i colorant apreníem a més a més
el gust dolç.
Pel que fa als i les més grans, els i les alumnes de P2,
han arribat a fer que nevés a la llar! I aprofitant “la neu”
que van crear, han treballat els pingüins, han jugat amb
glaçons... Ara, per exemple, estan treballant els oficis i
ho estan gaudint moltíssim: excursions fora de la llar,
visites de pares i mares per explicar de què treballen i,
ben aviat, la visita dels bombers!
A banda de tot això, que ja veieu que no és poc, també
ens vam disfressar per carnaval i vam fer una rua pel
poble que va acabar amb un berenar boníssim! Aquest
any anàvem disfressats/des de cartes de pòquer.
Ens agradaria acomiadar-nos donant les gràcies a les
famílies per la col·laboració activa en les activitats
del centre i la bona voluntat que les precedeix. Moltes
gràcies!

Smartcentre
Documents més prestats 2019
Durant el 2019, l’Smartcentre de
Santa Bàrbara va estar obert 235
dies i va rebre 27.631 visitants, dels
quals 7.773 van ser usuaris que
van utilitzar el servei d’internet.
Actualment,
l’Smartcentre
té
1.718 carnets d’usuaris i 16.267
documents. Pel que fa a les activitats,
es van realitzar durant tot l’any
606 activitats i van assistir 7.704
persones. Finalment, en quant als
documents prestats van ser un total
de 8.748.
Els més prestats durant el 2019, a la
secció d’adults, van ser:
- NOVEL·LES: “La verdad sobre el
caso Harry Quebert” de Joël Dicker,
en segon lloc “Bajo cielos lejanos”
de Sara Lark, en tercer lloc “Los
ritos del agua” d’Eva García Sáenz
de Urturi, a continuació “Las hijas
del Capitán” de Maria Dueñas i en
cinquè lloc “Todo esto te daré” de
Dolores Redondo.
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- MATÈRIES: En primer lloc i en segon
lloc “Acreditació de competències en
TIC. Nivell 2-mitjà” de Julio Cuartero
i “Acreditació de competències en
TIC. Nivell 3-avançat” de Susana
Bujalance, en tercer lloc “El cervell del
nen: 12 estratègies revolucionàries
per cultivar la ment del teu fill”
de Daniel J. Siegel, en quart lloc
“L’art de no amargar-se la vida” de
Rafael Santandreu i en cinquè lloc
“Economia en colors” de Xavier Sala
i Martín.
- DVD: En primer lloc “La liga de la
Justicia”, a continuació “El hijo de
Rambow”, en tercer lloc “Annabelle,
comes home”, després “La gran
apuesta” i en cinquè lloc una altra
de por “Rec 2, ¿Te atreves a volver?.
I pel que fa als infantils, els més
prestats van ser, per infants d’entre
10 i 12 anys, L’escapada, La crua
realitat o Mala sort, llibres tots ells
de la saga de Jeff Kinney. Ser quasi
adolescent pot resultar molt molest,

ningú ho sap millor que el Greg
Heffley, immers en el dur ambient
de l’institut, on els xavalets que
encara no han fet l’estirada han
de compartir els passadissos amb
ganàpies que ja s’afaiten dues
vegades al dia. En el Diari del Greg,
l’escriptor i dibuixant Jeff Kinney,
ens presenta el seu antiheroi.
Després, per als més petits, els més
prestats van ser: A TOCAR! EL MEU
IMAGINARI BÀSIC, TINC 6 ANYS,
d’Anna Obiols i DIGUES ON ÉS de
Thierry Laval.
I entre altres, en trobem de
coneixements,
SUPER
SUPER
CHISTES que val per riure a totes les
edats.
A més a més dels contes, els infants
també agafen DVD infantils. Els més
agafats van ser: SPIDER-MAN, LEGO
DE SUPERHERO GIRLS, MINNIE;
PELUQUERIA PARA MASCOTAS;
PANCHO: EL PERRO MILLONARIO i
BALLERINA.

Smartcentre
ACTIVITAT A L’SMARTCENTRE
L’Smartcentre segueix actiu com
sempre intentant arribar a totes les
edats, ja que la lectura és important
des del primer moment, per això
comptem amb la Bebeteca on hem
fet construccions, minimóns i ens
hem fet músics. A partir de 3 anys
tenim els contacontes, on hem
conegut CONTES REGIRATS, ALTRES
PRINCESES i RESPIREM. Per als més
petits és important escoltar contes
i després junts fem una activitat
divertida. Sílvia Panisello ens fa
gaudir dels contes en anglès STICK
MAN i THE KISS TRAT MISSED.
Però no tot és lectura, ja que tenim
l’estona sense endolls amb els jocs
de taula. Per als adolescents, el club

de lectura juvenil on tractem temes
molt diversos i interessants.
Per als adults, a part dels idiomes,
tenim les converses en anglès i aprèn
francès, també les tertúlies d’autor
on hem gaudit d’autors i autores com
Sílvia Panisello, Eva Mascarell, Sinta
Salvadó, Jessica Reverté i Eduardo
Margaretto, al febrer Montse Pallarés
i al març Fàtima Beltran que ens va
presentar el seu llibre Bienelados.
Seguint amb tota aquesta activitat
al club de lectura s’han llegit els
llibres: La veritat sobre el cas Harry
Quebert de Joël Dicker, Riña de Gatos
d’Eduardo Mendoza i el Redemptor
de Jo Nesbo.
Augmentem d’edat però no parem,

activitats com la nostra història
planera i el taller de memòria així
ens ho demostren.
Finalment, aquest trimestre hem
començat les classes de formació
ACTIC per a alumnes de Batxillerat
de l’Institut les Planes i també el
Codeclub. A més a més, l’Smartcentre
ha col·laborat amb el Març LILA, tant
en activitats com amb els aparadors
fets per a dones i de dones. També
hem tingut aparadors de Sant Antoni
i de Carnaval. I també hem continuat
amb les activitats extraescolars
d’informàtica, i robòtica. Amb les
classes de formació, amb re-emprèn
i la inserció laboral els divendres al
matí.
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Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document
Títol: La madre de Frankenstein
Autora: Almudena Grandes
L’apassionant relat d’una dona i un home que van optar per resistir en els temps més difícils.
La novel·la més intensa i emotiva de el cicle dels Episodis d’una Guerra Interminable. Finals
dels anys 50 a Espanya; a sud de Madrid, a Ciempozuelos, un manicomi femení regentat per les
monges del Sagrat Cor de Jesús. Allí viu reclosa una interna esquizofrènica, Aurora Rodríguez
Carballeira, un personatge estrafolari que aconsegueix sorprendre a les monges, les internes i
les netejadores quant s’arrenca a tocar el piano. Una de les assistentes, Maria, una jove a la que
la senyora Aurora ha ensenyat a llegir, li guarda absoluta lleialtat per tot el que ha après amb
ella. En aquest lloc anirà destinat el metge Germán Velázquez, format a Ginebra, que ha tornat
a Espanya per diversos assumptes pendents. Germán va descobrir com el microcosmos del
manicomi és en realitat un reflex de les condicions de repressió en què estan vivint els espanyols
durant la dictadura. Allà comprova que el puritanisme permet als abusos, i les lleis estan fetes
per ocultar els atropellaments. I en aquest context sorgeix una història d’amor improbable, que
serà en realitat una història de redempció inoblidable.
Web
https://footballia.net/es
Footballia és la primera videoteca de futbol interactiva on
pots veure partits de futbol complets en qualsevol lloc i en
qualsevol moment, és un espai pensat per unir tot el futbol
del món i oferir-lo als usuaris. Alguna vegada has sentit a
la gent parlar de qui és el millor jugador de la història? Di
Stéfano, Pelé, Cruyff, Charlton, Beckenbauer, Platini ...? I el
continu debat avui dia sobre si Messi ja ha sobrepassat a
Maradona? T’agradaria donar la teva opinió, però no pots
perquè mai has vist jugar a la majoria d’ells? Si vols tornar
a veure aquell partit que tant vas gaudir, o veure per primer
cop aquests partits històrics dels que sempre parlen els
experts, Footballia és el lloc web on ho trobaràs.
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Opinió dels Partits Polítics
El món està passant per un moment complex, i Santa Bàrbara també. Escrivim aquestes línies entre videotrucades i reunions
online degut al confinament per aturar el coronavirus. Esperem que quan llegiu aquesta columna la situació sigui més favorable
i ens puguem retrobar pels carrers i els comerços del nostre poble.
Malgrat tot això, des de Junts per Santa Bàrbara volem explicar-vos com vam viure el Ple que va escollir el nostre nou alcalde i on també
va prendre possessió el regidor Agustí Espuny Fluixà, a qui desitgem tota la sort i encerts. Va ser un Ple diferent al que és habitual, a porta
tancada i amb unes mesures de precaució especials, però això no treu importància al seu contingut. El fins ara regidor, Antonio Ollés, va
ser elegit nou alcalde de Santa Bàrbara, i al seu discurs va explicar que, de vegades, a la vida et pots trobar situacions complexes que et fan
assumir més responsabilitat, i aquesta és una d’elles. L’alcalde va explicar que seguirà treballant per Santa Bàrbara amb les mateixes ganes
i il·lusió que fins ara, al costat d’un equip que ens deixarem la pell per millorar la qualitat de vida dels planers i les planeres.
Volem agrair també la bona feina de la Plana Ràdio que va permetre que tothom pogués seguir en directe el Ple a través de les xarxes
socials.
Ara, a treballar, treballar i treballar pel poble i la seua gent.
Visca Santa Bàrbara!
De nou ens adrecem als nostres lectors, des de la darrera publicació al mes de gener han passat moltes coses, massa i
tot, algunes difícils de pair. Al final del mes de gener vam patir la tempesta “Glòria” amb una forta pluja durant quatre
dies amb barrancada inclosa que alguns van aprofitar per fer ràfting, sempre s’ha de buscar la part positiva, tot i que
vam haver de suspendre les classes per precaució.
Un dia més tard, un altre ensurt, un incendi a una de les fàbriques del polígon industrial, sortosament sense afectats.
Els regidors d’ERC de Santa Bàrbara al govern vam estar treballant juntament amb la resta de l’equip de govern i el vigilant municipal
perquè els efectes de la pluja i l’incident del polígon afectés el menys possible a les planeres i els planers.
La festa de Sant Antoni va ser un èxit amb la renovació que la regidora Elen Estarlich va donar a la festa, però vam haver d’aplaçar la
benedicció dels animals per la pluja. El mes de febrer va estar farcit d’activitats per la nostra secció local, des de paradetes informatives per
donar a conèixer la situació dels nostres presos polítics a la població i la recollida de diners per a la “Caixa de la Solidaritat”. Aprofito per
donar el número de compte per si algú vol ajudar a qui ho va donar tot per natros: ES31 3025 0001 1814 3361 5956. Dies més tard va arribar
el carnestoltes i la incansable Elen va tornar a fer uns canvis a la festa que va ser un encert. També vam estar a la Fira de l’Oli i la Garrofa
a la 25a edició i a la qual ens van convidar com a ajuntament i vaig ser present amb la regidora de Turisme.
Quan semblava que tot tornava a la “normalitat” política, el senyor alcalde presentava la renúncia per motius personals i, el dilluns 2 de
març, vaig rebre el nomenament d’alcalde accidental amb la responsabilitat que això suposa. Amb l’ajuda de l’equip de govern crec que
vam solucionar tots els reptes que es van presentar. I per arreglar-ho, ens arriba el Coronavirus (Covid-19), una pandèmia global que per
sort de moment ens està esquivant. Aprofito per demanar a la població que respectin les normes i compleixin les recomanacions de les
autoritats sanitàries, el AUTOCONFINAMENT és la millor solució a aquesta malaltia. Als comerciants enviar un missatge de suport i que
estarem al seu costat pel que faci falta.
El ple extraordinari del 17 de març, per primera vegada a la història, estava presidit per un alcalde d’ERC, per donar la benvinguda al nou
regidor i l’elecció del nou alcalde al que jo mateix vaig prendre promesa i vaig entregar el bastó d’alcalde.
Ha estat un trimestre mogut, la política municipal a un poble petit no és monòtona ni avorrida, des d’Esquerra Republicana de Catalunya
desitgem que aquests problemes se solucionin el més aviat possible.
Volem donar les gràcies als sectors professionals de la nostra societat que durant aquests dies ens estan fent una miqueta més fàcil
la nostra vida, botiguers, transportistes, farmacèutics, treballadors de la neteja, brigada municipal, administratius de les dependències
municipals, Serveis Socials, agent de vigilància i mossos, i sobretot als i les professionals sanitaris que cuiden de tots nosaltres. Gràcies, mil
gràcies, un milió de gràcies.
Visca Santa Bàrbara i visca Catalunya.
Aquest inici d’any 2020, sense cap mena de dubte, no ha estat un dels més desitjats per a tots els planers i les planeres. D’una
banda la inestabilitat política del nostre consistori amb la dimissió del nostre alcalde i per altra banda el que és la màxima
amenaça que estem vivint en l’àmbit mundial com és aquest virus anomenat COVID-19.
El nostre grup està seguint mitjançant els mitjans de comunicació tot el que està passant i se suma a donar tot el suport al
govern, tan estatal com al del nostre poble. Tots junts ens en sortirem com sempre hem fet. Ens agradaria aprofitar aquestes línies per
donar les gràcies a tots els agents que estan treballant per a la ciutadania, no ens volem deixar a ningú així que un GRÀCIES general per
a tots i seguirem aplaudint el vostre treball cada dia.
Per altra banda animem a tots els planers i les planeres a seguir les instruccions i quedar-nos, amb la mesura que sigui possible, a casa.
#Joemquedoacasa ha de ser el nostre lema fins que aquest malson passi.
Pel que fa als temes polítics del nostre poble, la dimissió del nostre alcalde sens dubte ha marcat el primer trimestre al nostre poble.
Així ens ho expressàvem al ple de renúncia. El nostre grup vol mostrar el respecte cap a la decisió de l›exregidor i exalcalde, Alfred
Blanch, ja que si ha arribat a prendre aquesta decisió, estem segurs que ha estat després de pensar-ho molt bé.
Per altra banda, el nostre grup es fa algunes preguntes, un dels motius pel qual deixa el càrrec és per “NO ESTAR AGUST”, però no estar
“agust” amb qui? Amb el grup de persones que ell va elegir a la seva llista o amb el pacte fet? Tot això ens preocupa, ja que si no ha estat
“agust”, voldrà dir que alguna cosa no ha funcionat i, per tant, el menys beneficiat ha estat el poble. Un poble que és prioritari, un poble
que necessita a tots i cadascun de nosaltres, és així com ens ho van demanar.
Per això els tornem a proposar fer un govern amb tots, un govern fort per Santa Bàrbara. Si volem podem, el poble no ens perdonarà
que no ho haguem intentat. Tenim uns dies al davant per a treballar-hi, nosaltres els fem la proposta, ens agradaria que ens doneu una
resposta. Deixem els egos i personalismes, pensem amb el nostre poble, nosaltres som uns interins de la cadira, el nostre poble sempre
hi serà.
L’equip actual seguirà amb el pacte i nosaltres els desitgem la millor de les sorts, ja que d’això es veurà beneficiat el poble, de totes
maneres, nosaltres deixem la proposta damunt la taula, la resta de grups de l’oposició ja han anunciat que no hi volen participar, però
nosaltres sí.
Una abraçada per a tots i molts ànims.
#SBAU #PPSantaBàrbara
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