Portada guanyadora al concurs d’eslògans, de Guillem Blanch Roldán

Juliol 2020 - Número 51

PUBILLES I PUBILLS 2020
A L’ESTIU A LES PISCINES MUNICIPALS
ENTREVISTES A JOSEP LLUÍS FORT I JAVIER ARASA

Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

SUMARI

Santa Bàrbara
Sortida

Governació, Promoció Econòmica i Fires..........................................................15
Salut, Festes, Personal i Joventut.......................................................................17
Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient..................................20
Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme...................................23
Serveis, Agricultura i Cultura.............................................................................27
Pubilles, Pubills i Pubilletes i Pubills infantils 2020........................................32
Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local..................................................41
Agrícola del Camp i Montebre SCCL.................................................................42
Entrevista al Planer absent Josep Lluís Fort Ferré...............................................44
Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament ..........................................46
Moviment Demogràfic .......................................................................................47
Unió Musical Jaume Balmes ..............................................................................48
Ampa Escola Jaume Balmes...............................................................................50
CF Santa Bàrbara.................................................................................................51
Zona de jocs ........................................................................................................54
Entreteniment infantil .......................................................................................57
Planer en adopció Javier Arasa Ruiz....................................................................58
La Plana Ràdio......................................................................................................60
Grup Joventut ......................................................................................................61
Llar d’Infants Les Beceroles ..............................................................................62

HORARI D’AUTOBUS

Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda..............................10

Smartcentre .........................................................................................................64
Participació Planera.............................................................................................66
Opinió dels Partits Polítics .................................................................................71

Amposta
Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

13.05 h............................................ 13.20 h.
16.00 h............................................ 16.20 h.
19.05 h............................................ 19.20 h.
Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA
Santa Bàrbara

Sortida

Tortosa
Arribada

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

Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

13.00 h. .......................................... 13.20 h.
14.45 h. .......................................... 15.10 h.
19.00 h. .......................................... 19.20 h.
23.40 h....... 00.05 h. (Diumenges i festius)
Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA
Santa Bàrbara
Sortida

Barcelona
Arribada

07.25 h............................................ 10.15 h.
07.55 h. .......... 10.55 h. (Només dissabtes)
09.40 h............................................ 13.10 h.
15.40 h. .......................................... 18.40 h.
17.50 h. ..... 20.45 h. (Diumenges i festius)
Barcelona
Sortida

Santa Bàrbara
Arribada

10.15 h............................................ 13.20 h.
16.30 h............................................ 19.20 h.
21.30 h....... 00.05 h. (Diumenges i festius)

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

Telèfons d’interès

Arribada

07.25 h............................................ 07.45 h.
08.00 h............................................ 08.20 h.
09.40 h............................................ 10.00 h.
15.40 h. .......................................... 16.00 h.

Editorial...................................................................................................................3
COVID-19................................................................................................................4

Amposta

Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara........................................977 717 000
La Plana Ràdio..................................................................977 719 220
Serveis Socials (Educador/a Social, Treballador/a Social)...........977 718 816
Serveis Socials (Aula d’Adults)............................................977 718 479
Serveis Socials (Centre de Suport Diürn)................................608 604 056
Smartcentre (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer, Infocentre)........977 719 136
Vigilant Municipal............................................................649 381 826
Llar de Jubilats..................................................................977 718 955
Pavelló Poliesportiu..........................................................686 081 843
Llar d’Infants Les Beceroles............................................977 719 781
Escola Jaume Balmes.......................................................977 718 029
Institut Les Planes............................................................977 719 416
CAP Santa Bàrbara...........................................................977 718 016
SOREA (Servei d’aigua)....................................................977 707 302
“La Caixa”..........................................................................977 577 100
BBVA..................................................................................977 718 066
Farmàcia...........................................................................977 718 331

Notari Santa Bàrbara.......................................................977 718 105
Servei de Taxi....................................................................977 718 793
Cooperativa Agrícola del Camp......................................977 718 069
Cooperativa Agrícola Sant Gregori.................................977 718 136
Correus..............................................................................977 718 043
Club de Tennis..................................................................965 167 225
Urgències i Emergències
Telèfon Únic d’Emergències..........................................................112
Guàrdia Civil (Amposta)................................................. 977 700 051
Mossos d’Esquadra................................................. 112 / 977 280 400
Policia Nacional (Tortosa)...................................... 091 / 977 449 731
Servei Català de la Salut...............................................................061
Atenció al ciutadà..........................................................................012
Protecció Civil....................................................................... 012 / 112
Bombers..........................................................................................112
Creu Roja...........................................................................977 222 222
Ambulàncies......................................................................... 061 / 112
Ambulàncies (Terres de l’Ebre).......................................977 597 284

ANUNCIA’T AL MAGAZÍN

Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir
a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000
Els textos enviats d’opinió i participació poden sofrir modificacions o retalls per motius d’espai. La revista no es fa responsable dels comentaris o opinions en ells expressats.

Editorial

B

Agustí Espuny Fluixà
Regidor d’Agricultura,
Serveis i Cultura

envolguts planers i benvolgudes planeres,
Primerament, em presento com a nou coordinador del Santa Bàrbara Magazín, ja que
com a regidor de Cultura de l’Ajuntament de Santa Bàrbara soc l’encarregat de coordinar
aquesta eina informativa d’informació municipal, a través de la qual tots els planes i totes les
planeres se sentin representats i informats. El meu repte serà seguir treballant perquè aquest
magazín pugui continuar sent una realitat molts anys més.
Vaig prendre possessió del càrrec de regidor en plena crisi pandèmica degut a la COVID-19,
encapçalant les regidories d’Agricultura, Serveis i Cultura encomanades per l’alcalde, però des
d’aquell mateix moment em vaig encoratjar per agafar aquestes regidories com un repte que
ens pugui fer millorar a tots i totes.
Mirar de conservar i millorar els camins del nostre terme municipal és la primera tasca que
vaig haver d’emprendre com a regidor d’Agricultura; una regidoria que penso exercir amb
molta consideració, ja que m’esforçaré dia a dia perquè la nostra agricultura no decaigui.
Coordinar els serveis és una de les tasques de la Regidoria de Serveis que afronto amb gran
responsabilitat per poder estar a l’alçada. Aprofito per informar que, com podeu veure a la
contraportada d’aquest magazín, hem posat en funcionament un telèfon perquè qualsevol
persona, a través dels whatsapp pugui comunicar els desperfectes de la via pública sense
necessitat de desplaçar-se a les oficines de l’ajuntament, que per suposat, si es prefereix, també
es pot continuar fent.
Com a regidor de Cultura m’hauria agradat fer una presentació més propera amb tots els agents
culturals i sobretot amb les entitats, però les circumstàncies ens obliguen a mantenir unes
certes mesures de seguretat que ara fan impossible aquest apropament. De totes maneres,
com a ciutadà, conec la implicació que les entitats tenen amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara
i sobretot amb els planeres i les planeres i això m’encoratja a apostar per totes i cadascuna
d’elles. Des de la Regidoria de Cultura continuarem estant al costat de les entitats per al que
necessiteu.
A més a més, com a regidor recent estrenat, he pogut comprovar com aquesta situació que
estem vivint ha fet que apareguessin noves manifestacions culturals i noves idees artístiques
a Santa Bàrbara que han demostrat l’esperit lluitador i emprenedor dels planers i les planeres.
Desitjo que passeu un bon estiu, esperant que al setembre puguem funcionar amb normalitat.

B

Laia Pla Coto
Regidora de Festes,
Salut, Personal
i Joventut

envolguts planers i benvolgudes planeres,
Segurament en aquests moments estaríeu llegint la meua salutació al programa de
Festes Majors de Santa Bàrbara 2020, enlloc de fer-ho en aquest magazín, però com ja
vaig anunciar a principis del mes de juny, l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha decidit suspendre
enguany les festes davant la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19. Sobretot
s’ha pres aquesta decisió per tal d’evitar possibles contagis i no contribuir a una expansió del
virus que ens ha tingut tants mesos confinats i aïllats dels nostres familiars i amics.
L’any passat m’estrenava com a nova regidora de Festes i vaig començar la regidoria amb la
majoria d’actes programats per la regidora que em va precedir i agraint a les associacions,
entitats, grups i persones individuals la seua col·laboració i dedicació en la preparació de les
nostres festes, perquè si hi ha alguna cosa que manté un pobre amb vida és la seua gent, la
seua participació i la seua implicació.
Aquest any era tota una responsabilitat per a mi organitzar i prendre les decisions des de l’inici
de les festes majors. Mai m’hauria imaginat que aquesta primera decisió fos suspendre-les.
Ha estat una decisió molt dura i dolorosa per a mi i per a tot l’equip de govern, però tots els
implicats hem estat d’acord que donades les circumstàncies, sembla ser el més aconsellable
per tal d’evitar riscos majors.
Des de l’ajuntament demanem que aquest any s’eviten les aglomeracions i celebracions
multitudinàries mentre no desaparegui el risc de contagi.
Crec que tothom ha entès aquesta decisió, i que això solament ens ha d’aturar per agafar
una major embranzida per organitzar unes Festes Majors 2021 esplèndides, per això em
comprometo a posar tot l’empeny perquè així sigui.
Enguany volia introduir canvis i noves iniciatives, però malauradament haurà de ser el proper
any. Donar més protagonisme als acompanyants de les pubilles, considerant-los igualment
pubills, era una de les noves iniciatives que teníem previstes i, tot i que les pubilles i els
pubills del 2020 us les i els presentem en aquest mateix magazín, el nostre desig és que l’any
vinent comptem amb la seua participació, conjuntament amb les pubilles i els pubills de
2021.
Desitjo que passeu un bon estiu, i que comenceu a pensar en les Festes Majors de 2021, ja
que jo ja ho estic fent, perquè la salut i l’alegria regnaran a l´ambient i les viurem amb molta
intensitat.
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COVID-19

Santa Bàrbara ha fet un confinament responsable
A l’anterior número del Santa
Bàrbara Magazín us explicàvem
com Santa Bàrbara afrontava la
malaltia per nou coronavirus,
COVID-19 amb valentia i us
detallàvem les mesures que
s’estaven
prenent
des
de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
les iniciatives que es portaven a
terme, tant des de l’ajuntament
com entitats i en general. Des
d’aleshores, han anat succeint
més coses.
El 27 de març, l’alcalde de Santa
Bàrbara explicava a la Plana Ràdio
que el Departament de Salut
havia contactat amb l’ajuntament
per informar de les actuacions
que s’havien fet després que una
professora que acompanyava a 15
alumnes de Santa Bàrbara de 2n de
Batxillerat de l’Institut les Planes
de viatge de fi de curs hagués
donat positiu de coronavirus. Les
actuacions que el Departament
de Salut havien consistit en
contactar
amb
les
famílies
d’aquests alumnes per conèixer si
algun havia presentat símptomes
després de 12 dies d’haver arribat
el viatge. L’alcalde explicava que de
moment cap alumne havia tingut
símptomes i que la professora
ja havia estat donada d’alta i
seguia la recuperació des del seu
domicili. Afegia també que a Santa
Bàrbara hi havien dos positius de
coronavirus que en un principi
no presentaven gravetat i estaven
en aïllament domiciliari i agraïa
als ciutadans que continuessin
en les de confinament i recordava
la importància de no abaixar la
guàrdia.
Dos dies més tard s’informava que
des de la regió sanitària de Terres
de l’Ebre havien confirmat dos
casos positius de COVID-19 a Santa
Bàrbara i que es tractava d’una
dona hospitalitzada a l’Hospital
4

de Tortosa Verge de la Cinta i un
home que estava confinat al seu
domicili. Els dos casos es trobaven
a la franja d’edat entre els 50 i 60
anys.
Des de la Regidoria de Salut
s’informava
que
a
partir
d’aquell mateix dia 27 de març,
el Departament de Salut de la
Regió Sanitària de les Terres de
l’Ebre reorganització l’Assistència
Primària al Montsià. Amb aquesta
reorganització es tancava el CAP
de Santa Bàrbara i els planers i
les planeres havien d’anar al CAP
d’Amposta.
L’ajuntament planer lamentava el
tancament del CAP a Santa Bàrbara,
expressava la seva disconformitat
respecte a la informació rebuda
des de la Regió Sanitària de l’Ebre
i afirmava que aquesta decisió
no era la correcta, ja que era el
centre mèdic de referència de les
poblacions del voltant. També es

publicava un cartell informatiu
que recollia totes les vies per
contactar amb l’Àmbit d’Atenció
Primària i l’Hospital Verge de la
Cinta, de manera no presencial,
mentre durés la pandèmia del
Coronavirus.
Des de la Regidoria de Governació es
demanava paciència i col·laboració
ciutadana davant d’un altre cap
de setmana en el qual a tothom
li podia venir de gust sortir i
socialitzar amb familiars i amics.
Es recordava que el confinament
era l’única solució per mantenirse lluny d’aquesta malaltia que
afecta a tothom i no només a les
persones grans. S’aconsellava
sortir a comprar només l’essencial
per a menjar i obeir els consells
de seguretat que donaven les
autoritats sanitàries, mantenir
la distància de seguretat entre
persones, respectar l’aforament a
les botigues, etc.

COVID-19
També animaven a les planeres i
els planers perquè ho estaven fent
molt bé i continuant d’aquesta
manera, entre tots s’aconseguiria.
Novament
es
felicitava
els
professionals sanitaris, cossos de
seguretat, pagesos, botiguers etc.

informava que el Consorci de
Salut i Social de Catalunya oferia
una Borsa de Treball per a la
incorporació de gerocultors/es
per cobrir les necessitats durant
la situació d’emergència sanitària
provocada pel COVID-19.

Amb la finalitat de reduir la
mobilitat de la població, el Consell
de Ministres va aprovar el Reial
decret llei 10/2020, de 29 de març,
pel qual es regulava un permís
retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte
aliè que no prestessin serveis
essencials. D’aquesta manera,
el govern espanyol paralitzava
l’activitat dels treballadors i
treballadores no essencials a partir
del dia 30 de març i fins al 9 d’abril.

El dia 31 de març, la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara informava que
s’ajornaven, fins a nou avís per la
crisi sanitària, les XXIX Jornades
Culturals que estaven previstes
que es portessin a terme entre el
18 d’abril i el 17 de maig de 2020.
Entre els actes que s’ajornaven
estava el lliurament de premis
del XXIX Concurs Literari Sant
Jordi Vila de Santa Bàrbara 2020
previst per al dissabte 25 d’abril.
L’acte quedava ajornat i estaria
condicionat a la situació de crisi
pandèmica pel Coronavirus. Un
cop tot torni a la normalitat, es
deixarien 7 dies naturals per poder
presentar obres, ja que eren els
dies que faltaven per acabar el
termini establert. Passats aquests
dies, es distribuirien totes les obres
rebudes a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara des del mes de gener als
membres del jurat qualificador
perquè les valorés i aixequés acta
del veredicte del concurs. També
quedava ajornat el Reconeixement
al Mèrit Planer que s’havia
de celebrar el 8 de maig dins
d’aquestes jornades culturals.
S’estudiaria una nova data per a
la celebració de tots aquests actes
culturals t’han aviat se superés la
crisi sanitària.

Des de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara s’informava d’aquesta
nova mesura demanant a la
població restringir els moviments
i desplaçament i demanant
que es fes cas a les autoritats
sanitàries i ordre públic. També
l’equip de govern de Santa Bàrbara
aplicava uns serveis essencials
més estrictes per a les següents
dos setmanes:
- El vigilant municipal mantindria
la seva feina diària.
-A les oficines de l’ajuntament es
farien torns de dos persones en
dies alternatius.
-La Plana Ràdio tindria només una
sola persona.
-A la brigada només treballaria la
parella de guàrdia. També estarà en
servei la màquina escombradora
alternant cada dia un conductor.
-Pel que fa a la neteja, només hi
haurà una persona per netejar les
oficines de l’ajuntament i la ràdio.
Tota la resta de serveis i de personal
estarien a casa. Els serveis Socials
gestionaran, des de casa, el servei
de voluntariat per a les persones
sense suport familiar.
El dia 30 de març, l’Ajuntament

L’1 d’abril es publicava un gràfic
amb l’actualització sobre els casos
del COVID-19 a la comarca del
Montsià i Terres de l’Ebre on es
reflectia que a Santa Bàrbara hi
havien 3 positius de coronaviurs.
També el mateix dia, el Govern, a
través del Departament d’Empresa
i Coneixement, activava un paquet
de línies de subvencions en
l’àmbit del comerç al detall, dels

serveis, l’artesania, i la moda, amb
la finalitat de donar suport a la
reactivació econòmica d’aquests
sectors davant la situació derivada
d’emergència sanitària COVID-19.
Els ajuts es dotaven amb 9 milions
d’euros i s’articularien a través
del Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya (CCAM)
del Departament d’Empresa i
Coneixement.
Des de la Regidoria de Promoció
Econòmica es feia difusió que el
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies havia posat
en marxa un ajut, en forma de
prestació econòmica, de fins a
2.000 euros per a les persones
treballadores
autònomes
que
acreditessin una reducció dràstica
i involuntària de la seva facturació
com a conseqüència dels efectes
del coronavirus en la seva
activitat econòmica, i sempre que
figuressin d’alta en activitats de
les quals les autoritats sanitàries
havien decretat el tancament
i no disposessin d’altres fonts
alternatives d’ingressos.
Aquest ajut compta amb un
pressupost de 7,5 milions d’euros
i preveu beneficiar unes 4.500
persones treballadores autònomes.
També des de la Regidoria de
promoció Econòmica s’informava
Que des del Servei d’Ocupació de
Catalunya es facilitava informació
actualitzada de les mesures per
encarar la situació d’emergència
causada pel COVID-19 i adreçantse a la pàgina web del SOC es podia
5

COVID-19
trobar informació adreçada a les
entitats, ciutadania i empreses,
així com també un apartat de
normativa on s’hi reflectia tota
la normativa aprovada en relació
amb l’afectació del COVID-19, i
també informació sobre els ERTO
i ERO elaborada pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
Des de la Regidoria d’Ensenyament
s’informava que tal i com s’estava
dient, el tercer trimestre escolar
començaria dins el confinament
i es demanava solidaritat per
compartir wifi amb aquells
alumnes que tindrien problemes
d’accés a internet.
El divendres 3 d’abril es complien
3 setmanes de confinament. El
Departament de Salut deixava
les següents dades: a les Terres
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de l’Ebre els casos confirmats de
contagi eren de 111 positius i 8
morts, mentre a Catalunya eren
de 24.734 positius i 2.508 morts.
A Santa Bàrbara es confirmaven 3
contagiats.
El dia 4 d’abril, Pedro Sánchez,
president del govern, anunciava
que el govern espanyol prorrogaria
l’estat d’alarma fins al 26 d’abril,
cosa que el dijous 9 d’abril el
congrés de diputats va aprovar.
Encetant la quarta setmana de
confinament, des de la Regidoria
de Governació s’informava que
l’última instrucció rebuda indicava
que una persona podia anar al
seu hort si era un hort del qual es
collien productes necessaris per a
la subsistència. També, si era un
hort que a més tenien animals

que s’havien de cuidar. Amb
anterioritat ja estava permès en cas
d’activitat econòmica vinculada a
l’hort. El desplaçament als horts
s’havia de fer individualment,
quedant exclosos d’aquest criteri
els horts que podien haver en
segones residències, als quals es
seguia estant prohibit anar-hi.
Des de la Regidoria de Serveis
se seguia amb la desinfecció
d’espais públics per mantenir-los
el més nets possibles per evitar
la propagació del virus COVID-19.
Cada 2 dies es procedia a aquesta
desinfecció que també incloïa les
parades d’autobús i els espais per
a l’oci caní, ja que eren les zones
de més afluència de gent durant el
confinament.
La Regidoria de Festes informava

COVID-19
que després de valorar-ho i sent
conseqüents amb l’estat en què
ens trobàvem, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara juntament amb la
comissió organitzadora de la Festa
d’Arrels Planeres (remodelació
de la Festivitat de Sant Gregori),
prenia la decisió de què aquesta
festa programada per al cap de
setmana del 8, 9 i 10 de maig
quedava suspesa fins al 2021.

reguladores per a la concessió
de subvencions en l’àmbit del
comerç, serveis, l’artesania i la
moda afectats econòmicament per
la COVID-19. Es posava a disposició
el contacte de l’Smartcentre per
als interessats que necessitessin
ajuda.

El 14 d’abril els treballadors
i treballadores no essencials
s’incorporaven a la faena després
de dues setmanes de confinament
total. El Departament de Salut
deixava les següents dades: a
les Terres de l’Ebre els casos
confirmats de contagi eren de
160 positius i 11 morts, mentre a
Catalunya eren de 35.197 positius
i 3.666 morts. A Santa Bàrbara es
confirmaven 5 contagiats.

També el mateix 29 d’abril,
la
Regidoria
d’Ensenyament
informava que s’iniciava la recollida
dels equipaments informàtics
per ser revisats i configurats amb
dispositius de connexió a internet,
i entregats a les famílies perquè
tots els alumnes de l’Escola Jaume
Balmes es poguessin connectar
amb els seus mestres. Aquesta era
una iniciativa del Departament
d’Educació de la Generalitat per
aconseguir superar la bretxa
informàtica que existeix a la
nostra societat.

Des de les regidories de Governació
i Salut es comunicava que a
partir del dia 20 d’abril estarien
disponibles les mascaretes a la
farmàcia de la nostra població
que serien entregades de forma
gratuïta mostrant la TIS (targeta
sanitària.

El govern espanyol informava que a
partir del 2 de maig es podria sortir
a fer esport i a passejar de forma
controlada, complint les mesures
de seguretat i amb franges horàries
per edats. Als municipis de menys
de 5.000 habitants no hi havia
restricció per franges d’edats.

El dia 18 d’abril, el president del
govern espanyol anunciava que
prorrogaria l’estat d’alarma fins
al 9 de maig, cosa que el dimecres
22 d’abril el congrés de diputats va
aprovar.

També
el
govern
espanyol
informava que començava el
desconfinament i que es faria en
diferents fases i depenent de la zona
i territori: Fase 0 - preparatòria,
fase 1 - inicial, fase 2 - intermèdia i
fase 3 - avançada. A Santa Bàrbara,
el 4 de maig començava la fase 0,
l’11 de maig començava la fase 1,
el 25 de maig la fase 2 i el 8 de juny
la fase 3.

El govern espanyol informava que
els menors de 14 anys podrien
sortir de casa a partir del 26
d’abril acompanyats d’un adult,
de forma controlada i complint les
mesures. Des de les regidories de
Medi Ambient i Serveis es va fer
una altra desinfecció pels carrers i
places per tal de preparar la sortida
dels menors.
La
Regidoria
de
Promoció
Econòmica comunicava el 29
d’abril que s’havien publicat al
Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) les bases

Les regidories de Salut i Governació,
informaven que el dia 4 de maig,
ja es podien obrir els comerços,
de menys de 400 metres quadrats,
amb les normes i mesures de
seguretat a seguir tant sanitàries
com de civisme. A la vegada que la
Regidoria de Promoció Econòmica
prenia la decisió d’exempció
de la taxa d’ocupació de la via

pública per a taules i cadires per
a aquest any 2020, emmarcat
dins d’un paquet de mesures per
tal de minimitzar els efectes del
coronavirus sobre els comerços i
empreses locals.
El dia 6 de maig. el congrés de
diputats aprovava una nova
pròrroga de l’estat d’alarma fins
al 24 de maig, i el 20 de maig
s’aprovava una altra nova pròrroga
fins al 7 de juny.
El 21 de maig, la Regidoria de
Salut informava que a partir
d’aquell dia era obligat l’ús del a
mascareta als espais tancats d’ús
públic i als espais a l’aire lliure i a
la via pública, quan no es pogués
assegurar la distància mínima de
2 metres entre persones. Aquesta
mesura també era obligada per
a infants a partir de 6 anys i
recomanable per a menors entre 3
i 5 anys.
El 27 de maig, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara se sumava al minut
de silenci en memòria de les
víctimes per la pandèmia de la
COVID-19 i s’afegia als 10 dies de
dol oficial declarat per l’Estat.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara
anunciava, el dia 1 de juny, que
havia decidit suspendre les Festes
Majors 2020 davant la situació
provocada per la pandèmia de
COVID-19 i per tal d’evitar possibles
contagis. També comunicava que,
tot i que no se celebrarien les Festes
Majors tal i com les coneixem fins
ara, si que deixa una porta oberta
a poder fer alguns actes al llarg de
7

COVID-19
l’estiu en format reduït, i sempre
que es puguin garantir les mesures
sanitàries que estiguin vigents
en cada moment. Així mateix,
si la situació millora durant els
següents mesos, s’estava estudiant
la possibilitat de fer uns dies de
festa al voltant del 4 de desembre,
dia de la patrona de la nostra
població.
Finalment, el 3 de juny, el congrés
de diputats aprovava l’última
pròrroga de l’estat d’alarma fins
al 21 de juny. I el 9 de juny el
Govern aprovava, en el seu Consell
de Ministres, un reial decret llei
amb les mesures que s’hauran
de complir a partir del 22 de juny
i mentre continuï l’emergència
sanitària.
Santa Bàrbara acabava les fases
del desconfinament amb 6 casos
positius confirmats per COVID-19
durant tot el confinament: http://
aquas.gencat.cat/ca/actualitat/
ultimes-dades-coronavirus/mapaper-municipis/

MÉS INICIATIVES
Moltes van ser les iniciatives que
es van continuar fent a Santa
Bàrbara per passar el confinament,
us expliquem aquelles que hem
pogut recopilar.
- Mestres, monitores, netejadores
i tot el personal de l’Escola Jaume
Balmes envien als alumnes
un vídeo donant-los ànims i
recordant-los que tot anirà bé.
- Algunes cosidores i cosidors de
Santa Bàrbara creaven mascaretes
per als que en necessitaven. Les
mascaretes estaven fetes amb
un material proporcionat per
l’empresa Robin Hat de Rubí, amb
tela totalment hidrorepel·lent que
no deixa passar les partícules.
El dentista Pablo Vicente es va
encarregar
d’esterilitzar-les
i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
es va anar encarregant del
8

repartiment. El dia de Sant Jordi,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
els va agrair amb un detall tota
aquesta tasca. També Carlos Solà
Llambrich es va posar en contacte
amb l’Ajuntament per fer la
donació d’unes 400 mascaretes i
repartir-les per a la població.
- Des de la Regidoria de Cultura es
recomanaven activitats virtuals de
les quals es podien gaudir sense
sortir de casa: Museus, música
i escena, cinema i divulgació,
lletres i llibres, cultura popular i
associacionisme, i activitats per
a infants i joves. També activitats
culturals per als més petits, per
fer en família, com contes, teatre,
propostes educatives, tallers, balls,
màgia, cursos de català i d’anglès,
receptes i molt més.
- Des de la Regidoria de Noves
tecnologies es recomanava un
llistat de videojocs fets a Catalunya
i que es poden jugar en català.
També la Secretaria de polítiques
digitals i l’oficina tècnica de la
xarxa de punts TIC de Catalunya
van organitzar una reunió virtual
en la qual van participar quasi 30
punts TIC d’arreu de Catalunya
per organitzar activitats i crear
recursos en xarxa per poder oferir
als usuaris durant aquest període
excepcional de confinament.
L’Smartcentre
continuava
ajudant a passar els dies de
confinament de la millor manera
possible i amb la màxima
normalitat. Una activitat habitual
en aquelles dates era l’ESCUT
DE SANT JORDI, per això des de
l’Smartcentre s’animava a tots els
xiquets i xiquetes a participar un
any més.
- El planer Aitor Tomàs va participar
de la iniciativa #yomecorono, una
iniciativa consistent en una cursa
virtual que es feia des de casa
i va agrupar un total de 7.000
participants que van aconseguir
una xifra de 82.940 euros

destinats a un equip de metges i
investigadors que realitzaven un
assaig clínic per definir els fàrmacs
que serviran per als infectats de
COVID-19 per tal de prevenir el
contagi i buscar una vacuna. El
planer va fer 21 quilòmetres amb
tres hores, pujant i baixant les
escales de casa.
- A través de la Plana Ràdio, el
Partit Popular planer anunciava
que donaria material al Centre
VIMA amb els diners obtinguts de
les comissions informatives del
2019 i 2020.
- Vanesa Cruz, cantant del grup
Calibra i Juanjo Vegué, músic de
la Xaranga Estrella Band, es van
unir a la iniciativa d’oferir música
al veïnat i també als seguidors i
seguidores de les xarxes socials.
- Les regidories de Serveis Socials
i Participació Ciutadana prenien
la iniciativa d’oferir la possibilitat
de felicitar amb un eban a les
persones que fessin l’aniversari o
celebressin alguna cosa especial
durant els dies de confinament.
- La Regidoria de Participació
Ciutadana proposava que grans,
petits, mitjans i tothom que
volgués, dibuixés una rosa sobre
qualsevol material: paper, tela,
roba, fusta, etc. per penjar-la el
dia 23 d’abril als balcons, finestres

COVID-19
o portes, per celebrar la diada de
Sant Jordi. També el mateix dia 23
d’abril, es van anar contant contes
per diferents carrers del poble.
- En directe des de la Plana
Ràdio, Mossèn Ferran Aspa oferia
els següents actes litúrgics:
Retransmissió de la benedicció
de diumenge de rams i els
tradicionals viacrucis de Dimecres
Sant i Divendres Sant.
- Les educadores de la llar d’Infants
agraïen a tots els pares i les mares
que, tot i la dificultat del moment,
havien tret una miqueta de temps
i ganes per tal de participar en
l’activitat de pintar un arc de Sant
Martí amb els petits i les petites
de la casa i ho mostraven a través
d’un vídeo.
- L’empresa Controlpack Embalaje
de la Sénia, va aportar el seu granet
de sorra preparant una donació
de plàstic protector per fabricar
bates de plàstic, aïllar zones i
cobrir superfícies. Dos planers,
Jordi Ferrer i Bàrbara Rodrigo van
confeccionar-ho d’una manera
altruista.
- Des de la Regidoria de Serveis
Socials, al mes d’abril, va realitzar
l’activitat infantil que es realitza
un dissabte de cada mes, de
manera online, deixant un vídeo
perquè els més petits la poguessin
realitzar a casa.
- Per a la celebració de la Diada
de Sant Jordi, l’Smartcentre va
organitzar diferents actes. El 22
d’abril, la Revetlla de Sant Jordi,
amb una revetlla d’històries a
càrrec dels membres del club de
lectura, del taller de memòria, dels
alumnes dels cursos de català per
a adults, dels cursos d’informàtica,
del curs de francès i de les
converses d’anglès. Conjuntament
es va crear un vídeo amb lectura de
poemes i textos, frases en diferents
idiomes i activitat de memòria. El
23 d’abril es va celebrar la Diada
de Sant Jordi amb lectura de

poemes, a càrrec d’alumnes de
3r d’ESO de l’Institut les Planes i
recomanacions literàries de les
novetats de Sant Jordi, a càrrec de
l’Smartcentre que es va radiar per
la Plana Ràdio. Finalment, el 24
d’abril, es va celebrar l’acabament
de l’activitat “Escut de Sant Jordi”
amb un contacontes inspirat amb
les històries que els participants
havien realitzat.
- El dia 24 d’abril, la Regidoria
de Medi Ambient se sumava
a la iniciativa de les entitats
ecologistes que cridaven a una
acció global pel clima amb la
projecció d’ombres i sons des
dels balcons. A les 22 hores els
ciutadans reflecteixin les ombres
i els sons creats amb llanternes,
mòbils, aparells senzills, aparells
més sofisticats, espelmes, etc. als
seus balcons.
- El cap de setmana del 9 i 10 de maig
estava previst celebrar la festivitat
de Sant Gregori que enguany sota
el nom d’Arrels Planeres es volia
donar una major repercussió a la
festa, amb la introducció de nous
actes i activitats per potenciar
les festes històriques de Santa
Bàrbara. Degut a la situació no es
va poder realitzar la festa, però
tot i així, la Regidoria de Festes va
elaborar un programa alternatiu
per intentar gaudir de la festa des
de casa, el dissabte 9 de maig. Es
van dur a termes actes com el coet
anunciador de la festa, seguit d’un
recorregut amb megafonia mòbil
de la dolçaina i el tabal pels carrers
del municipi; la visita a les pubilles
i pubills 2020 per part de l’alcalde i
la regidora de Festes; l’enviament a
les mateixes pubilles i pubills d’un
vídeo elaborat pel Grup de Ball
Jota Planera, músics i cantadors,
i cantadores amb una ballada
i cantada de jotes; campanes
al vol i missa en honor al patró
(retransmesa per la Plana Ràdio),
i la tradicional benedicció d’aigües
amb la possibilitat que la gent

podia anar a buscar aigua beneïda
al Centre Municipal de Serveis
Socials. També es va animar a la
població perquè fessin el vermut
tradicional i engalanessin els seus
balcons, terrasses i jardins, i vestirse amb indumentària tradicional.
Com a cloenda, l’artista ebrenc
Joan Rovira, va oferir un concert
en directe i dedicat a la nostra
festa a través de l‘Instagram i la
Plana Ràdio.
- L’Smartcentre es reobria el dia
18 de maig, durant la fase 1, però
solament es podia oferir el servei
de préstec de documents (llibres,
revistes i DVD) prèvia reserva per
part de l’usuari a través de mitjans
telemàtics o telefònics, i devolució
dels documents en préstec per
part dels usuaris en els espais
especialment habilitats. La resta
de tràmits i gestions s’havien de
fer a través de mitjans telemàtics
o telefònics.
- Els centres educatius, Llar
d’Infants les Beceroles, Escola
Jaume Balmes i Institut les Planes
també reobrien l’1 de juny amb
mesures de seguretat i amb
criteris establerts. La Llar d’Infants
les Beceroles reobria amb criteris
de seguretat com un màxim de
5 infants per educadora i espai
entre altres.
A l’Escola Jaume Balmes podien
assistir els alumnes de d’educació
infantil complint alguns supòsits i
els alumnes de 6è de primària amb
trobades programades per donar
suport a la finalització d’etapa.
L’Institut les Planes reobria amb
assistència individualitzada de
1r a 3r d’ESO i 1r de Batxillerat,
a 4t d’ESO per a tasques
d’orientació i a 2n de Batxillerat
per a l’acompanyament lectiu per
preparar les PAU.
- Finalment, el CAP Santa Bàrbara
reobre el dia 8 de juny, de dilluns a
divendres de 8 a 10 hores.
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Obres a Santa Bàrbara

D

es de diferents regidories
es van anar encadenant
algunes obres que estaven
programades i que donada la
situació de confinament, en alguns
casos, era el moment ideal per durles a terme, ja que no creaven cap
molèstia als usuaris.
Per una banda es va fer una millora
dels pluvials al passeig de la
Generalitat per evitar que en episodis
de pluges fortes s’aixequin algunes
tapes de registre amb el consegüent
perill per al trànsit. També es va
començar la construcció del tercer
parc caní, que estarà situat a la zona
del Parc de la Independència, a la
cantonada dels carrers Baix Ebre
i Franja de Ponent. Al poliesportiu
municipal es va fer la reparació de la
canonada d’evacuació d’aigua de les
piscines que tenia nombroses fuites,

i de pas es va aprofitar per renovar el
paviment que estava molt malmès;
i al pati de l’escola també s’inicia la
construcció d’un nou sorral per als

més petits, així com la habilitació
d’un passadís de formigó per poder
travessar fins a la pista esportiva.

Renovació dels sistemes de videovigilància

D

urant el primer semestre
de 2020, s’ha fet una
renovació
dels
sistemes
de videovigilància dels edificis i
instal·lacions municipals.
Amb la instal·lació dels sistemes de
videovigilància es pretén protegir
d’intrusions i/o usos indeguts, els llocs
principals d’accés als espais i locals
on es desen materials, equips i eines,
de robatoris, vandalisme, accidents,
etc. així com garantir la seguretat de
les persones usuaris que accedeixin a
les mateixes.
Per la qual cosa, la finalitat de
la instal·lació dels sistemes de
videovigilància és per raons de
seguretat i control d’accés als edificis
municipals i les seves dependències.
Les imatges seran recollides i
tractades per raons de seguretat de
les persones i dels béns materials
que es troben en les instal·lacions
municipals dipositats.
Així
doncs,
s’han
substituït
les
càmeres
de
l’Smartcentre,
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Ajuntament i Magatzem Municipals
per altres de major qualitat, i s’han
aprofitat les càmeres substituïdes per
reubicar-les en llocs on fins ara no
n’hi havien, com la Llar d’Infants, el
Museu de la Vida a la Plana i l’Escola
de Música.
També s’han col·locat 5 càmeres
noves a la zona poliesportiva, mentre
que en altres dependències com

Serveis Socials, Hotel d’Entitats o
Cementiri, no s’ha fet cap canvi i
continuen funcionant les mateixes
càmeres que hi havia fins ara.
Amb aquesta ampliació i millora dels
sistemes de videovigilància municipal
es pretén augmentar la seguretat i la
prevenció de possibles actes delictius
o vandàlics.
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Ple ordinari del 30 d’abril

E

l dijous 30 d’abril es va celebrar
un ple ordinari, el primer
presidit pel nou alcalde Antonio
Ollés, i també el primer en la història
de Santa Bàrbara en ser celebrat per
via telemàtica, ja que l’acte no va
tindre lloc al saló de plens de manera
presencial com és habitual, sinó que
cadascú dels regidors i regidores, així
com la secretària, van participar des
del seu domicili, amb l’excepció de
l’alcalde que va preferir fer-ho des del
despatx de l’alcaldia.
La sessió plenària es va allargar 2
hores i 40 minuts, i es van tractar els
diversos temes inclosos a l’ordre del
dia. En primer lloc, l’alcalde va donar
compte d’alguns decrets importants
aprovats durant el període de
confinament, com el que feia relació
a les mesures organitzatives preses
per fer front a la pandèmia del
COVID-19, la regulació del teletreball
per als treballadors municipals, el
nou règim de dedicació dels membres
de l’equip de govern, el nomenament
de tinents d’alcalde i membres de la
Junta de Govern Local, o la liquidació
del pressupost 2019.
En
conseqüència,
el
cartipàs
municipal quedava de la forma
següent:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Manel
Crespo Liñán.
Segon tinent d’alcalde: Sra. Laia Pla
Coto.

Tercer tinent d’alcalde: Sra. M. Elena
Estarlich Arasa.
Tots tres, juntament amb l’alcalde
Antonio Ollés Molias, componen la
Junta de Govern Local.
La nova delegació de les funcions
municipals en els regidors i regidores
és la següent:
- Sr.
Manel
Crespo
Liñán:
Governació, Promoció Econòmica
i Fires.
- Sra. Laia Pla Coto: Salut, Festes,
Personal i Joventut.
- Sra. M. Elena Estarlich Arasa:
Ensenyament,
Participació
Ciutadana i Medi Ambient.
- Sra. Ana M. Panisello Arasa:
Serveis Socials, Noves tecnologies,
Esports i Turisme.
- Sr. Agustí Espuny Fluixà: Serveis,
Agricultura i Cultura.
Quedant
les
àrees
d’Alcaldia,
Urbanisme, Mitjans de Comunicació
i Hisenda sense delegació, ja que
directament són assumides pel
mateix alcalde.
A continuació es va continuar amb la
resta de punts a tractar, sent aprovats
la delegació de competències de
salubritat pública en el Consell
Comarcal del Montsià, la pròrroga
del conveni per al finançament
públic de places en el Centre de Dia,
la modificació i composició de les
comissions informatives, els canvis
en els nomenaments de representats

de la corporació local en òrgans
col·legiats i altres organismes, la
modificació de crèdit 1/2020 per un
import de 652.096 €, la sol·licitud
de compatibilitat d’un treballador
municipal per exercir una segona
activitat de caràcter privat i la
modificació de la plantilla de personal
per a la creació d’una segona plaça
de vigilant municipal.
Finalment, es van tractar les dos
mocions presentades pels grups
municipals, la primera per part del
PSC, on es demanava la reducció en
un 25% de la taxa d’escombraries per
ajudar a pal·liar els efectes econòmics
de la pandèmia COVID-19, i que no va
ser aprovada, amb els vots en contra
de l’equip de govern; i la segona per
part del MAP proposant una sèrie de
mesures de caràcter econòmic per
ajudar al sector de la restauració local
i comerç per encarar la recuperació
després de la crisi del COVID-19, i que
es va aprovar amb l’abstenció dels
membres de l’equip de govern.
Com a resposta a totes dues
mocions, l’alcalde va argumentar
que l’equip de govern està treballant
en la preparació d’un paquet de
mesures per ajudar a la recuperació
econòmica d’aquells sectors i
persones que s’hagin vist afectats
per la crisi generada pel COVID-19, i
que els suggeriments continguts a les
mocions presentades seran tinguts
en compte.

11

Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda

Modificació de pressupost 1/2020

E

n la primera sessió de la seva
història celebrada de manera
telemàtica el 30 d’abril, a
través de videoconferència, el ple
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
va aprovar una modificació de
pressupost per valor de 652.096
euros. L’acord es va prendre amb els
vots favorables del grups municipals
de JUNTS, ERC, PSC i PP i l’abstenció
del MAP.
La modificació de pressupost es
finança amb romanent de tresoreria
procedent de la liquidació del
pressupost del 2019. Antonio Ollés,
alcalde de Santa Bàrbara i regidor
d’Hisenda, va exposar les diferents
partides que s’havien inclòs en
aquesta
important
modificació
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pressupostària.
Algunes de les modificacions
aprovades fan referència a despesa
de personal, diversos manteniments
o festes, així com una partida amb un
import de 21.550 euros especialment
creada per canalitzar els ajuts al
comerç i autònoms locals afectats
per la crisi econòmica derivada del
COVID-19.
Especial rellevància tenia el capítol
d’inversions, amb més de 550.000
euros, on s’incloïen partides per a
l’arranjament de camins, adquisició
de terrenys, millores a l’edifici de
la llar de jubilats, arranjament
d’un tram del carrer Pagesia (la
“costereta”) o treballs de reparació
a l’edifici de l’estació de tren; però

per damunt de totes destacaven dos
importants obres que està previst
iniciar-les al quart trimestre de l’any,
i que tindran continuïtat durant
el 2021. La primera d’elles és la
construcció d’una nau polivalent per
donar cabuda a actes de festes, fires
i pràctica de l’esport, i a la qual es
destina una partida inicial de 184.000
euros, i en segon lloc s’habilita
també una important partida de
169.723 euros per reprendre les
obres de remodelació de l’edifici
de l’ajuntament. Són dos obres
que l’equip de govern considera
prioritàries per ampliar i millorar les
instal·lacions municipals existents, i
que donaran un bon servei a tots els
planers i les planeres quan estaran
acabades.
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Ajuts al practicum del programa Odisseu
per a l’any 2020

O

DISSEU és un projecte
que pretén incentivar i
facilitar el retorn de joves
cap al medi rural a partir de
la creació d’un programa que
en faciliti la inserció laboral i
que promogui el compromís
social dels i les joves amb el seu
territori rural d’origen. Dins de
les diferents actuacions incloses
en el projecte, està el programa
d’AJUTS AL PRACTICUM, on
l’objectiu és incentivar mitjançant
una contraprestació econòmica
l’estada de joves universitaris en
pràctiques en empreses situades
en territoris rurals per promoure i
facilitar el retorn i la incorporació
al mercat de treball dels joves a les
zones rurals.
En el cas dels alumnes que vulguin
participar en aquest programa,
han d’estar apuntats a l’esmentat
programa i, entre altres requisits,
han d’estar matriculats, durant el
curs que prevegi la convocatòria,
en estudis oficials de grau o
màster d’una universitat del
sistema universitari de Catalunya
i haver superat un mínim del 50%
dels crèdits de la titulació en el cas
d’estudis de grau en el moment de
sol·licitar les pràctiques.

i Audiovisuals o ensenyaments
vinculats (igual que l’any anterior),
per tal de donar suport a la Plana
Ràdio durant la temporada d’estiu.
Entre altres, les tasques a realitzar
per la persona beneficiària seran:
- Organització de tot l’arxiu
existent a la Plana Ràdio a nivell
de material sonor, audiovisual i
documental, tant a nivell físic com
digital.
Digitalització
de
material
audiovisual existent per a la
creació d’un fons digitalitzat de
material fotogràfic històric de la
Plana Ràdio.
- Donar suport a la millora de les
xarxes socials pròpies de la ràdio
local.
- Substitució, de forma temporal
i si s’escau, del personal propi de
la ràdio en cas que hi hagi baixa
temporal i/o període de vacances.

En aquesta ocasió, l’Ajuntament
va rebre, per part del programa
ODISSEU, 4 candidatures per part
d’alumnes
interessats/des
en
participar en la selecció, la qual
es va realitzar d’acord amb el
currículum vitae de les persones
que van presentar la candidatura,
tenint
molt
present,
entre
altres variables, que la persona
contractada fora estudiant del
grau de Comunicació i Audiovisual,
així com que complís amb un dels
principals objectius del projecte
ODISSEU, és a dir, retorn de joves
amb formació universitària cap al
medi rural, amb la voluntat d’evitar
“fuga de cervells” dels entorns més
rurals cap a les ciutats.
La persona beneficiària tindrà un
contracte de pràctiques de 300
hores, el qual serà subvencionat
per l’Agència d’Ajuts Universitaris
i Recerca (AGAUR) de la Generalitat
de Catalunya.

En els darrers anys, l’Ajuntament
de Santa Bàrbara ja havia
sol·licitat alumnes en pràctiques
però, malauradament, cap dels
alumnes inscrits al programa
havia acceptat l’oferta, bé fora
per excés d’ofertes de pràctiques,
com per menor demanda per part
d’estudiants o, també, perquè no
hi havia cap persona candidata del
lloc de pràctiques que s’oferia.
Enguany, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara va sol·licitar una persona
vinculada al grau de Comunicació
13
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Exempció de la taxa d’ocupació de la via pública
per a taules i cadires

A

mb la situació extraordinària
d’alerta que estem vivint
amb
el
coronavirus
COVID-19, l’Ajuntament de Santa
Bàrbara va prendre la decisió
d’exempció de la taxa d’ocupació
de la via pública per a taules i
cadires per aquest any 2020. Aquest
fet s’emmarca en un paquet de
mesures per tal de minimitzar els
efectes del coronavirus sobre els
comerços i empreses locals.
Des de l’inici de la crisi, la voluntat
de l’ajuntament ha estat estudiar
totes les possibilitats perquè el
comerç local intenti recuperar-se
dels efectes que, malauradament,
s’està vivint amb aquesta situació
extraordinària. Amb el sector de la
restauració, un dels més afectats
per la crisi, s’està tractant la situació
amb major sensibilitat i, per aquest
motiu, una de les accions ha estat
aquesta exempció de la taxa.
Segons Manel Crespo, regidor

de Promoció Econòmica, des de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
s’està treballant per aplicar tot un

seguit de mesures que ajudin al
petit comerç local a intentar pal·liar
els efectes de la crisi.

Vídeo promocional del comerç local

A

mb
la
crisi
sanitària
provocada per la pandèmia
de la COVID-19, el sector
comercial es va veure sacsejat de
forma important, amb greuges
que, malauradament, costaran de
recuperar. Tot i això, el comerç de
Santa Bàrbara ha mostrat sempre la
seva fortalesa i, un cop més, busca
noves formes per tirar endavant.
En aquest sentit, diferents comerços
del municipi van promoure la
realització d’un vídeo de promoció
comercial, una vella aspiració que
la situació actual ho ha portat a la
llum. El vídeo es pot visualitzar al
següent enllaç:
https://bit.ly/2CkNaJv

Aquest vídeo s’emmarca en
una acció més que, comerços i
regidoria, estan portant a terme per
pal·liar els efectes de l’actual crisi
i que s’espera que, en els propers
mesos, es puguin presentar noves
accions de suport al teixit
comercial local.
Manel Crespo, regidor
de Promoció Econòmica,
explica que l’Ajuntament
de Santa Bàrbara està
fent tot el possible per
donar el màxim suport a
un dels principals sectors
econòmics del poble,
sabent que la situació
és, en molts casos,
desesperant. Tot i això,

també comenta que el comerç local
ha de posar també de la seva part,
sobretot en recuperar novament la
Unió de Comerciants que, durant
molts anys, va ser l’aparador
comercial del poble.
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Mesures de suport al comerç durant el període de
confinament

D

urant
el
període
de
confinament, la Regidoria
de Promoció Econòmica ha
intentat, en la mesura possible,
donar el màxim suport a comerços
i empreses locals sabent que,
malauradament, s’està sofrint una
important crisi del sector i que,
les expectatives per als propers
mesos, no són gaire positives.
Per aquest motiu, i sempre baix
les possibilitats de la mateixa
regidoria, s’ha intentat treballar
per oferir al comerç local el màxim
suport possible. A grans trets s’han
realitzat les següents tasques:
- Exoneració total de la taxa de
taules i cadires dels bars i locals de
restauració del municipi.
- Facilitar l’increment de l’espai de
les terrasses dels bars i locals de
restauració del municipi.
- Campanya publicitària comercial
per la Plana Ràdio, amb falques
radiofòniques personalitzades i
agrupades per tipologia d’empresa.
- Renovació i adequació de la guia
comercial i de serveis de Santa
Bàrbara, publicada a la web www.
santabarbara.cat.
- Inclusió a la web www.
santabarbara.cat
d’un
accés
directe a totes les empreses/
comerços que, durant la temporada
de confinament, oferien serveis
extraordinaris (comandes, serveis
a domicili, catàleg online, canvi
d’horaris...).
- Col·laboració econòmica per a la
realització d’un vídeo promocional
del comerç local, el qual el seu cost
serà assumit íntegrament per la
regidoria.
- Realització d’un qüestionari
per a empreses i comerços locals
(inclosos a la web municipal) de
l’impacte de la pandèmia sobre
el funcionament normal dels
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negocis, a fi i efecte d’analitzarne els efectes i poder aplicar
mesures correctores per part de
l’ajuntament.
- Suport tècnic al treball autònom
i empreses durant el període
esmentat (PLA DE XOC PER A
L’OCUPACIÓ). En aquest sentit, cal
destacar:
a. Orientació, assessorament i
informació a persones de treball
autònom (ajuts, subvencions,
teletreball...).
b. Orientació, assessorament i
informació a empreses (ajuts,
subvencions, teletreball...).
c. Orientació, assessorament i
informació a professionals i
empreses per realitzar formació
online durant el període de
confinament
(conjuntament
amb la Regidoria de Noves
Tecnologies).
- Suport tècnic a la sol·licitud,
tramitació i informació dels ajuts i
subvencions que han sorgit durant
el període.
- Coordinació de la borsa de treball
local i les que han sorgit durant el

període d’emergència per sectors
estratègics, en coordinació amb
l’Activa’t del Consell Comarcal del
Montsià i l’Oficina de Treball de la
Generalitat d’Amposta.
a. Borsa de treball d’emergència
COVID-19 per a cobrir les vacants
dels centres assistencials públics
o privats de Catalunya.
b. Borsa de treball de la campanya
agrària 2020.
- Realització i entrega de la
cartelleria
sol·licitada
per
comerços i empreses locals per
informar a usuaris/es durant el
període de desescalada.
A banda de tot això, des de la
regidoria ja s’està treballant per
noves actuacions, destacant una
línia d’ajuts al comerç i empresa
locals, així com la redacció
d’un futur pla de dinamització
comercial per als propers anys,
amb la voluntat que la unió
comercial local torni a agafar força
i lideri una nova etapa associativa
per enfortir l’entorn comercial
local.

Salut, Festes, Personal i Joventut

Se suspenen les Festes Majors de Santa Bàrbara

L

’Ajuntament
de
Santa
Bàrbara va decidir suspendre
les Festes Majors 2020
davant la situació provocada per la
pandèmia de COVID-19.
Després de realitzar una comissió
informativa amb els diferents
grups municipals, d’haver parlat
amb diferents representants de les
entitats del poble i veient totes les
restriccions i limitacions que cal
tenir en compte per tal d’evitar
possibles contagis, la regidora
de Festes, Laia Pla, i l’alcalde de
Santa Bàrbara, Antonio Ollés, en
representació de tot el consistori,
van fer l’anunci de què enguany
no se celebraran les Festes Majors
en el format que venia sent
tradicional des de fa dècades.
Ja feia unes setmanes que altres
pobles del territori havien fet el
mateix anunci, com Roquetes,
Jesús o més recentment Amposta,
i donat que Santa Bàrbara és un
dels pobles que celebra les Festes

Majors en dates més properes,
l’equip de govern va acordar no
allargar més la decisió i fer aquest
anunci perquè tothom pogués
organitzar-se de la millor manera
possible.
Per a la l’Ajuntament de Santa
Bàrbara va ser una decisió
dolorosa que mai haguessin volgut
prendre, però que donades les
circumstàncies, semblava ser el
més aconsellable per tal d’evitar
riscos majors. La festa i la diversió
són importants en la nostra
societat, però per damunt de tot
està la salut de les persones, i és
per això que ara tocava ser racional
i prendre precaucions. Des de la
Regidoria de Festes es creu que
tothom entendria aquesta decisió
i l’ajuntament demanava la
col·laboració de tothom per evitar
qualsevol altre tipus de celebració
multitudinària al poble, mentre no
desaparegui el risc de contagi. Fent
les coses bé i aconseguint frenar
els contagis, l’Ajuntament de

Santa Bàrbara, des d’aquell mateix
moment, es compromet a què,
l’any 2021, Santa Bàrbara tingués
unes Festes Majors extraordinàries,
ja que es posarà tot l’empeny en
què així sigui.
Tant la regidora de Festes, Laia
Pla, com l’alcalde, Antonio Ollés,
expressaven el desig de poder
comptar amb la participació de
les pubilles i els pubills de 2020,
conjuntament amb les pubilles
i els pubills de 2021. També
comunicaven que, tot i que no se
celebraran les Festes Majors tal i
com les coneixem fins ara, si que
deixaven una porta oberta a poder
fer alguns actes al llarg de l’estiu
en format reduït, i sempre que
es puguin garantir les mesures
sanitàries que estiguin vigents
en cada moment. Així mateix,
si la situació millora durant els
propers mesos, estant estudiant la
possibilitat de fer uns dies de festa
al voltant del 4 de desembre, dia de
la patrona de la nostra població.

17

Salut, Festes, Personal i Joventut

Festivitat de Sant Gregori - Arrels planeres des de casa

A

mb la situació extraordinària
d’alerta que estem vivint amb
el coronavirus COVID-19,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’ha
vist obligat a ajornar molts dels actes
previstos per enguany, a fi d’evitar
majors contagis i complir amb les
obligacions que es marquen des del
govern.
Un dels actes que aquest 2020 s’ha
vist afectat ha estat la Festivitat de
Sant Gregori, la festa més tradicional
del nostre poble. Enguany, a banda,
es va voler donar-li una major
repercussió a la festa, amb la
introducció de nous actes i activitats
per potenciar les festes històriques
de Santa Bàrbara, emmarcar-ho en
un nou concepte sota el nom de Festa
de Sant Gregori - Arrels Planeres. En
aquest sentit, una de les actuacions
que s’esperava major repercussió
era la recuperació de les parades a
la plaça, amb la celebració d’una fira
amb arrels tradicionals.
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Tot i la situació, la Regidoria de
Festes va elaborar un programa
alternatiu per intentar gaudir de la
festa des de casa. El dissabte 9 de
maig, dia del patró, van haver-hi un
seguit d’activitats per xalar sense
moure’s de casa.
Es va iniciar el dia amb el toc de
diana, un coet que anunciava
l’inici de la festa i la música de la
dolçaina i el tabal pels carrers del
poble. A continuació, l’alcalde i la
regidora de Festes van visitar les
cases de les pubilles i pubills 2020
per agrair la seva participació a
la festa d’enguany, tot i la situació
extraordinària. No van faltar tampoc
els actes religiosos, amb missa en
honor a Sant Gregori i la tradicional
benedicció d’aigües; la Plana Ràdio
va retransmetre els actes en directe.
A partir de la una, va ser l’hora del
vermut des de casa, implicant a tot
el poble a participar-hi activament,
vestint-se
d’època,
engalanant

balcons, terrasses i jardins, i gaudint
d’un bon combinat. Finalment, la
festa va acabar amb l’actuació del
músic ebrenc Joan Rovira qui, per
Instagram, va dedicar el seu concert
temàtic al nostre poble i al patró
Sant Gregori.
Laia Pla, regidora de Festes, no
volia que la festa, tot i el moment
actual, caigués enguany en l’oblit,
i per això es va crear un programa
el més adaptat possible a la situació
de confinament, perquè les planeres
i els planers poguessin gaudir de la
festa des de casa.

Salut, Festes, Personal i Joventut
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Dades 2019 de residus a Santa Bàrbara

L

a Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
ha demanat al COPATE un
anàlisi de les dades més significatives
de producció de residus de l’any
2019.
Segons el COPATE, l’anàlisi de dades
de generació de residus, l’any passat
a Santa Bàrbara detallava que es
van generar 1.722 tones de residus,
o el que és el mateix, cada planer va
produir 464 quilos de residus durant
l’any, incrementant-se en un 7% la
producció de residus respecte l’any
2018.
Al 2019, la taxa de recuperació de
Santa Bàrbara va pujar tres punts,
passant del 52 a 55%, gràcies a
l’increment en la recollida dels
envasos i en una major producció
de la deixalleria. Malauradament,
hi ha un decrement en la recollida
de vidre i amb l’orgànica. Amb tot,
Santa Bàrbara ocupa la novena
posició en recollida selectiva dels 24
municipis de l’àmbit del COPATE i
està 10 punts per sobre de la mitjana
catalana (41%).
També cal esmentar les altres
recollides (piles, roba, olis i recollides
viàries), que en el cas de Santa
Bàrbara s’ha produït un notable
increment amb les piles, recollint-se
al 2019 un total de 170 kg, triplicant
el valor de l’any 2018.
A Santa Bàrbara s’ha assolit una
taxa de recuperació del 55% que és
tracta de l’objectiu de recuperació
normatiu previst per al 2025. Així i
tot, no s’ha batut el record que fou
la taxa de l’any 2010, amb un 61%,
on van confluir dos coses, la posada
en funcionament de la deixalleria
municipal al 2008 i la recollida en
16 illes agrupades de 5 fraccions, del
2009.
Pel que fa el grau d’assoliment dels
objectius de la recollida, en general
Santa Bàrbara compta amb bons
resultats, especialment en envasos,
tanmateix queda camí a recórrer,
donat que tot i que es recupera un
57% del vidre que es genera, s’està
molt per sota dels resultats de les
poblacions veïnes i dels objectius
normatius.
Pel que fa la deixalleria, l’increment
produït del 30%, s’ha donat gràcies
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a un increment general de totes les
fraccions, especialment de la runa i
de la fusta. En pes, la runa que entra
a la deixalleria de Santa Bàrbara
representa un 54% del total de les
entrades.
També cal esmentar, que durant el
2019, des del COPATE, s’han fet una
sèrie de millores a la deixalleria, entre
elles s’ha canviat la tanca metàl·lica
per un mur d’obra per evitar els actes
vandàlics i dignificar la instal·lació,
s’han renovat el 40% de les caixes
i s’ha posat en funcionament un
programa informàtic per controlar
les entrades, per tal d’optimitzar la
logística i aportar dades d’interès
a l’ajuntament. Aquestes millores
han estat finançades per l’Agència
de Residus, donat que aquests punts
són indispensables per a assolir els
nivells de recuperació fixats per
Europa.
Un altre dels aspectes importants a
considerar, no només és la quantitat
sinó la qualitat de les fraccions
recollides. S’analitza la qualitat
dels residus entrats a les diferents
plantes i malauradament, no només
a Santa Bàrbara sinó en general,
el contingut d’impropis presenta
uns nivells elevats,
cosa que repercuteix
negativament en el
procés de recuperació
de materials i encareix
el procés. El nivell
d’impropis
a
la
fracció envasos està
al voltant del 40% i
el nivell d’impropis
de la fracció orgànica
també és elevat, en
el cas de la ruta de
Santa Bàrbara, és un
17%. Per tant, la taxa
de recuperació neta,
descomptant tots els
impropis seria del 45%,
és a dir, en realitat
946 tones acabaran a
dipòsit controlat. La
qualitat és important
perquè els ingressos de
la selectiva hi depenen
directament, com més
baixa qualitat menys
ingressos i per tant, els
costos finals de gestió

de residus seran més grans.
I per últim, en els pròxims anys el
cànon de residus de l’Agència (un
instrument fiscal per castigar la
resta que va abocador i afavorir
la recollida selectiva de la fracció
orgànica en base de la qualitat i
quantitat, creat al 2004 amb 10 euros
la tona), passarà dels 47,1 actuals
als 72 a 2024. Per tant, si es manté el
nivell actual de resta en els propers
anys s’incrementarà el cost del
tractament dels residus municipals.
La regidora de Medi Ambient, Elen
Estarlich, comentava que s’han
posat les eines necessàries per
tal que la ciutadania pugui fer un
triatge dels residus responsable,
amb els equipaments i logístiques
de recollida necessaris (com el
servei porta a porta de recollida de
voluminosos a domicili). Per tant,
es fa una crida a la ciutadania per
tal que faci una separació correcta
a les seves llars per tal de mantenir
el poble net i ser respectuós amb el
medi ambient. Els planers i planeres
ens hem de conscienciar que encara
queden moltes coses a millorar
pel bé nostre i sobretot del medi
ambient.

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Reobertura de la Llar d’Infants les Beceroles

L

a Regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i tenint en compte
el PLA D’OBERTURA DE CENTRES
EDUCATIUS EN FASE 2 DE
DESESCALADA del PROCICAT,
va reobrir la Llar d’Infants les
Beceroles el dia 1 de juny.
Des de la Regidoria d’Ensenyament
i per tal d’assolir els objectius que
hi figuren al pla, es van establir els
següents criteris i mesures:
- L’horari serà de 7.45 a 13.15
hores i no s’oferirà el servei de
menjador.
- Hi haurà un màxim de 5 infants
per educadora i per espai.
- Els pares, mares o tutors legals
hauran de firmar una declaració
jurada conforme els infants no
presenten cap simptomatologia
ni malaltia greu.
- S’haurà de portar el calendari
vacunal al dia.

- En cas que algun infant vingui
a la llar amb simptomatologia
(tos, febre, diarrea, malestar...)
s’avisarà perquè es vingui a
buscar amb immediatesa. El
grup al qual pertany l’alumne
haurà d’estar en quarantena
juntament amb l’alumne afectat
i la seva educadora.
- Es prioritzaran els infants que
tinguin ambdós pares treballant
presencialment i que presentin
el certificat corresponent de
l’empresa.
- L’alumnat de P0, a causa del seu
sistema immunològic, queda
descartat per al retorn a la llar.
- No s’acceptaran matrícules
noves.
- L’accés al centre no estarà
permès; les educadores sortiran
a recollir als infants.
- Haurà de vindre solament
un adult per infant i amb

les
mesures
higièniques
corresponents
(mascareta
i
desinfecció de mans).
- Pel que fa als rebuts de març,
els alumnes que no tornin a la
llar, se’ls ho retornarà la part
proporcional dels dies que s’han
pagat i no s’han gaudit.
- Els alumnes que continuïn venint
a la llar se’ls hi descomptarà
la part proporcional al mes de
juny.

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

D

es
de
la
Regidoria
d’Ensenyament,
Participació Ciutadana i
Medi Ambient s’han dut a terme
algunes
actuacions
durant
aquest trimestre. El 23 d’abril, per
a la celebració de la Diada de Sant
Jordi, es va demanar a la població
que engalanessin els seus balcons
amb motiu de la diada de Sant
Jordi. També, el mateix dia, es va
realitzar un contacontes mòbil
que va recorre els carrers de la
població parant a 10 llocs per
explicar el conte de Sant Jordi.

El 24 d’abril, la Regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara se sumava
a la iniciativa de les entitats
ecologistes que cridaven a una
acció global pel clima amb la
projecció d’ombres i sons des dels
balcons. Es demanava que els
ciutadans reflecteixin l’acció a les
xarxes socials mitjançant fotos
i vídeos de les ombres i els sons
creats amb llanternes, mòbils,
aparells senzills, aparells més
sofisticats, espelmes, etc.

Protecció de l’arbrat

D

es de la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara es
va creure convenient protegir
l’arbrat de tot el poble, per això, la
brigada municipal va començar,
al mes de juny, a realitzar una
protecció amb tubs de plàstic
de les soques de l’arbrat del
municipi.
El motiu principal d’aquesta
protecció
és
la
prevenció
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sanitària, ja que en aquests
moments que estem vivint és
quan cal posar-hi més atenció en
aquests assumptes.
La regidora de Medi Ambient,
Elen Estarlich, creu que la
protecció i cura del medi ambient
és una cosa molt important i que
s’ha d’anar cuidant i mantenint,
i aposta per un entorn més net i
mantenir Santa Bàrbara neta.

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

L’Smartcentre convocava el XV Concurs d’Imatge Digital:
Eines i estris dels nostres iaios

U

n any més, la Regidoria
de Noves Tecnologies
convocava el concurs
d’imatge digital de Santa Bàrbara.
El concurs pretén apropar i donar
a conèixer la nostra població,
tant per la riquesa natural,
arquitectònica com personal. El
tema de la XV edició del concurs
de fotografia digital era: Eines i
estris dels nostres iaios.
El concurs és una manera
d’apropar i fomentar l’ús de les
TIC entre la nostra ciutadania,
a més el concurs ajuda a què
moltes persones aficionades al
món de la imatge doni a conèixer
els seus treballs i que tots els
planers i les planeres puguem
gaudir de les seves obres.

Es concediran els següents
premis:
- Primer premi: 100 €
- Segon premi: 50 €
- Tercer premi: 30 €
Tots els participants rebran un
obsequi en agraïment a la seva
participació.
Des de la Regidoria de Noves
Tecnologies s’animava a tothom
a participar en aquest concurs,
petits, grans, joves i tot aquell
que tingués ganes de captar, en
imatges, records dels nostres
avantpassats.
Al proper número d’aquest
magazín, es publicaran els
guanyadors i, com sempre, la
imatge del primer premi serà la
portada del magazín.

Xarxa de voluntariat a Santa Bàrbara

E

l confinament ha tret el
pitjor de nosaltres però
també el millor. En aquests
mesos s’han vist diverses accions
de voluntariat al nostre poble. Ja
s’han realitzat i repartit més de
4000 mascaretes a la població,
gràcies a Ana M. Panisello,
Carmen
Aixendri,
Fernanda
Cid, Georgina Codorniu, Jordi
Curto, Marcela Oicatà, Maria
Cinta
Llambrich,
Marisín
Aixendri,
Marisol
Barberà,
Mercedes Panisello, Mercedes
Rodríguez, Rosa Evelia Moliné,
Rosmari Curto, Pepita Aixendri,
Pepita Puig i Pablo Vicente. El
repartiment es va iniciar el
9 d’abril i fins a l’actualitat.
Les persones que prèviament
havien trucat les passaven a
recollir al Centre Municipal de
Serveis Socials. Actualment,

s’ha traslladat el repartiment
a les oficines de l’Ajuntament.
També se n’han proporcionat
als diferents establiments, els
centres educatius de la localitat
i a les activitats d’estiu que
organitzen diferents entitats.
D’altra banda també es va iniciar
el Servei Especial d’Assistència
per a persones sense suport
familiar. Les persones que ho
necessitaven trucaven a un
telèfon que s’havia proporcionat,
es gestionava la demanda i
s’avisava al voluntari que tingués
disponibilitat.
Divina Casanova, Carlos Ivern,
Davinia López, Rachel Santapau
i Josep Moliné, així com d’altres
que es van oferir però que no van
haver d’intervenir.
Des d’aquí també es vol agrair
a totes les persones que sense

haver-ho fet oficial aquests dies
han ajudat a veïns, amics o
familiars.
Ana M. Panisello, regidora de
Serveis Socials valora molt
positivament la predisposició
de la gent en donar un cop de
mà en aquestes circumstàncies
que estem vivint i també vol
agrair als diferents comerços per
facilitar la feina al moment de fer
la comanda i anar a buscar-la.
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XXVII Jornades Esportives

A

quest 2020 es van celebrar
les
XXVII
Jornades
Esportives. Aquest any va
ser un poc diferent i més curtes de
com ho veníem sent aquests anys.
La situació actual que estem vivint
ha fet que adoptem mesures que
abans no ens haguéssim plantejat,
però tot i així es van dur a terme de
la millor manera possible.
Es va optar per suprimir les
activitats on el contacte físic
fos inevitable i no hi hagués la
distància de seguretat establerta
per les autoritats.
Van ser unes jornades que van

comptar amb esports variats
com ara classes de zumba, de
bodyCombat, un entrenament
funcional, torneig de pàdel, una
lligueta de FIFA online, un torneig
de billar i un de tennis taula. Així
com, l’obertura de les piscines
municipals.
Ana
M.
Panisello,
regidora
d’Esports, es mostra contenta de
què tot i la difícil època que estan
passant les entitats s’involucressin
i tinguessin ganes de fer coses.
També animava a la gent que, dins
de les restriccions, participessin de
les diferents activitats.

Casal d’estiu Els Ballarics 2020

E

l dia 22 de juny es va iniciar
el casal d’estiu Els Ballarics,
amb un total de 14 infants
inscrits, dirigits per 3 monitores.
Aquest any ho realitzem amb unes
mesures i condicions especials
degut a la situació sanitària que
estem vivint.
Durant les set setmanes que durarà
el casal, els infants podran gaudir
de tallers com jocs, jocs aquàtics,

manualitats, experiments i piscina,
en un horari de les 9 fins a les 13
hores.
El casal d’estiu el portem a terme
al Poliesportiu Municipal, ja que
és un lloc a l’aire lliure i on tenim
moltes possibilitats perquè els
nens i les nenes puguin gaudir de
les activitats i d’estones lliures per
poder jugar.

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU
Tel. 625 657 700
C/ Àfrica , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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S’ajornen les XXIX Jornades Culturals

L

a Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara informava a principis
del mes d’abril que s’ajornaven,
fins a nou avís per la crisi sanitària, les XXIX Jornades Culturals
que estava previst que es portessin
a terme entre el 18 d’abril i el 17 de
maig de 2020.
Degut a les conseqüències de la
COVID-19, molts esdeveniments
es van veure afectats i també els
actes que s’havien de realitzar
per celebrar les XXIX Jornades
Culturals. Un d’ells va ser el
lliurament de premis del XXIX
Concurs Literari Sant Jordi Vila
de Santa Bàrbara 2020 previst
per al dissabte 25 d’abril. L’acte
quedava ajornat i condicionat a
la situació de crisi pandèmica pel

Coronavirus. Finalment. L’acte es
va poder celebrar el dissabte 20
de juny, després que s’ampliés el 7
dies el termini per poder presentar
obres, ja que eren els dies que
faltaven per acabar el termini
establert. Passats aquests dies,
es van distribuir totes les obres
rebudes a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara des del mes de gener als
membres del jurat qualificador
perquè les valorés i aixequés acta
del veredicte del concurs.
També
quedava
ajornat
el
Reconeixement al Mèrit Planer que
s’havia de celebrar el 8 de maig
dins d’aquestes jornades culturals,
i que de moment encara no hi ha
una nova data per a la celebració
d’aquest acte.

Diada de Sant Jordi

D

es de la Regidoria de Cultura, degut a les conseqüències de la COVID-19, es van
haver d’ajornar les Jornades Culturals, i un dels actes rellevants
d’aquestes jornades era la celebració de la Diada de Sant Jordi, ja que
tots els anys s’havia viscut com
una celebració molt important.
Aquest any també es va voler
celebrar tot i que, evidentment,
d’una manera diferent i des de
casa. Des de l’Smartcentre es van
realitzar diferents activitats: un
vídeo per celebrar la revetlla de
Sant Jordi, que es va penjar a les
xarxes socials, amb una revetlla
d’històries on hi van participar
els
assistents
als
diferents
cursos, tallers i activitats que
setmanalment o mensualment es
porten a terme a l’Smartcentre,
com són els membres del club
de lectura, del taller de memòria,
dels alumnes dels cursos de
català per a adults, dels cursos

d’informàtica, del curs de francès
i de les converses d’anglès. Una
altra activitat va ser la que durant
tot el matí es va anar transmetent
per la Plana Ràdio, el mateix
dia 23 d’abril, amb la lectura de
poemes, a càrrec d’alumnes de
3r d’ESO de l’Institut les Planes
i recomanacions literàries de les
novetats de Sant Jordi, a càrrec
del personal l’Smartcentre. I,
finalment, un contacontes de Sant
Jordi, que també es va penjar a
les xarxes socials, inspirat en les
històries escrites pels participants
a l’activitat de l’Escut de Sant
Jordi que s’havia realitzat des de
principis del mes d’abril.
El regidor de Cultura, Agustí Espuny,
valorava molt positivament tots els
actes per celebrar la Diada de Sant
Jordi i agraïa a tothom que havia
participat i fet possible aquestes
activitats, tot i l’esforç que havia
suposat fer-ho des de casa.
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Arranjament del camí Molí de Vallès

L

’Ajuntament
de
Santa
Bàrbara va demanar a la
Diputació de Tarragona una
subvenció de 49.000 euros per
pal·liar els danys dels aiguats
ocorreguts el 2018. Finalment,
la Diputació de Tarragona va
atorgar una subvenció del 95 %, i
22.130 euros han estat invertits en
arranjar el camí del Molí de Vallès
amb encreuament al camí Sant
Francesc.
Els treballs que es van realitzar
van ser treballs de millora del
camí, reparació, sobretot de clots,
asfaltat i manteniment per tal de
reduir les molèsties que suposaven
per a la circulació de vehicles, i
sobretot perquè els que l’utilitzin
puguin
circular
amb
total
seguretat i comoditat. També part
dels treballs van ser formigonar
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5 trams per evitar que els passos
de l’aigua provoquessin danys
importants al ferm del camí.
El regidor d’Agricultura, Agustí
Espuny, comentava la importància
de mantenir els camins ben

arranjats i nets, i anunciava
que properament es faria un
desbrossament dels principals
camis del terme i també, tant aviat
com es pogués, es “parxejarien” tots
els camins del terme municipal.

Serveis, Agricultura i Cultura

Concurs d’eslògans

E

l dimarts 19 de maig va tenir
lloc la reunió del jurat del
concurs d’eslògans organitzat
per la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
que consistia en l’elaboració d’un
eslògan motivador per a Santa
Bàrbara per combatre la crisi
sanitària del coronavirus.
El termini de presentació dels
eslògans va acabar el 13 d’abril i la
quantitat d’eslògans presentats va
ser de 22, però fins al 19 de maig
no hi havia hagut possibilitat de
reunió per part del jurat degut a les
mesures pel coronavirus.
El jurat valorava positivament els
eslògans rebuts i comentava que
havien estat, en general, d’una gran
qualitat, molt motivadors i sobretot
creats amb molta imaginació, però
que havia estat molt complicat
decidir els guanyadors, ja que hi
havia eslògans amb la frase molt
encertada i atraient, altres en què
la imatge ressaltava i els atreia, i la
combinació de text i imatge en un
mateix eslògan feia difícil escollir
els tres premiats. Per això, també
es va creure convenient atorgar dos
tercers premis.
Després de valorar el text, la imatge
i la qualitat de la presentació,
i debatre i decidir sobre quins
eslògans eren els millors, es
concedeixen els següents premis:
El 1r premi dotat amb 200 euros es
concedeix a l’eslògan de Guillem
Blanch Roldán.
El 2n premi dotat amb 100 euros
es concedeix a l’eslògan de Conrad
Ibánez López.
El 3r premi dotat amb 50 euros es
concedeix a l’eslògan de Raquel
Segura Tristán.
I el segon 3r premi dotat amb 50
euros es concedeix a l’eslògan
d’Aida Martorell Rubio.
L’eslògan guanyador (1r premi) és
la portada d’aquest número del
magazín, tal com s’indicava a les

bases del concurs. També, segons
les bases del concurs, els eslògans
participants havien d’exposarse al Museu de la Vida a la Plana
durant les Jornades Culturals 2020,
a la vegada que es fes l’acte de
lliurament de premis, però al no
poder fer un lliurament públic als

guanyadors i guanyadores degut a
la situació que s’està vivint, se’ls
va fer un lliurament individual del
premi.
El regidor de Cultura, Agustí
Espuny, es mostrava molt satisfet
de la participació a aquest concurs
i felicitava a tots els participants
pels eslògans tant motivadors que
havien fet. També agraïa a Regina Pla
i Mireia Ibàñez, membres del jurat,
la col·laboració aportada en aquest
concurs ajudant a organitzar una
activitat en temps de confinament
i fomentar la cultura entre els
planers i les planeres.
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Cloenda de les activitats de l’Smartcentre

L

’Smartcentre organitza tot
tipus d’activitats, per a totes les
edats i gustos. Es fan activitats
puntuals i altres contínues que
van des del setembre fins al juny.
Enguany la COVID-19 ha obligat a
acabar les activitats abans del mes
de juny com és habitual, per tant
des de l’Smartcentre acomiadaven
les activitats d’aquest curs esperant
que al setembre es puguin tornar a
començar.

reflexionat, conversat, opinat i
dialogat sobre llibres i autors que
també alguns, sobretot de les Terres
de l’Ebre, han assistit.

Aquest acomiadament va consistir
en l’elaboració d’un vídeo on es
recordaven totes les activitats
realitzades durant el curs i que
va ser enviat a tots els alumnes i
participants als cursos i tallers.
Aquest curs 2019-2020 es van fer els
següents:
- La nostra història planera
- Taller de memòria
- Club de lectura
- Tertúlies d’autor
- Smarttime
- Cursos d’informàtica
- LECXIT
- Aprèn francès
- Converses en anglès
- Curs ACTIC
- Bebeteca (de 0 a 2 anys)
- Club de lectura juvenil (a partir de
12 anys)
- Contacontes (de 3 a 8 anys)
- Contacontes en anglès
- Jocs de taula
- Visites escolars
- Bibliocursa i Minibibliocursa
- Racons temàtics
- Extraescolar d’informàtica
- Extraescolar de robòtica
- Llegim junts (alumnes de 1r i 2n de
Primària)
- Llegim i xalem (alumnes de 3r, 4t,
5è i 6è de Primària)

Les
activitats
formatives
del
Punt TIC han permès aprendre a
utilitzar les principals eines TIC i la
ciberseguretat i les bones pràctiques.
Els cursos d’informàtica i eines TIC
de diferents nivells per a adults han
ajudat i acompanyat en el procés
d’alfabetització digital als més de
100 alumnes que han passat per la
sala de formació de l’Smartcentre.

Pel que fa a les activitats d’adults
han destacat les activitats literàries,
cognitives i de coneixement de les
arrels planeres. Bàsicament s’ha
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Les activitats infantils i juvenils han
promogut el gust per la lectura, on
llegir, parlar i conversar ha tingut
la seua importància, com també
el compartir en família algunes
activitats i molts personatges que
han anat sorgint i han conegut els
participants a les activitats.

També
s’han
ofert
serveis
d’assessorament i orientació a
l’ocupabilitat:
Activa’t
(servei
d’inserció laboral), Borsa de treball,
Centre col·laborador ACTIC, Ebiblio,
Biblioteca digital, Espai coworking,
Préstec
a
domicili,
Préstec
interbibliotecari, Punt TIC, Punt
de suport UOC, Reemprèn (servei
d’assessorament a emprenedors/
es), Suport SOC i tramitacions
administratives.
Finalment, la tercera edició del
programa LECXIT, un programa
que té per objectiu incrementar
l’èxit educatiu dels infants a través

del treball per la millora de la seva
comprensió lectora involucrant
escoles, famílies i voluntariat, i que
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
conjuntament amb l’Escola Jaume
Balmes, l’Institut les Planes i l’equip
de Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social del Departament
d’Ensenyament,
posava
en
funcionament al setembre de 2017,
ha comptat amb 21 infants i 28
voluntaris, 15 d’ells alumnes de
3r d’ESO de l’Institut les Planes
realitzant el Servei Comunitari
que impulsa el Departament
d’Ensenyament per a l’alumnat
de secundària obligatòria. Tant
infants com voluntaris participants
al programa poden passar a
buscar els diplomes i obsequis per
l’Smartcentre de dilluns a divendres
de 8 a 15 hores.
També els participants a les
activitats “Llegim junts” i “Llegim i
xalem” com els col·laboradors a les
diferents activitats i tallers d’aquest
curs poden passar a buscar el seu
obsequi durant el mateix horari.
Des de l’Smartcentre es volen donar
les gràcies a usuaris, participants,
col·laboradors, voluntaris, centres
educatius, entitats i famílies per
la seua col·laboració i implicació
en les activitats. Això nomes ha
estat un parèntesi, ja que des de
l’Smartcentre es continua treballant
per tornar amb més força que mai el
més aviat possible.

Serveis, Agricultura i Cultura

Premis literaris 2020
Degut a les conseqüències de la
COVID-19, molts esdeveniments a
Santa Bàrbara s’han vist afectats.
Un d’ells va ser el lliurament de
premis del XXIX Concurs Literari
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara
2020, previst per al dissabte 25
d’abril, dins dels actes de les
Jornades Culturals.
L’acte
quedava
ajornat
i
condicionat a la situació de crisi
pandèmica pel Coronavirus. Un
cop començades les fases de
desconfinament, es va donar un
termini 7 dies naturals per poder
presentar obres, ja que eren els
dies que faltaven per acabar el
termini establert. Passats aquests
dies, es van distribuir totes les
obres rebudes a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara des del mes de gener
als membres del jurat qualificador
per ser valorades i donar acta del
veredicte del concurs.
Finalment, el dia 16 de juny va
tenir lloc la reunió del jurat del
XXIX Concurs Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara 2020 per
debatre i decidir sobre quines obres
eren les millors en la categoria
de narrativa, ja que, aquest any,
des de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara el
premi que es va convocar va ser el
premi de narrativa.
En aquesta edició, el total d’obres
presentades de la modalitat de
narrativa van ser de 14, quantitat
una mica superior a la de fa dos

anys, quan també es convocava el
premi de narrativa, que va ser de
13, inferior a la de l’any 2016 que
va ser de 16, superior a la de l’any
2014 que va ser d’11 i similar a
la dels anys anteriors. Recordem
que des de l’any 2012 els premis
es convoquen bianualment, un
any narrativa i al següent poesia i
assaig i així successivament.
Els cinc membres del jurat
expressaven la seua opinió respecte
de les 14 obres participants al XXIX
Concurs Literari Sant Jordi Vila de
Santa Bàrbara 2020.
El premi de narrativa, dotat amb
600 €, es concedeix a l’obra Fer
números, de Joan Carles González
Pujalte de Mataró.
També, dotat amb 120 €, s’atorga
un accèssit local a l’obra Terra
morta, de Míriam Cid Valldepérez.
Els membres del jurat feien
constar que estaven molt satisfets
de la qualitat de les obres i es
congratulaven que hi hagués
hagut tanta participació local i
d’un nivell excel·lent. També el
jurat expressava que, malgrat
els moments difícils que s’estan
vivint i que fan que la majoria
d’actes s’hagin ajornat, suspès
o hagin quedat deslluïts per la
fredor de l’allunyament, volia
destacar el paper fonamental
de l’art i la cultura per superar
situacions tan delicades que, de
ben segur, hauran servit també
per
fomentar
la
creativitat.

El regidor de Cultura, Agustí
Espuny,
expressava
el
seu
agraïment als membres del jurat i
estava content per la qualitat que
aquest XXIX Concurs Literari Sant
Jordi Vila de Santa Bàrbara havia
tingut i, sobretot, destacava la
participació que aquest any havia
tingut el concurs d’autores locals.
L’entrega dels premis es va fer
efectiva el dissabte 20 de juny, a
les 19.30 hores, al Parc Municipal 1
d’octubre, on també hi va haver la
presentació del llibre d’Assumpta
Arasa “Cases de paper” i l’actuació
musical de Sinta Salvadó.
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Pubilles i Pubills 2020

Els meus pares són: MERCÈ I ANDRÉS
Els meus gustos: Quedar amb les amigues, fer
esport i comprar roba
De gran m’agradaria ser: Psicòloga
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous i les festes a la nit amb les amigues

Nadia Arasa Fort

Els meus pares són: ELENA I DIEGO
Els meus gustos: Viatjar, esquiar i sortir de festa
De gran m’agradaria ser: Mestra d’infantil
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Les tardes als bous

Júlia Arasa Grau
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Els meus pares són: ANNA I AGUSTÍ
Els meus gustos: Pàdel
De gran m’agradaria ser:
Monitor de pàdel, esquí i tennis
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Les festes en general

Agustí Vallés Cardona

Els meus pares són: PEPI I ALBERT
Els meus gustos: Tocar el clarinet, sortir de festa i
quedar amb els amics
De gran m’agradaria ser: Psicòleg o psiquiatra
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Estar amb els amics, els bous i sortir de festa

Albert Cid Díaz

Pubilles i Pubills 2020

Els meus pares són: EVA I MIGUEL
Els meus gustos: La música (escoltar-la
i tocar-la amb l’oboè)
De gran m’agradaria ser: Metge forense
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
El ball de les nits i la cursa enigmàtica

Paula Escobar Valldepérez

Els meus pares són: CARLA I ADRIAN
Els meus gustos: El futbol i gaudir de la família i dels
amics i amigues
De gran m’agradaria ser: Policia d’investigació
(criminòloga) o esportista d’elit.
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
El primer cap de setmana perquè tenim bous, festa i
unió entre amics

Ivette Marie Estarlich Muria

Els meus pares són: ISABEL I CONRAD
Els meus gustos: El món del motor i el tennis
De gran m’agradaria ser:
Treballar dins d’un equip de fórmula1
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Les festes, l’última nit en especial i l’ambient
que hi ha pel poble

Pau Ibáñez Fort

Els meus pares són: PAQUITA I RAMON
Els meus gustos: El futbol
De gran m’agradaria ser: Paleta
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
La festa per la nit i els bous; la nostra tradició

Sergi Vallés Salvador
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Pubilles i Pubills 2020

Els meus pares són: EUGÈNIA I XAVI
Els meus gustos: Quedar amb els amics,
anar de viatge i sortir de festa
De gran m’agradaria ser: Actriu
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Anar a veure les 12 h en les amigues i sobretot
gaudir de les festes amb els amics i les amigues

Maria Forné Arasa

La Regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
obsequiarà a tot el poble una
bandera per penjar als balcons
cada vegada que hi hagi
un esdeveniment festiu a la
població.

Bones Festes

Els meus pares són: CARMEN I JORDI
Els meus gustos: Anar en moto i en tractor
De gran m’agradaria ser:
Planxista, pagès i polític al poble
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous

Jordi Caballé Boronat

Pubilles i Pubills Infantils 2020

Els meus pares són: ELENA I LLUÍS
Els meus gustos: Llegir i tocar el clarinet
De gran m’agradaria ser: Mestra de petits
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous, anar al ball i pujar a les atraccions

Carla Accensi Arasa

Els meus pares són: MARIA I PERE
Els meus gustos: Futbol, tennis taula, jocs de taula,
videojocs i atletisme
De gran m’agradaria ser: Arquitecte
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Bous i ball

Pere Martorell Olivé

Els meus pares són: DALILA I JORGE LUÍS
Els meus gustos: Ballar, cantar i dibuixar
De gran m’agradaria ser: Estilista d’ungles i perruquera
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
La diada infantil, les carrosses i gegants

Els meus pares són: ALEXANDRA I JUAN FRANCISCO
Els meus gustos: Jugar al futbol
i estar amb els meus amics
De gran m’agradaria ser: Bomber
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous, el dia infantil i les atraccions

Dalía Fernandez Saldiva

Aleix Cortés López
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Pubilles i Pubills Infantils 2020

Els meus pares són: JOSE I DAVID
Els meus gustos: Teatre i jugar amb els gats
De gran m’agradaria ser: Mestra d’Educació Infantil
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
El ball, les atraccions, la diada infantil i ballar
i jugar amb les amigues

Marina Fornell Adell

Els meus pares són: MONTSERRAT I JOSEP MARIA
Els meus gustos: Jugar, dibuixar i senderisme
De gran m’agradaria ser: Infermera
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous, el dia de les paelles, el ball i la jornada
infantil

Noa Fortuño Cugat
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Els meus pares són: NOÈLIA I ÒSCAR
Els meus gustos: Futbol, paintball i amics
De gran m’agradaria ser: Fisioterapeuta
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous

Dani Marco Ollé

Els meus pares són: RAQUEL I EDUARD
Els meus gustos: Futbol, videojocs i vídeos per
youtube
De gran m’agradaria ser: Un youtuber famós
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous, les atraccions que hi ha després del ball

Logan Ferré Andreu

Pubilles i Pubills Infantils 2020

Els meus pares són: DOLORS I JORDI
Els meus gustos: Twirling i música
De gran m’agradaria ser: Mestra
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous, el ball i la diada infantil

Aida Gavaldá Casadó

Els meus pares són: SÍLVIA I ALBERT
Els meus gustos:
Esquiar, nedar i anar amb patinet elèctric
De gran m’agradaria ser: Veterinària
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
La diada infantil, els bous i les carrosses

Anna Prades Cid

Els meus pares són: BÀRBARA I OLEGARIO
Els meus gustos: Skate i tennis taula
De gran m’agradaria ser: Enginyer o cuiner
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous, el ball i les atraccions

Albert Arasa Roé

Els meus pares són: ÀNGELS I JORDI
Els meus gustos: La música i llegir
De gran m’agradaria ser: Mestre de música
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els balls

Pol Pitarch Aixendri
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Pubilles i Pubills Infantils 2020

Els meus pares són: MARIA I PABLO
Els meus gustos: Ballet i música
De gran m’agradaria ser: Mestra d’infantil
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Anar al ball, les carrosses i els bous

Mireia Ribas Espuny

Els meus pares són: CRISTINA I RICARDO
Els meus gustos: Zumba i pàdel
De gran m’agradaria ser: Monitora de zumba o infermera
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
La festa nocturna i estar amb els amics

Lara Roiget Altadill
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Els meus pares són: LAURA I CARLES
Els meus gustos: Skate, futbol i bicicleta
De gran m’agradaria ser: Arquitecte
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Bous i repartiment de panoli

Quim Favà Clua

Els meus pares són: SÍLVIA I ARCADIO
Els meus gustos: Jugar a futbol amb els meus amics
De gran m’agradaria ser: Policia
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Les atraccions i anar als bous

Samuel Cabrera Calvo

Pubilles i Pubills Infantils 2020

Els meus pares són: VERÒNICA I MIGUEL ÀNGEL
Els meus gustos: Tocar la guitarra, nedar, jugar a bàsquet i
jugar a bàdminton
De gran m’agradaria ser: Perruquera o mestra
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Bou capllaçat, anar amb les amigues i pujar a les atraccions.

Noah Vaquero Beltrán

Els meus pares són: CLÀUDIA I LLUÍS
Els meus gustos: Taekwondo, futbol, muntar a cavall
De gran m’agradaria ser: Policia
De les Festes Majors el que més m’agrada és:
Els bous

Kirian Carrillo Martí

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
informa que tot i que aquest any s’han suspès
les Festes Majors, a causa de la COVID-19,
que s’havien de celebrar entre el 10 i el 19 de juliol,
igualment es realitzaran alguns actes puntuals
que comunicarà la Regidoria de Festes.

#fempoble

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA
LLOC
CONCEPTE

Paràmetres indicadors

P.
micr
obiolò
gics

Recompte Escherichia Coli
Recompte Clostridium Perfringers
Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit)
Recompte bactèries Coliformes
Amoni
Clor lliure In-situ
Clor combinat in-situ
Color
Conductivitat (a 20ºC)
Olor (a 25ºC)
pH (de 6,5 a 9,5)
Sabor (a 25ºC)
Terbolesa (Dipòsit)
Terbolesa (Xarxa)

LÍMIT
RD140/03
0
0
100
0
0,5
1
2
15
2500
3
9,5
3
1
5

2/4/20

12/5/20

Diposit
Capçalera

Xarxa:
Arqueta
c/Ausias Marc

0
0
<1
0
<0,05
0'86
<0'1
<5
526
2
7'7
2
0'24

0
0
<1
0
<0,05
0'75
<0'1
<5
527
2
7'7
2
0'34

AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2020

• Abonat a les llibretes l’avançament de la
collita d’olives fins al 15/05/20.
• Cobrat la resta de la PAC 2019 i Agroambientals
2019 a les entitats bancàries.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern
de Camp amb les aplicacions de productes
fitosanitaris. És imprescindible per poder
cobrar la subvenció de l’oli. Recordar que
la Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el
servei. Estan augmentant les inspeccions de
les finques i els quaderns.
• Situació de mercats de l’oli d’oliva.
Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

MONTEBRE

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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA
COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS
i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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

L’entrevista

Entrevista al planer absent…

Josep Lluís Fort Ferré
Em dic Josep Lluís Fort Ferré i vaig
néixer al poble l’hivern de 1963.
Sempre m’han dit que aquell hivern
va nevar a Santa Bàrbara. Ara, 57
anys després, treballo a Barcelona
però m’agrada pensar que visc al
poble.
La meva família és del poble de tota
la vida. La meva mare és Pepita “la
catxufles” i el meu pare ja traspassat
era Vicent “lo masové”. Ella, filla
de Pepa “la catxufles” i d’Agustí
“lo maravillo”, i ell fill de Maria “la
baeria” i Vicent “lo masové”. Ara que
penso, això dels malnoms passa de
generació en generació de manera
aleatòria i no prefixada com els
cognoms. Això està bé.
La meva família ha estat tota la vida
pagesa, així que de ben menut he
estat lligat a la terra d’una manera o
altra. Recordo com si fos ara aquelles
olors de la premsada d’olives en
mola a la cooperativa, també l’olor
de la verema i del raïm xafat, i del
most (suc de raïm reduït amb una
mica de farina i nous). Sí sí, aquí
fèiem vi, de baixa qualitat, però vi. I
com no, l’olor de matxo, de corral i de
fems. Oliveres, garrofers i ametllers
sempre han format part del meu
paisatge intern. Ah!, som de garriga
però també teníem hort (s’ha de
fer de tot!)... l’olor de la terra recent
cavada, i de l’aigua sortint de la sénia.
Sembrar i collir patates, i tomàquets
i carxofes, i segar versim i alfals...
quins records!

Com molts planers, vaig estudiar
a l’escola del poble fins els 14 anys.
Noms de mestres que no oblidarem
mai i que ens han marcat a molts;
Don Salvador, Don Rogelio i Don José.
Recordo quan pujàvem a la paret
mitgera del pati per pegar l’ull a
alguna xiqueta (durant molts anys
xiquets i xiquetes estàvem separats
a classe i al pati). També recordo
quan a l’hora del “recreo” muntàvem
partidets de futbol, i també algun
vidre que havíem de pagar entre tots,
i recollir els cucs dels pins, quina
tortura... ni Torquemada!
De ben jovenet em vaig apuntar
a les penyes del futbol del poble:
penya Gilabert, penya Joaquinet,
penya Asensio... i fèiem competicions
entre nosaltres, i els guanyadors
anàvem al del Manet a berenar. El
primer entrenador va ser “Lo Casero”,
però jo he vist poques persones tan
implicades en la pedrera com Alfredo
Blanch, i durant tants anys. Després,
al juvenil, i en 16 anys al primer equip.
Puc dir que vaig viure l’ascens per
primer cop del Santa a 1a Regional,
on vaig jugar un parell de temporades
fins als 18 anys. Van haver moments
bons i dolents. Recordo que jo era el
més jove de tot l’equip, i aquells dos
anys els desplaçaments a Barcelona
requerien sacrifici. Dissabte a dormir
d’hora i diumenge ocupat. Era molt
de sacrifici per un noiet de 16-17 anys
haver de renunciar a la colla d’amics
i amigues tot un cap de setmana.
També recordo moments complicats
com la “tangana” al nostre camp
contra el Baronense, quan encara
faltava el partit de tornada. Però en
fi, em quedo amb els forts valors
personals integrats durant aquells
anys i que m’han acompanyat
sempre; esperit de sacrifici, superació
i companyerisme.
A finals dels anys 70, corrien els
primers anys de la transició, i
molts joves del poble necessitàvem
sentir-nos
partícips
d’aquella
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època. Afloraven les primeres idees
polítiques i socials. Recordo l’època
de la revista Vent de Dalt que vam
crear una colla de joves inquiets (J.
Maria, Imma, Montse, Carles, M. José,
Andreu, Quique, Ramon...), tota una
“amenaça” per l’establishment del poble
(ja pots comptar!). També recordo la
Unió Excursionista de Santa Bàrbara
(UESB), i les acampades i excursions
als Ports que tant ens oxigenaven, i les
memorables actuacions de playback
a la discoteca Holiday (...Pedro Navaja
matón de esquinas...) per fer quatre
duros i poder comprar material. En fi,
un sac de bons records.
Motius de la marxa del poble:
Dels 15 als 18 anys vaig estudiar a
Tortosa a l’Institut Joaquim Bau.
A casa sempre m’havien animat
a estudiar i a poder ser tenir una
carrera... “que a la terra sempre hi
pots tornar”. Així que de Tortosa a
Barcelona, on vaig entrar a la facultat
de Ciències Econòmiques i on em vaig
llicenciar; i després auditor. Recordo
uns anys molt intensos en aquella
època de principis del vuitanta, on
un noi de poble va aterrar a una
ciutat transgressora, però a la vegada
culta, oberta i acollidora. Tota una
experiència.
Cap a la segona meitat dels vuitanta,
noves perspectives; acabada la
carrera i a la vista la mili -no coment-.
Després, vaig tenir la sort de trobar
feina a Barcelona, en uns anys difícils
per trobar-ne. Encara quedaven 4
o 5 anys per a les olimpíades de
Barcelona,
moltes
expectatives
però el mercat laboral no acabava
d’arrancar. Com deia, vaig poder
trobar feina d’economista i vaig
començar en el món de l’auditoria,

L’entrevista
però al cap de pocs anys vaig poder
especialitzar-me en el món de la
consultoria de negocis, que és on
m’he mantingut fins ara, sempre dins
la mateixa empresa. Ajudo a crear, fer
créixer i consolidar negocis, al costat
d’emprenedors i d’inversors.
Estic casat amb l’Àngels, una aldeana
que vaig conèixer a Barcelona l’any
1986, i tinc dos fills; l’Albert (22 anys)
i el Marc (19 anys). Sort en tinc que
l’Àngels també és de la terra i vol
venir cada cap de setmana. Els fills,
ja és una altra cosa, però no em puc
queixar.
Considero que no he marxat mai del
poble. El meu pare va morir jove, i amb
la meva mare Pepita i ma germana
Isabel, vam decidir continuar portant
les finques, se’n diu pagès de cap de
setmana. M’encanta agafar el Massey
i anar a ensulfatar, plegar olives, llevar
poll (esllemenar no tinc temps). I sobretot
veure la meva mare que en 83 anys...
Visió que tinc del poble:
El poble ha canviat molt. Jo vinc de
carrers de terra i pedres, de pantalons
curts a l’hivern i de genolls pelats. La
bicicleta i la pilota dormien al meu
costat. Recordo com si fos avui els
anys de rases obertes als carrers del
poble, per posar l’aigua corrent, el
clavegueram i els carrers asfaltats.
També el canvi d’enllumenat. Anys
més tard el CAP, el nou Institut, les
escoles públiques renovades, el nou
poliesportiu, el nou camp de futbol.
Però també la marxa de la indústria del
botó, la regressió del comerç tradicional
i la crisi de la pagesia mai superada.

Bàrbara, sinó molts municipis de les
Terres de l’Ebre poden entrar en una
regressió econòmica i poblacional
difícil de revertir. Aquest seria el
pitjor dels escenaris.
Però sobretot, el que tinc clar, és que
el poble és la gent, gent amb orgull i
caràcter, autèntica, i això mai no ha
canviat. M’he quedat sorprès durant
els últims anys de la resposta d’una
gran majoria del poble, defensant
amb fermesa els valors nacionals i
republicans dels catalans, tant i tant
atacats.
Contacte amb el poble:
Al poble hi vinc cada cap de setmana
per norma, m’ajuda sobretot a
desconnectar i aparcar l’estrès
setmanal. Mantinc contacte amb la
colla d’amics de sempre però menys
del que m’agradaria, cadascú porta
el seu ritme, és normal. Encara que
de tant en tant fem algun soparet i
recordem (ara estem organitzant-ne
un) quan fèiem carrosses de joves, les
sortides a Pasqua, malifetes...
Records a Celestino, J. Maria, Carles
Solé, Carles Ibàñez, Andreu, Quique,
Lluís, Alfredo i Pepín, i un especial
record per l’Albert Puig. També
records a velles amigues, pasqüeres
i de “guateque”; Nati, Rosa, M. José
Cid, M. José Martí, M. Cinta Altés, M.
Cinta Subirats, M. Cinta Cuadrad,
Immaculada, i un especial record per
M. Sun.
També he de dir que Barcelona és la
millor ciutat que conec per treballar.
Conec una mica algunes altres ciutats,
però penso que Barcelona ofereix

moltes possibilitats per treballar,
però també una gran oferta d’oci, i
això sempre és d’agrair. Tinc mar i
muntanya a prop, teatres, cinemes,
museus i bons restaurants. Què més
vull! Això sí, el cap de setmana, cap
al poble.
Retorn al poble:
Un dels meus objectius és tornar a
viure al poble de manera permanent,
quan em jubili. Puc dir que els meus
amics de Barcelona em reconeixen
com un privilegiat al tenir arrels
de poble i l’opció de vida que això
permet. Per altra banda, tampoc em
suposarà cap problema pujar i baixar
de Barcelona quan sigui precís o en
tingui ganes.
El dia que torni per viure al poble
m’agradaria seguir trobant un
poble de gent receptiva i oberta,
transparent, treballadora i tossuda,
amb forts valors locals i molt
connectada al món.
En el moment que estic escrivint
aquestes línies, tots estem patint
el maleït COVID-19 i portem tota la
família més de dos mesos confinats
a Barcelona. No puc recordar l’última
vegada que vaig estar tant de temps
sense vindre al poble. En aquestes
circumstàncies, encara més noto a
faltar Santa Bàrbara.
Gràcies per l’oportunitat d’haver
pogut compartir amb tots vosaltres
grans i bons records que sempre
m’acompanyaran.
Salut per a tothom.

Hi ha coses que em preocupen;
la
manca
d’oportunitats
i
l’empobriment progressiu d’un poble
agrícola pràcticament monocultiu
(olivera i cítrics). Caldrà una
transformació profunda i ser capaços
de posar en valor la riquesa del nostre
territori, els recursos que tenim o
d’altres de nous, però sobretot amb
molt més recolzament institucional.
Sense això i més, no solament Santa

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).

 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).

 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).
 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).
 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).

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 - 31/07/2020
30/04/2020 - 31/08/2020
30/04/2020 - 31/08/2020
Suspès
30/06/2020 - 30/09/2020
30/06/2020 - 30/09/2020
30/07/2020 - 02/11/2020
28/08/2020 - 02/11/2020

Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE 2020

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE 2020

JOSEP CABANES CASTELLÀ................................01/04/2020
José Juan Cabanes Cardona
Maria Cinta Castellà Carles

JOAQUÍN ZAERA LINUESA.................................30/03/2020

ASMAE BOULFALFAL...........................................07/04/2020
Mohamed Boulfalfal
Naziha Boulfalfal

JOSÉ CARLOS SOLER CABALLÉ..........................10/04/2020

CLARIS MARTÍ ARASA........................................12/04/2020
Joaquim Martí Llombart
Carla Arasa Inocente

CARLOS BARDAJI BENEDET...............................12/04/2020

MERYAM SENHAJI...............................................03/05/2020
Ezz-Eddine Senhaji
Imane Khoulani

IGNACIA BEL LOMBARTE...................................09/05/2020

ALEC DAWSON LÓPEZ......................................... 06/052020
Callum Luke Dawson
Anaïs López Fernández

NÚRIA SOLÀ FERRÉ.............................................14/05/2020

CHLOE STROHECKER BONILLA.........................26/05/2020
Elias Strohecker Lana
Jennifer Bonilla Pizarro

MARIA LUISA ARASA TOMÀS............................26/05/2020

LEO BOSCH SEGURA...........................................26/05/2020
Gerard Adrià Bosch Gas
Raquel Segura Tristán

JOSÉ CARLOS MELCHOR VALLÉS.......................26/05/2020

JOAQUÍN PÉREZ FERRE.......................................01/04/2020

AGUSTÍN MURIA BARBERÀ................................11/04/2020

JOAQUÍN LAPEIRA PEGUEROLES.......................14/04/2020

FRANCISCO NOS SIMÓ.......................................07/05/2020

GELMA MARTÍ ARAGONÉS.................................20/05/2020

CINTA RODRÍGUEZ CID......................................26/05/2020

MARIA DE LA CINTA JOSEFA SOLÀ QUERAL....30/05/2020
CARMEN MILLAN ROCA.....................................17/06/2020

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

Entitats Planeres
UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Qui ens havia de dir fa uns mesos
que la nostra vida faria un canvi tan
important i que tot el que teníem
previst s’acabaria esfumant per un
virus que ha afectat a tot el món?
La vida té tant de misteriosa com
de fràgil, per això aprofitar el dia a
dia i viure-la intensament és una
de les màximes que aquest temps
de reclusió, ens ha fet aprendre.
Durant aquests mesos tot s’ha aturat i
a l’Escola de Música també vam haver
de parar l’activitat; estudiants, músics
i professors han estat durant tot
aquest temps amb parada obligada.
Tan aviat va produir-se el confinament,
vam tenir que realitzar un ERTO als
nostres professors perquè no podien
seguir les classes i almenys perquè
poguessin tenir algun tipus d’ajut
durant tot aquest temps d’aturada.
D’aquesta manera es posava el
punt final a les classes lectives,
als assajos, a l’aprenentatge del
llenguatge musical, a les Jornades
Culturals Musicals, a les sortides
festives i als concerts que, per
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aquest any, teníem previst realitzar
amb motiu del 30è aniversari.
Un
d’aquests
esdeveniments
especials és el que estava previst per
al dia 27 de juny, on conjuntament
amb Quico el Célio, el noi i el mut
de Ferreries havíem d’organitzar
un concert conjunt pel qual
havien d’iniciar-se els assajos,
però que la COVID-19 va truncar.
Ara amb la tornada a la “nova
normalitat” els professors no han
tornat a les aules perquè amb
tres setmanes que quedaven de
classe
s’ha
considerat
oportú
seguir amb l’ERTO i tornar a la
normalitat el mes de setembre.
Aquesta “nova normalitat” fa que
també durant aquest temps el director
de l’entitat, Joan Marc Subirats,
estigui treballant per tal d’elaborar
un pla en el qual s’ha de tenir en
compte totes les possibilitats i tots
els escenaris per si la COVID fa que
haguéssim de tornar-nos a confinar,
que no ens agafi desprevinguts.
Entre
les
mesures
que

s’implementaran a partir del curs
vinent hi haurà un increment dels
protocols d’higiene, neteja, distància
i, si cal, alguna classe telemàtica, tot
i que el director només ho contempla
en algun cas especial. De fet, la nostra
escola disposa de diverses aules amb
prou espai per poder-se portar a terme
les classes, que majoritàriament
són personals o molt reduïdes.
D’altra
banda,
aprofitem
per
recordar que tots aquells que
vulguin incorporar-se a les classes
que oferirem el nou curs, a partir
del mes de setembre, ja podran
fer les inscripcions a la mateixa
entitat. Anirem informant pels
bans i per la ràdio municipal.
Aquest any, no tindrem festes
i
no
farem
els
tradicionals
acompanyaments musicals, ni passa
carrers, és un temps de descans
imposat que ens ha de fer reflexionar,
per quan puguem tornar a la
normalitat apreciar les petites coses
que ens alegren la vida.
Molta salut i ens trobem al setembre.

HOTEL RESTAURANT

Ctra. de La Galera, s/n • 43570 Santa Bàrbara • Tel. reserves 977 719 017
diego@hoteldiego.com • www.hotelrestaurantdiego.com
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AMPA ESCOLA JAUME BALMES
Quin tercer trimestre, quin final
de curs! No hem fet res del que
teníem programat, ni campus
de pasqua, ni jornades culturals
infantils, ni Sant Jordi, ni les festes
al menjador, ni la festa fi de curs
amb tota la comunitat educativa...
Però hem tingut l’oportunitat
de fer moltes altres coses que
no ens havíem imaginat! Sant
Jordi confinat, festes als balcons,
acompanyament virtual amb els
tutors, presentacions de projectes
virtuals, festes de disfresses o
brindis amb la classe virtual, i
compartir reptes amb els nostres
fills (gimcanes, arbres genealògics
musicals, compartir emocions...).
Fins i tot hem fet reunions de junta
virtuals!

Durant tot el curs, les nostres
monitores
de
menjador
i
multimèdia han fet tot tipus
d’activitats, excursions, berenars,
aniversaris, circuits, gimcanes,
tallers, però sense deixar mai de
banda l’educació amb valors que
es fomenta des de l’AMPA. Gràcies
noies! Feu molt bona feina, i
convertiu el temps que els nostres
fills/es passen amb vosaltres amb
diversió i aprenentatge.
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I gràcies per estar durant tot el
tercer trimestre acompanyant als
nostres petits de manera virtual,
compartint per xarxes i grups
de whatsapp de multimèdia i
acollides. Sou un gran equip!
La festa fi de curs, un dia de
felicitat, alegria i d’unió de tota la
comunitat educativa ha quedat
suspesa, així com també totes les
activitats que es programaven
l’últim dia de curs per part dels
mestres i el repartiment de gelats
a l’hora del pati. Tot i que no
renunciem a acomiadar-nos dels
alumnes de 6è, d’alguna manera o
altra.
Any darrera any, ens acomiadem
dels alumnes de 6è que hem
vist créixer, que han après a
llegir, escriure, sumar, anglès,
multiplicar... però també altres
coneixements que van mes enllà de
l’avaluació curricular que marca el
departament, ja que, amb l’equip
de mestres i monitores de la nostra
escola, també aprenen a compartir,
a respectar, a emprendre, a ajudar...
en definitiva, valors per ser millors
persones.
Alumnes de 6è, acabeu una etapa,
on tant els vostres tutors i les
vostres famílies han treballat
junts per fer-vos créixer i perquè
aquesta etapa hagi estat un èxit.
L’any vinent ja estareu a l’institut
amb nous professors, noves
instal·lacions... i heu d’aprofitar
aquesta oportunitat que teniu
d’aprendre;
marqueu-vos
un
objectiu! On voleu arribar? Què

voleu fer? I treballeu de valent
per aconseguir-ho. Les vostres
famílies estaran al vostre costat,
espentejant, aixecant-vos i ajudant
en tot el que us faci falta.
Us feu grans! Deixeu enrere una
etapa a l’escola on heu crescut, i
on han posat els fonaments de la
vostra vida acadèmica, i ara us toca
a vosaltres fer créixer l’estructura
del vostre futur.
Famílies, se fan grans i molt ràpid,
però en dies com aquests i després
de passar l’experiència que estem
passant amb tota la pandèmia,
t’adones que la vida passa tan ràpid
que cal aprofitar cada instant amb
els nostres fills i filles. Motivemlos perquè no abandonin la seva
educació, ajudem-los a formar-se,
tenen una gran oportunitat i el seu
futur també depèn de la nostra
ajuda.
Mestres, equip directiu, administrativa, conserge, monitores, promoció darrera promoció feu una
gran feina. Convertiu uns nens
i nenes de 3 anys en personetes
amb valors i coneixement. Gràcies
per tot l’esforç que feu any darrera
any, generació darrera generació, i
aquest tercer trimestre en especial,
GRÀCIES per acompanyar-nos i
ajudar-nos. Sou un gran equip!
Aquest tercer trimestre ho hem
vist més que mai, TOTS FEM UN
GRAN EQUIP! Ens necessitem per
fer créixer els nostres fills. Si anem
junts la tasca és menys feixuga i
l’objectiu més fàcil!

Gràcies famílies per la vostra
confiança. BON ESTIU!

Entitats Planeres
CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
OBJECTIU DONAR CONTINUÏTAT
AL CF SANTA BÀRBARA
Fem recopilació dels inicis de
la junta que va iniciar la seva
activitat la temporada 2016/2017
i recordant un dels principals
objectius.
Objectiu: Al CF Santa Bàrbara vam
començar una nova temporada
amb molts canvis. Inicialment
el canvi més important va ser a
nivell de junta, ja que l’anterior es
va dissoldre i si no hi havia nova
junta, desapareixia el club. A la
nova junta van entrar 10 membres
nous amb l’esperit de mantenir
actiu el club, un club que l’any
2019 celebrava el seu centenari,
per això i per l’esport al nostre
poble vàrem decidir tirar endavant
la continuïtat del club.
Hem treballat per complir l’objectiu
establert que era donar continuïtat
al club i prioritzar les activitats
de tot club i donant una atenció
especial al futbol base realitzant
diferents esdeveniments, campus i
sortides... Ara us en fem un resum.
El primer acte social que va
realitzar el Club de Futbol Santa
Bàrbara va ser el dia 12/10/2016,
quan va realitzar la presentació
de tots els equips de futbol que
componen el CF Santa Bàrbara,
començant per l’equip Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil,
Femení i també el Primer Equip
del Santa que, actualment, està
competint a Tercera Catalana. I en
acabar es va realitzar un concurs
de paelles entre els diferents
equips.

Lorente, va venir a fer unes classes
tècniques i també a explicar als
participants les seves vivències de
futbol, tant a nivell nacional com
també a nivell internacional.

Sortida Súper Copa
El dia 25/10/2016, membres del CF
Santa Barbara, entre ells jugadors/
es, mares, pares i entrenadors,
van assistir a la II Súper Copa de
Catalunya que es va disputar al
camp del Nàstic de Tarragona, les
entrades van ser gentilesa de la
FCF.
Tots els assistents van gaudir molt
del partit.

Sortida al FC Barcelona
La junta del CF Santa Bàrbara
va organitzar una jornada el dia
26/11/2016 que consistia en la
visita al Camp Nou i diverses
activitats més com realitzar el Tour
Expirence i després uns partits
amistosos amb l’escola del Futbol
Club Barcelona.

Campus Setmana Santa 2017
Un entrenador que ha estat
entrenant a 3a divisió, Eloy

Festa remember 1 de juliol 2017
Cal destacar que en aquesta festa
vam tenir una gran participació de
públic de totes les Terres de l’Ebre
amb una afluència de gairebé 1.000
persones.

Sortida Nàstic 2018
Fent club des de la junta, hem
prioritzat les sortides del futbol
base, ja que pensem que és un
creixement esportiu, personal i de
convivència.

Campus 2018/19
Amb sortides a la platja i amb
diferents jugadors i entrenador
internacionals com són Andreu
Arasa, jugador en aquell moment
51

Entitats Planeres
del RCD Mallorca, Aleix Garcia del
CF Girona i també l’entrenador
Josep Gombau, entrenador a
l’Índia.

L’any del Centenari 2019
Es va reactivar la Grada Jove del
Santa que animaven a l’equip
amateur allí on anava.

Hem assistit a la 23a gala de l’esport
català com a club centenari.

Hem assistit a tots els actes socials
realitzats a la nostra vila donant
a conèixer als nostres jugadors i
jugadores els costums del nostre
poble.

Alguns dels jugadors i jugadores
del CF Santa Bàrbara de la
temporada 2019/20

L’any 2019 vam realitzar la
sortida a la ciutat Joan Gamper,
on vam disputar diferents partits
amistosos amb l’escola del FC
Barcelona i després vam gaudir
d’un partit del Barça B.

Junta general en la qual es
comunicava la finalització de
mandat de la junta del club que ja
feia 4 anys que havia iniciat la seva
activitat.

Hem treballat molt intensament
i amb totes les forces que hem
tingut per donar continuïtat a un
club centenari.
Agraïm a totes les jugadores/s,
entrenadores/s, sòcies/s i a tota la
gent que ens ha acompanyat en
aquest trajecte de 4 anys.
I també agraïm el suport de tots els
patrocinis que han col·laborat amb
l’entitat.
I el suport incondicional de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Visca el Santa!!!
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 2

Imatge 1

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

Imatge 6

Imatge 5

Imatge 8

Imatge 7
55

Solucions
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Sudoku

Imatge 1: Toni, Rosita, Benduel, José i Adelina
Imatge 2: Vegué, Joaquín Ferré, José Cugat, Vicent, Pepito, Emilio, Toni
i Romeu
Imatge 3: Maria José Cid, Matilde Caballé, Josefa Cabanes i Victoria
Arasa
Imatge 4: Agustí Arasa i Cinta Cabanes
Imatge 5: Pepita Arasa Cid, Montse Arasa Cid i M. Cinta Arasa Cid
Imatge 6: Maria Teresa Pomada, Pilar Vallès, Lucrecia Rodríguez,
Lolita Arasa i Guadalupe Arrufat
Imatge 7: Fernando Arasa i Maribel Cid
Imatge 8: Carrossa de les misions

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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Planer en adopció…

Javier Arasa Ruiz
Em dic Javier Arasa Ruiz, soc de La
Galera i des de fa quatre anys visc
a Santa Bàrbara.
Els meus pares, Javier, més
conegut per Melero, i Cati , la
“Canaria”, tenen molts amics a
Santa Bàrbara, ja que el meu pare
va jugar a futbol durant molts
anys al Santa. D’aquesta etapa
recordo dinars, sopars, festes i
jocs durant els caps de setmana.
Del meu pare vaig heretar la
passió pel futbol. No hi havia dia
que no dugués una pilota entre
peus i, a l’estiu, no hi havia dia
que ma mare no em vingués a
buscar amb la sabatilla a les
mans, perquè era hora de sopar i
jo encara estava jugant. Recordo
a Alfredo Blanch quan va venir a
La Galera amb nens de Santa per
fer un partit de futbol al “Terrer”.
Ell em va incentivar i ajudar
a relacionar-me amb altres
companys de Santa Bàrbara i ens
portava cap aquí i cap allà per fer
partits per tota la comarca.
La meva infància a La Galeta
va ser feliç. Vaig estudiar allà
fins a 8è d’EGB, i guardo molt
bons records d’aquesta etapa. Al
complir 14 anys, vaig començar
a estudiar a l’IES “Les Planes” de
Santa Bàrbara. Allà vaig fer una
bona pila d’amics. Un altre cop el
futbol em va ajudar a adaptar-me
ràpidament, ja que a la majoria
dels companys de classe ja els
coneixia.
A poc a poc vaig anar coneixent
millor el poble, i els lligams es
feien més forts i cada cop hi
estava més per Santa Bàrbara,
fins al punt d’entrar a formar part
d’una colla.
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Quan arribava l’estiu, jugàvem
les 12 hores de futbol sala. Pocs
dies després, venien les Festes
Majors i baixava a casa el meu
amic Andrés i amb la colla “En los
Collons a les Mans” participàvem
als actes que hi havia, tot i que al
que més participàvem era a “Lo
Puesto” i a la paella. Aquells anys
quedaran gravats a la meva ment

perquè tot era xalar i “poques
obligacions”. Ens ho passàvem
molt bé.
Amb el temps, els amics ens hem
anat dispersant. Cadascú fa i refà
la seva vida. Ara les obligacions
laborals i els fills són la prioritat.
A més la gran majoria viuen fora
del poble i a poc a poc hem perdut

Planers en adopció
el contacte. De totes maneres,
queda una petita part d’aquests
que seguim al poble, els nostres
fills són amics i nosaltres seguim
veient-nos pràcticament totes les
setmanes.
Després d’acabar la meva etapa
a l’institut, vaig optar per fer un
grau superior en manteniments
d’equips industrials a Amposta. En
acabar el grau, vaig tenir l’opció
de treballar a Santa Bàrbara
d’electricista amb Eloi Ferré, qui em
va ajudar i del que vaig aprendre
moltes coses per les que li estaré
sempre agraït. Recordo anar per
les cases a treballar i, sobretot la
gent més gran, preguntar-me: “Tu
ets fill de Melero?”.
Amb el temps em vaig adonar
que, tot i que m’agradava molt
la feina que feia, hi havia altres
inquietuds que em van portar a
fer unes oposicions, les quals vaig
aprovar al 2006. La nova situació
laboral em va portar a viure a
diferents llocs de Catalunya: Pont
de Suert, Barcelona i Reus.

No cal dir que l’ajuda dels avis
i besàvies, que per sort poden
formar part de la seva vida, és
primordial per a poder compaginar
els nostres horaris laborals amb la
nostra vida familiar. Els meus fills
són afortunats de viure tan a prop
de tots, i estem molt contents que

tant uns com els altres puguin
veure’ls créixer.
Com a cloenda, l’únic que puc fer
és agrair al poble i a la seva gent
que m’hagi obert les portes i que
m’hagi fet sentir integrat en tot
moment.

Paral·lelament, vaig començar
una relació amb la meva actual
dona, Àngela. Ella era part de la
colla de la meva adolescència
i amb els anys l’amistat va
ser alguna cosa més, fins a
l’actualitat.
Amb ella hem creat una família,
va néixer la Zoe al 2016, just va
coincidir el seu naixement amb
el trasllat de domicili des de Reus
fins a Santa Bàrbara. Tres anys
després, va néixer Saül, que ara ja
ha fet un any.
Teníem molt clar que volíem
tornar a casa per tal de criar els
nostres fills. Volem donar-los tot
el que la vida ens ha donat a la
nostra terra.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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La Plana Ràdio compleix 25 anys
El dia 9 de juliol del 1995 és la data
assenyalada a la nostra emissora com
la del seu naixement, tot i que les
gestions feia temps que es portaven
a terme i les primeres emissions van
iniciar-se al mes de juny. La història
de la ràdio la podeu seguir en aquest
magazín relatada per Josep Roig, que
va impulsar la seva creació i la persona
que l’ha fet créixer durant tot aquest
temps. Durant les properes setmanes,
des de la web de la nostra emissora,
us oferirem també aquests relats de la
nostra història escrita per Josep i que
podreu llegir en motiu de l’aniversari a
www.laplanaradio.cat.
Aquest aniversari que havia de ser
especial, serà recordat per tots per
l’afectació de la COVID-19, però
sobretot per la pèrdua d’una de les
persones més entranyables que ens
va acompanyar durant molts anys,
la Glòria Espuny. Ens deixava el dia
13 de març, el mateix dia en què se
suspenien les classes i començàvem a
confinar-nos.
La sensació fou molt trista i a la vegada
estranya; en aquell moment la ràdio
va servir per donar-li l’últim comiat
per part dels oients i de la gent que
n’hem format part, aquell comiat que
presencialment no podíem fer-li i que
tant li hauria agradat... com ella sempre
ens deia amb la cançó “No te vayas de
Navarra” i les paraules de molta de la
gent que la vam estimar. En aquests 25
anys de ràdio, la Glòria n’ha estat bona
part protagonista, d’ella ens queda el
seu tarannà optimista, alegre, positiu i
sempre amb una paraula amable per
a l’audiència. Personalment, em quedo
amb moltes de les seves ensenyances
de vida i l’estima que sempre li seguiré
tenint, perquè encara que hagi marxat,
el seu record perduri.
L’aniversari de la ràdio el celebrarem
des de la mateixa emissora el dia 9 de
juliol amb un programa especial que
hem preparat i al que ens agradaria que
us suméssiu. Us oferirem entrevistes,
tertúlia,
felicitacions
i
d’altres
sorpreses que preferim descobriu
escoltant-la. Aquest serà un dels actes
destacats, però també n’hi haurà
d’altres que intentarem realitzar al
llarg del que queda d’any. Però tal com
hem après amb la COVID-19, vivim el
dia a dia i no podem avançar-nos pel
que pugui passar.
Per les xarxes socials, hem encetat
una altra acció d’aniversari per saber
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en quin punt es troba el nostre mitjà
i cap on volem que camini. L’hem
fet en format digital i paper, perquè
aquells que el vulguin omplir només
cal que el dipositen a la bústia de
l’emissora situada a l’entrar de l’edifici
de l’ajuntament.
Per què fem una enquesta? Els mitjans
locals no disposem de dades de la gent
que ens escolta i tot i que sabem el
perfil d’audiència també volem copsar
que opina la gent del mateix; que
canviarien, si l’escolten perquè ho
fan, que els agrada i si no l’escolten
també quin és el motiu, a quines
zones del poble tenen problemes de
recepció... Tot això ens donarà alguns
criteris per poder confeccionar la
nova programació. L’enquesta l’hem
preparat durant aquests dies amb el
suport de Pili Ollés, que està estudiant
Comunicació Audiovisual i durant els
mesos d’estiu realitzarà pràctiques
al nostre mitjà, fruit del programa
Odisseu, que pretén incentivar l’estada
de joves universitaris en pràctiques
remunerades a les empreses situades
en municipis rurals, per tal de promoure
la competitivitat empresarial, així com
el retorn i l’establiment d’aquests joves
a les zones rurals.
Què us estem preparant per aquest
estiu? La programació d’estiu serà
més fresca i amb continguts que
combinaran la proximitat però
també l’actualitat del país. D’aquesta
manera, tot i que el dia 25 de juny
començarem a tenir canvis en la
programació, a partir del 20 de juliol
seran quan s’intensificaran. Coincidint
amb les vacances del personal de la

ràdio, aquest any apostem per sumarnos al magazín de La Xarxa “Obert
per vacances”, que s’emetrà de les
9 del matí fins a les 11 i on totes les
emissores de Catalunya, i també la
nostra, aportarem entrevistes per fer
un magazín divers, plural i a la vegada
fer promoció del territori per tot el país.
A partir de les 11 i fins les 14 hores
tindrem un magazín d’estiu local on hi
haurà molta informació entretinguda,
participació diària i diferents sortejos
de regals d’aniversari per a la nostra
audiència.
Les tardes seran musicals, apostarem
per oferir una selecció diversa i actual,
per tal que no només ens escolteu
des de casa sinó que també els
establiments del poble sintonitzen la
nostra emissora i, entre tots, puguem
contribuir a fer poble, perquè fer poble
també s’aconsegueix escoltant el
nostre mitjà.
En nom de Clara Seguí i amb el meu
propi, Tere Giné, desitgem que passeu
tots un bon estiu i que ens seguiu fent
recolzament com fins ara.

Grup Joventut
Aquest
any,
degut
a
les
circumstàncies que s’estan vivint
per causa de la COVID-19, s’ha
decidit suspendre les colònies
d’estiu 2020.
la incertesa, la preocupació i la

impossibilitat de complir amb els
protocols que es demanen des de
la Generalitat de Catalunya, per
tenir unes colònies òptimes han
fet que la balança es decanti cap a
la part negativa.

Només ens queda mirar cap al
futur i imaginar-nos el bé que
ens ho passarem el proper any,
cuidar-nos de no emmalaltir i
ser responsables amb els nostres
actes.
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Llar d’Infants Les Beceroles
La Llar d’Infants les Beceroles va tancar les portes arran
del confinament provocat per la COVID-19 a meitat de
març. Vam tornar a reobrir les nostres portes el primer
dia de juny. Això no obstant, durant aquestes setmanes
de confinament, l’activitat a la llar no ha parat. Les
educadores hem creat nous projectes de cara al curs
vinent (de safates d’experimentació, de taula de llum,
safates sensorials i un munt d’activitats més, totes
relacionades amb l’experimentació i la vivencialitat).
També hem fet tasques de manteniment i millora de la
llar, ja que hem pintat les aules que més ho necessitaven
i les hem redecorat. Tot això ho heu pogut anar veient a
les diferents publicacions que ha fet l’Ajuntament. Pel
que fa al nostre alumnat, hem anat enviant propostes
setmanals amb diferents activitats: pintar un arc de Sant
Martí, fer la mona de pasqua, creacions amb material
reciclat, receptes de cuina, etc. El resultat d’activitats
també l’heu pogut anar veient als diferents vídeos que
hem anat creant i penjant al facebook de l›Ajuntament
de Santa Bàrbara. En resum, tot i les dificultats que han
suposat per a tots aquesta situació, l›equip de la llar ha
continuat actiu i mantenint una relació propera amb el
seu alumnat. El nostre desig és que, per al setembre, tota
aquesta situació s’hagi resolt i puguem començar el curs
amb tota normalitat, com abans, rebent als nens i les
nenes amb una abraçada.
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Smartcentre
DESCONFINAMENT DE L’SMARTCENTRE
El
dilluns
18
de
maig,
l’Smartcentre
començava
les
fases de confinament seguint
l’ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, publicada al BOE, per a la
flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional,
establertes després de la declaració
de l’estat d’alarma en aplicació del
pla per a la transició cap a una nova
normalitat, i les recomanacions per

a la recuperació progressiva de la
prestació dels serveis bibliotecaris
al Sistema de Lectura Pública
de Catalunya fetes pel Servei de
Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya.
En
les
diferents
fases
de
desconfinament,
l’Smartcentre
s’ha anat adaptant tant pel
que fa als serveis i activitats

que es podien oferir com a
les mesures informatives i de
prevenció, mesures de seguretat
i condicionament dels espais,
mesures de salut i d’higiene
i mesures específiques per al
personal. Es va redactar un pla
de desconfinament, avalat per
l’empresa de riscos laborals, on
es detallaven i especificaves totes
aquestes mesures.

la revetlla de Sant Jordi virtualment.
Els més petits van poder fet l’escut
i ens enviaven les activitats i
dibuixos per correu electrònic. Els
participants van rebre un obsequi
i la princesa Confinada els va
explicar una Llegenda de Sant
Jordi ben especial, feta entre tots
els participants a l’Escut de Sant
Jordi.
Una altra de les activitats que
s’havia de fer eren les visites a
l’Smartcentre que fan cada any per
Sant Jordi els alumnes de l’Escola
Jaume Balmes, però aquesta no es
va suspendre del tot, ja que van
poder gaudir d’una visita virtual.

Petits i grans també han gaudit,
cada dia i a la Plana Ràdio, de
contes, manualitats i receptes
de cuina per passar un millor
confinament a casa.
Com a cloenda de les activitats,
el personal de l’Smartcentre hem
fet un vídeo donant les gràcies
als participants, col·laboradors i
voluntaris. Com tots sabeu, aquest
curs (setembre 2019 - juny 2020)
no hem pogut acabar les activitats.
Ens hauria agradat que hagués
tingut un altre final i poder-lo
compartir amb tots i totes, però
l’important és que estigueu bé.
Esperem que al setembre puguem
començar un nou curs. Bon estiu!

ACTIVITATS
Aquest segon trimestre, tothom
ens hem vist afectats per la
COVID-19, per això amb les
nostres activitats ens hem vist en
l’obligació de cancel·lar tot el que
teníem preparat. Han estat mesos
durs per a tothom, però a poc a poc
intentarem tornar a la normalitat.
Tot i no poder estar junts, hem
pogut fer algunes activitats a
través de les xarxes socials i la
Plana Ràdio.
La primera activitat que teníem
i una de les més importants per
a nosaltres era la celebració de
la diada de Sant Jordi. A través
de la ràdio vàrem poder fer
recomanacions de llibres i celebrar
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El racó de les recomanacions
Document

Cases de paper
Autora: Assumpta Arasa Altimira
Cases de paper, subtitulat Eines psicològiques per a l’autogestió de les emocions, és
un llibre que neix des de les ganes de compartir coneixements psicològics que ajudin
a superar l’ansietat, la por i el baix estat d’ànim esdevinguts arrel de la crisi pel
coronavirus, i per la malaltia derivada de la COVID-19. D’uns escrits inicials difosos
en diferents mitjans de comunicació (www.aguaita.cat, www.ebredigital.cat o www.
laplanaradio.cat), des de la psicologia, i davant aquesta crisi que afecta tot el país,
d’una manera o una altra, es treballa per configurar un text que sigui útil a la població
i li atorgui les eines necessàries que l’apoderin, l’allunyin de les temors i li millorin la
qualitat de vida, també amb la post-crisi econòmica que es preveu. Perquè val la pena
construir un nou món des de la llibertat i l’autoconeixement.

Web
https://www.midomi.com
Midomi, el Shazam web per al teu PC o mòbil que et
permet trobar una cançó. És un servei que permet
identificar cançons cantant, xiulant o simplement
taral·lejant-les amb la teva veu. Midomi utilitza un
sistema de reconeixement de la veu que relaciona
diferents trets de diferents persones, de manera que
el sistema és més precís quantes més recerques
s’hagin fet. Midomi és una de les millors opcions que
tenim actualment per detectar cançons amb el nostre
ordinador d’escriptori.
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#ArxivemlaCovid19
Campanya de recollida de documents sobre la pandèmia
del Covid19 a l’Arxiu Comarcal del Montsià
Des
de
l’Arxiu
Comarcal
del Montsià i altres arxius
comarcals de Catalunya iniciem
una campanya de recollida
de materials per documentar
l’experiència col·lectiva que estem
vivint. Múltiples esdeveniments
ens impacten aquests dies:
el confinament, la malaltia,
la solidaritat, l’angoixa per la
situació econòmica i la incertesa
del desconfinament, la buidor dels
espais públics, la cancel·lació en
general de la nostra vida social...
tota la documentació que reculli
aquestes experiències ens ajudarà
a formar una memòria social de
la pandèmia de COVID19 a la
comarca.
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Els arxius públics, en tant que
institucions que tenim per objectiu
la preservació i custodia de la
memòria col·lectiva, ens brindem
a recollir els testimonis d’un
moment difícil com el que estem
vivint per tal que, en el futur,
puguem disposar d’una memòria
social directament construïda
per la ciutadania i no només per
la documentació administrativa
i pels mitjans de comunicació. El
teu material pot ser molt útil per
tal que les generacions futures
coneguin la realitat viscuda per la
societat del moment.
Quins materials recollim?
Documents analògics i digitals,
textos
personals,
fotografies,

vídeos, testimonis orals en àudios,
etc. documents creats per vosaltres
i vinculats a la nostra comarca.
Qui hi pot participar?
Qualsevol ciutadà que vulgui
aportar
la
seva
experiència
personal.
Com s’hi pot participar?
Envieu els vostres materials
digitals a l’adreça acmontsia@
gencat.cat de l’Arxiu
Comarcal del Montsià, i si són
massa pesats utilitzeu el servei
WeTransfer.
Si es tracta de documents
analògics, podeu portar-los a
l’Arxiu (Avda. Generalitat, 70-80 –
43870 Amposta) un cop acabat el
confinament.

Participació Planera

Jornades Esportives APASA
Un any més, a APASA hem celebrat
les Jornades Esportives, aquest cop
les XVes.
Aquestes Jornades consisteixen
en organitzar diferents activitats
esportives
durant
tota
una
setmana. Aquest any degut a
la situació tan excepcional que
estem vivint, ens hem adaptat a les
circumstàncies fent unes Jornades
Esportives telemàtiques, perquè
tant les persones usuàries que

es troben als seus domicilis com
els que resideixen a les nostres
instal·lacions puguin continuar
gaudint de l’esport i d’aquesta
setmana tan esperada.
Tot això ha estat possible gràcies
a la col·laboració i implicació
d’entitats i institucions. En aquest
cas volem fer un agraïment a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
al Sr. alcalde Antonio Ollés, a la
regidora de Serveis Socials Ana

Maria Panisello, a Jesús Pons
del Centre Fit&Habit, a Joan
Subirats i Manel Milk del Gimnàs
Santa Bàrbara per la seva gran
participació i col·laboració, ja que
sense ells no hagués pogut ser
possible.
Cloenda de les Jornades Esportives:
https://apasa.org/totanirabejornadesesportives-galacloenda-2020/
Gràcies i fins l’any vinent.
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HISTÒRIA DE LA NOSTRA
RÀDIO
Capítol 4: “Neix la Plana Ràdio”
Com ja vaig avançar al capítol
anterior, el de gener de l’any
1994, la corporació municipal
de Santa Bàrbara celebrava
una sessió de Ple on s’aprovà el
pressupost per a l’any següent. En
aquest pressupost i en l’apartat
de despeses, concretament al
capítol 6, apareix la dotació
de 3 milions de pessetes per a
l’emissora municipal. Aquest va
ser un dels dies més importants
per a la història d’aquesta ràdio
nostra, perquè significava que
ja no eren solament projectes,
paraules i declaracions de bones
intencions. No, els planers i
planeres destinarien, ara sí, una
quantitat important de diners
(per a l’època), per a convertir-ho
en realitat.
Amb aquest pressupost, les
obres d’adequació de l’espai
on s’havia d’ubicar l’emissora
ja podien començar i la gestió
per a la selecció i compra dels
instruments per fer-la funcionar,
també... clar que, per a tantes
coses, amb els tres milions no n’hi
hauria prou i al ple de febrer del
1995, s’aprovava un suplement
de crèdit de 2.250.000 pessetes
més per tal de poder fer front al
total de la despesa inicial.
Al Ple va haver un “apassionat”
debat entre les forces que
estaven
representades
al
nostre ajuntament en aquell
moment, CiU, PSC i PI (Planers
Independents). No entraré en
detalls del que allí es va debatre
perquè no tenim ni espai, ni
aquesta és la intenció d’aquesta
història, però sí que crec que
cal constatar que el projecte de
l’emissora, políticament sempre
va tenir el recolzament dels grups
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de CiU i PSC. També en aquella
ocasió, tot i els diferents punts
de vista, les dues formacions van
acabar aprovant el suplement,
mentre que el PI es va abstenir a
la votació.
Conclosa la part política i
burocràtica, el mateix mes de
febrer començaven les obres
de distribució de l’espai que
se’ns havia assignat per ubicar
físicament l’emissora, i les
primeres gestions per dotar-la
dels aparells necessaris per al
seu funcionament. Recordo que
van ser uns mesos intensos i
emocionants. En aquell temps
jo treballava a Ràdio Ulldecona
i tenia part de la tarda lliure,
de manera que podia dedicar
algunes hores a fer un seguiment
dels treballs.
Els 36 metres quadrats de
l’estança, al primer pis de
l’ajuntament, es van distribuir
en quatre habitacles, més o
menys proporcionades. El primer,
a l’entrada, servia de rebedor
i “despatx”. A l’esquerra una
petita sala que el primer any vam
adequar solament com arxius de
discs, però que a l’any següent,
un cop pressupostada per dotarla dels aparells necessaris,
convertiríem en un segon estudi.
La tercera sala era el locutori i la
quarta, l’estudi 1 o sala de control
principal. No massa espai, però
suficient per poder convertir
en realitat aquell somni iniciat
tants anys abans.
Els treballs d’instal·lació del
material radiofònic es van confiar
a Pepe Llasat, qui va comptar
amb l’assessorament i suport
d’una empresa de Roquetes per
als aspectes més complicats i
directament relacionats amb la
radiodifusió.
La “criatura” prenia forma, però
encara no tenia nom. La meva

proposta a les autoritats va ser la
de què li hauríem de donar una
denominació que representés, no
solament el municipi, sinó també
el territori on teníem l’aspiració
d’incidir, és a dir els pobles del
voltant. Per això i tenint en
compte que durant un temps
el nostre poble es va dir Les
Planes del Montsià, em semblava
oportú que li poséssim Ràdio La
Plana... encara que, finalment, la
proposta que va prosperar va ser
la que tots coneixem: La Plana
Ràdio.
Ja teníem el nom. Calia també
uns signes d’identitat. Unes
imatges i unes sintonies que
identifiquessin
la
nostra
emissora.
La creació de la imatge, del logo,
va ser obra del dissenyador
planer Conrad Ibáñez. Si us hi
fixeu bé, és una R que es repeteix,
com si fos una ona (ones de la
ràdio), que acaba abraçant una
P al centre. Les lletres blanques
sobre un fons verd oliva... el
missatge, tal com el va concebre i
explicar Ibáñez, no podia ser més
encertat. Genial!
Vam fer adhesius, targetes de
visita, tampons, una placa per a
l’entrada i fins i tot una pancarta.
La música, la sintonia que
identificaria la nostra ràdio va
ser obra meva. Ja feia dies que em
voltava pel cap. Com que no la
sabia traslladar al pentagrama,
la vaig taral·lejar i gravar a una
cinta de casset i la vam portar,
el regidor de Comunicacions
Joaquín Martí i jo mateix, als
estudis de gravació que en
aquells temps, si no recordo
malament, tenien a Tortosa Artur
Gaya i companyia, els Quicos. Ells
es van encarregar de posar-la en
solfa i gravar-la. Jo vaig demanar
que volia que el ritme fos alegre,
“salsero”, positiu i engrescador.

Participació Planera
Crec que ho vam aconseguir...
clar que han passat 25 anys...
Durant aquells mesos, el treball
va ser frenètic. Els diferents
operaris s’esforçaren per a
complir els terminis. Els polítics
volien inaugurar la nova emissora
al juliol, per Festes Majors.
Ho teníem gairebé tot, però ens
feia falta quelcom tan important
com era material humà. Qui
posaria veu a tota aquesta
realitat? La idea que sempre
havia tingut era que, l’emissora,
per poder funcionar, es pogués
nodrir de col·laboradors i dos
treballadors fixes (home i dona, si
podia ser), que s’encarreguessin
de la programació principal
i de la coordinació d’aquests
col·laboradors. Així que, a
principis de juny del 1995, i
un cop enllestides les obres i
la instal·lació
de l’emissora,
començaven les emissions de
prova i es feia una crida a tot
aquell que hi volgués participar.
Les emissions de prova consistien
en
l’emissió
d’una
senyal

sonora perquè els veïns anessin
sintonitzant i acostumant-se
a escoltar ja la seua ràdio, però
també per comprovar l›abast
dels equips emissors i que tot
funcionés correctament. Com a
curiositat us diré que la senyal
consistia en l’emissió de música,
gravada prèviament a una cinta
de casset de 90 minuts, cosa que
obligava a canviar-la en aquesta
freqüència de temps. Per aquest
motiu i altres, la meva presència
als nous estudis era gairebé
constant i això permetia també
que durant aquells dies, molts
de joves i no tan joves, passessin
pels estudis oferint-se per “fer
alguna cosa a la ràdio”, em deien.
Tal va ser l’èxit de la convocatòria,
que abans d’acabar el mes
de juny, ja vam poder deixar
estar el casset i començar una
rudimentària,
però
regular
programació musical.
Les primeres veus que sonarien
per la Plana Ràdio serien les
d’aquells “joves i no tan joves”:
Ingrid Mármol, Maria José

Primera foto de col·laboradors - Setembre 1995

Martín, Rosa Bonet, Jordi Roig,
Raul Caballé, Josep Pla, Miguel
Martínez, Josep Torres, Raul
Curto, Marc Ralda, Sergio Casadó,
Rosa Royo, Fernanda Aixendri,
Montse Querol, les peques Judit
Albiol i Aida Roig o els veterans
Cèsar Roig, Ernest Cid i com no, el
nostre Chico GG Guillermo Gaya.
Sí, sí, ja sé que em deixo a algú!
Tere Giné també va ser una de
les joves que, com la resta, es va
interessar per la nova ràdio que
començava a emetre al poble,
però per a ella, reservo el proper
capítol. Acabo dient que, quan
llegireu això, segur que ja serà
després del 9 de juliol. Voldrà dir
que ja haurem encetat el 25è any
d’existència d’aquesta veu de
tots que sempre ha volgut ser la
Plana Ràdio, perquè el 9 de juliol
de l’any 1995, naixia oficialment.
Per tant deixeu-me que acabi
amb una Per Molts Anys Més !!! I
fins la pròxima.
Josep Roig i Cardona
12 de juny de 2020

Resta de col·laboradors que no van
poder estar a la reunió - Setembre 1995
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Opinió dels Partits Polítics
En aquestes dates es compleix el primer any del mandat 2019-2023. Tornant la mirada enrere ens trobem uns resultats electorals
inèdits a Santa Bàrbara, en els que el nostre grup va aconseguir guanyar, però sense una majoria suficient per a poder governar en
solitari. Aquell resultat va fer que fos necessari arribar a un acord de govern amb el grup municipal d’ERC, i iniciar junts un camí fins
llavors desconegut al nostre poble: el de govern de coalició.
Una vegada superats els primers dubtes, el govern de JUNTS – ERC va començar a caminar i molt prompte vam veure que quan hi ha ganes de
treballar pel poble, no és difícil arribar a acords i impulsar polítiques consensuades.
Era difícil imaginar, al juliol de 2019, totes les coses que ens esperaven per davant, perquè la veritat és que ens ha passat de tot: unes cases
ensorrades al centre del poble, una ventada a la Fira de l’Oli, una tempesta devastadora amb barrancada inclosa, i altres episodis de fortes pluges
que han fet malbé molts trams de camins, una onada de robatoris, la renúncia d’un alcalde i, per damunt de tots, una pandèmia de coronavirus
que durant mes de tres mesos ens ha canviat la vida i ens ha fet descobrir el significat d’alguns conceptes com a “confinament” o “distància social”.
Però al nostre grup som gent positiva, i encara que ens agradaria més haver-nos dedicat a treballar en assumptes més agradables, el que hem
fet es donar-li la volta a tots aquests desastres i contrarietats i pensar en com afrontar-los de manera constructiva. Així doncs, a partir d’una
desgràcia que ningú volia, com va ser l’ensorrament de les cases Vallés, intentarem aconseguir un aparcament molt necessari en aquesta zona
del poble. La ventada de la Fira de l’Oli ha servit per accelerar el projecte de construcció d’una nau polivalent que, a partir del 2021, pugui acollir
la nostra fira i molts altres actes durant l’any. La tempesta Glòria i les barrancades posteriors ens encoratgen més si cal a continuar amb el
projecte de canalització del Barranquet, que tenim previst completar al 2022, així com a continuar reparant tants camins com sigui possible.
L’onada de robatoris va ser un estímul per posar fil a l’agulla i endegar la contractació d’un nou vigilant municipal, que esperem sigui una
realitat passat l’estiu. El nostre alcalde Alfred Blanch va renunciar per motius personals, i vam haver de ser forts per recuperar-nos d’aquesta
important pèrdua, i donar l’oportunitat al regidor Antonio Ollés, que sense tenir-ho previst ha hagut d’assumir la responsabilitat del càrrec; la
incorporació d’un nou regidor, Agustí Espuny, també ha estat un repte assolit amb èxit.
Finalment, i encara que els efectes de la pandèmia ens han marcat profundament, deixant-nos sense alguns actes molt estimats per tots els
planers i les planeres, com la Festa de Sant Gregori, les Jornades Culturals, les comunions, les Festes Majors, etc. no hem hagut de lamentar la
pèrdua de cap dels nostres convilatans a causa del virus, i que aquesta situació dramàtica ha despertat la part més solidària i participativa de
la nostra societat planera.
Tenim tres anys per davant per completar la legislatura, i el grup de JUNTS estem compromesos a continuar treballant al mateix ritme per
aconseguir millorar el poble i la vida de tots els planers i les planeres. I si no és molt demanar, que no ens vinguin noves desgràcies, que de
moment ja anem ben servits.
Que passeu un bon estiu!!!
Benvolguts convilatans, aquest número del magazín de Santa Bàrbara arriba quan es compleix el primer any de legislatura
i aprofitem per fer un breu repàs d’aquest any tan intens.
La valoració no pot ser d’una altre manera que positiva, ja que hem adquirit una experiència que ens ha de servir per enfilar
nous reptes. Les regidories de les quals ERC té la competència porten un bon ritme, tot i que sempre voldríem que funcionés millor, però estem
convençuts que seran molt beneficiosos per a la nostra població.
El canvi de contenidors, parcs canins (està en procés de construcció el tercer parc per a les nostres mascotes, una reclamació del nostre partit
des de la passada legislatura). La implementació del cos de vigilància, reclamada per totes les veïnes i veïns del nostre poble, i que molt aviat
tindrem un segon vigilant o guàrdia local. El canvi d’algunes festes tradicionals per part de la Regidoria de Participació Ciutadana que van causar
expectativa i la població va rebre amb ganes de xalar.
Hem estat part important a l’hora de prendre decisions que ha portat a terme el govern municipal, hem aportat les converses que tenim a diari
amb totes les planeres i planers al carrer que és on es detecten els problemes i també hem estat l’altaveu de les inquietuds de la nostra gent.
Malauradament, estem passant temps de dificultat per la COVID-19, que estem superant ajudant als ciutadans sempre al seu costat, amb els
socis de govern.
Des d’una altra regidoria que dirigim, estem donant suport al comerç local, autònoms, empresaris i restauradors per facilitar el passar aquest
mal moment.
Mirem els propers mesos amb optimisme i moltes ganes de treballar per un poble millor.
Ara ens tocaria acomiadar-nos desitjant a totes les planeres i tots els planers unes bones festes majors, però enguany no podrem gaudir de les
nostres festes per culpa del coronavirus, un maleït bitxet que ens ha fet canviar els nostres hàbits de vida, de socialització, de convivència, però
també ha ensenyat la millor cara de tots nosaltres fent-nos més solidaris. Si som prudents entre tots ho aconseguirem.
Per acabar, no podem oblidar la persecució que pateix el moviment independentista per part de la “justícia espanyola” i que continua tenint als
nostres líders empresonats o al exili. Llibertat preses i presos polítics.
Que tingueu un bon estiu i ens veurem Fent poble i Fent país.
Aquest any 2020 ha estat marcat pel maleït COVID-19, els planers i planeres ho hem fet bé, sense cap mena de dubte, però hem de
seguir estant alerta, no podem baixar la guàrdia.
Durant els últims mesos hem tingut el nostre CAP tancat, ara, a poc a poc, alguns serveis tornen al nostre poble, però hem de seguir
lluitant perquè tot torni, i sobretot que no sigui una retallada encoberta, volem que torni el pediatre i la llevadora com més aviat
millor.
El nostre grup ha estat sempre a favor del consistori en la lluita cap al retorn dels nostres serveis, no volem res més que allò que ja era nostre.
Aquest estiu serà una mica diferent per a tots els planers i les planeres, sens dubte el no poder fer les nostres Festes Majors serà un fet que ens
marcarà; sou i som molts els que estem esperant durant l’any les nostres festes per poder gaudir d’uns dies amb els nostres. L’any que ve segur
que les gaudirem amb més ganes.
El nostre grup ha participat en totes les comissions informatives, i volem recalcar algunes coses perquè quedi clar la nostra postura envers
aquestes comissions.
És cert que en aquest primer any s’han fet més comissions informatives que amb els darrers 12 anys, però el que també és cer, és que a les
3 últimes legislatures i amb majoria absoluta no s’havien ni plantejat, cosa que si es van realitzar abans. Creiem que realitzar 2 comissions
informatives per regidor en 1 any no és demanar molt.
Al ple del mes de juny, el nostre partit aporta 4 mocions. La primera per ajudar als ramaders de bous braus, la segona amb referència a la caça,
la tercera amb mesures per la COVID-19 i l’última, amb la qual esperem també el suport dels altres partits a l’hora de ser presentada, a favor
de marcar un calendari pel retorn de tots els serveis al nostre CAP.
Esperem que passeu un molt bon estiu i que respectem totes les mesures de seguretat. Entre tots podem!!!
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