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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

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

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

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

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

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

Municipals
Ajuntament de Santa Bàrbara .......................................977 717 000

La Plana Ràdio .................................................................977 719 220

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

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

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

Smartcentre (Biblioteca José Escudé, PIJ Planer, Infocentre) .......977 719 136

Vigilant Municipal ...........................................................649 381 826

Llar de Jubilats .................................................................977 718 955

Pavelló Poliesportiu .........................................................686 081 843

Llar d’Infants Les Beceroles ...........................................977 719 781

Escola   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

Editorial ..................................................................................................................3

Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda ...............................4

Governació, Promoció Econòmica i Fires ...........................................................6

Salut, Festes, Personal i Joventut ........................................................................7

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local .................................................11

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient .................................12

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme...................................17

Serveis, Agricultura i Cultura ............................................................................27

Agrícola del Camp i Montebre SCCL ................................................................32

Entrevista a la Planera absent Vanessa Gestí Garcia .........................................34

Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament  .........................................36

Moviment Demogràfic  ......................................................................................37

AMPA Escola Jaume Balmes ..............................................................................38

CF Santa Bàrbara ................................................................................................39

Associació Dones Planeres ................................................................................40

Club tenis taula Santa Bàrbara .........................................................................41

Unió Musical Jaume Balmes  .............................................................................42

Colla dolçainers Santa Bàrbara .........................................................................43

Zona de jocs  .......................................................................................................44

Entreteniment infantil  ......................................................................................47

Planera en adopció Ester Sánchez Grau ..............................................................48

La Plana Ràdio .....................................................................................................50

Llar d’Infants Les Beceroles  .............................................................................52

Smartcentre  ........................................................................................................53

Participació Planera ............................................................................................56

Opinió dels Partits Polítics  ................................................................................59



Editorial

Antonio Ollés Molias
Alcalde

Benvolguts planers i planeres, 
Escric aquestes línies quan han passat sis mesos des de la meva arribada a 
l’alcaldia de Santa Bàrbara. Sis mesos que han estat marcats per les greus 

conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, i que malauradament, encara ara 
continua posant-nos les coses difícils.   
L’equip de govern hem hagut d’adaptar-nos a la nova situació, prenent decisions 
doloroses, cancel·lant alguns actes, fent canvis en altres i intentant que, malgrat tot, 
puguem continuar desenvolupant la nostra acció de govern.
Així doncs, prenent totes les mesures necessàries i superant els inconvenients, aquest 
estiu hem pogut obrir les piscines municipals, també s’han pogut celebrar alguns 
actes com el concert final del Campus Instrumental que organitza el mestre Quim 
Tafalla, o els actes de la Diada, que enguany han estat especialment lluïts amb la 
cantada de jotes ebrenques. 
També es van poder acabar les obres de la Fase II de la canalització del carrer Aire, i 
en breu també acabarà l’obra per transformar les escaletes del carrer Indústria en un 
vial, que ajudarà bastant a millorar el trànsit pel centre del poble.
Una altra fita important ha estat la tornada dels nostres xiquets i xiquetes als centres 
educatius, després de sis mesos absents.
Ara, encarem el darrer trimestre de 2020 amb el repte que suposa l’inici de dos obres 
molt importants, com la construcció de la nova nau polivalent, o la fase IV de la 
rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament. Així mateix, caldrà filar molt prim per tal de 
preparar i aprovar uns bons pressupostos per al 2021 que ens permetin fer realitat 
nous projectes que vinguin a millorar la nostra població, i la vida de tots els planers 
i les planeres.
Salut !!!

Estimades Planeres i estimats Planers,
Em dirigeixo a tots vosaltres com a regidor de Fires i de Promoció Econòmica 
en un any complicat degut a la pandèmia de la COVID-19, un any de dificultat 

per a la nostra economia i per a la nostra pagesia. 
Ara quan arriba el moment de la collita i de transformar el fruit dels nostres camps 
i l’esforç dels nostres pagesos en l’or líquid tan apreciat, arribaria el moment 
d’organitzar la nostra Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç local, que estava 
prevista per celebrar-se en la 24a edició. 
Malauradament, la situació sanitària actual impedeix fer una fira amb totes les 
garanties de seguretat necessàries com és habitual, i amb la garantia que no es 
cancel·li a les primeres hores d’inaugurar-la i comprometre tant a expositors com 
a visitants.
Tot i així, no volem que aquest esdeveniment tan important per a la nostra població 
quedi sense testimoniatge, encara que sigui petit i, per això, estem treballant i 
preparant per portar a terme la realització d’una fira alternativa i poder-la oferir de 
manera virtual i amb algunes activitats paral·leles. Som conscients que ja gairebé 
estem al damunt, però de moment no us podem donar més informació, ja que 
encara hi ha aspectes en els quals estem treballant amb rigorositat; tant aviat 
puguem us informarem.
No podrem fer la fira d’enguany amb la brillantor de sempre, però segur que la fira 
de l’any vinent serà molt esperada i molt exitosa, i treballarem per tal d’aconseguir-
ho.
Finalment, recordar-vos de mantenir sempre la distància de seguretat, neteja de 
mans i l’ús de de la mascareta.

Manel Crespo Liñán
Regidor de Governació, 
Promoció Econòmica i 
Fires
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda

Visita dels ponents de la Llei de Protecció de les 
Oliveres Mil·lenàries
El divendres 31 de juliol, van 

visitar el Museu de la Vida a 
la Plana els ponents membres 

de la Llei de Protecció de les 
Oliveres Mil·lenàries, el Sr. Francisco 
Domínguez (Ciutadans), la Sra. 
Montserrat Macià (JuntsxCat), la 
Sra. Irene Fornós (ERC) i el Sr. Jordi 
Terrades (PSC i Units Podem), així 
com membres de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia i els quals van 
estar acompanyats de l›alcalde de 
Santa Bàrbara, Antonio Ollés, el 
regidor de Governació, Promoció 
Econòmica i Fires, Manel Crespo, i 
la regidora de Serveis Socials, Noves 
Tecnologies, Esports i Turisme, Ana 
M. Panisello.
Després d’una llarga tramitació, el 3 
de juny, el Parlament de Catalunya 

va aprovar per 122 vots a favor, 0 en 
contra i 12 abstencions la Llei 6/2020 
de protecció, conservació i posada 
en valor de les oliveres i oliverars 
monumentals. El divendres 31 de 
juliol, els i les ponents de la Llei 
van visitar el Territori Sénia, estant 
al nostre poble, així com també a 
Ulldecona i a Godall. Aquesta és la 

primera Llei que obliga al Govern a 
pressupostar anualment una partida 
suficient per a la seva protecció, 
conservació i posada en valor. 
Per a l’alcalde, Antonio Ollés, va 
ser tot un honor la visita dels i les 
ponents, sabent de la importància de 
la Llei que es va aprovar i de la seva 
significació per al nostre territori. 

Obres del carrer Aire (fase II)

A finals de juliol van quedar 
enllestides les obres de 
reforma del carrer Aire 

(Fase II), en el tram comprés entre 
els encreuaments amb el carrer 
Príncep i el carrer Roger de Llúria. Se 
segueix així donant continuïtat a la 
canalització del Barranquet, iniciada 
al 2014 amb les obres del carrer 

Victòria, amb l’objectiu d’absorbir, 
en la mesura del que sigui possible, 
les avingudes periòdiques del 
Barranc del Pelós que creua d’oest a 
est el nostre poble.
Igualment que en les fases anteriors, 
en aquesta fase s’ha instal·lat la 
canonada de recollida d’aigües 
pluvials i s’ha renovat totalment la 
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda

El 16 de setembre, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara va adquirir el 
solar on estaven ubicades les 

Cases Vallés. Ha estat un llarg procés 
des de què el 21 de setembre de 2019 
tingués lloc l’ensorrament d’aquests 
dos edificis situats al carrer Major 9 i 
11 de la nostra població. 

En primer lloc, la part propietària 
va haver de fer front a l’enderroc 
del que havia quedat en peus de les 
construccions per tal d’evitar riscos 
als vianants i habitatges veïns. 
Després es va haver de consolidar 
i protegir convenientment la paret 
mitjanera. En paral·lel, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara va iniciar 
negociacions per tal d’aconseguir 
una cessió del solar per destinar-
lo a aparcament de vehicles en 
superfície. Els propietaris no estaven 
interessats en fer cap cessió, però en 
canvi es van mostrar oberts a rebre 
alguna oferta de compra encara 
que fos a la baixa. Tenint en compte 
que el preu de sortida eren 117.000 
euros, l’Ajuntament va presentar 
una oferta per 40.865 euros més IVA, 
que sorprenentment fou acceptada 
per la part propietària.

En previsió d’aquesta acceptació de 
l’oferta presentada, es va habilitar 
una partida pressupostària de 
50.000 euros, i finalment el passat 16 
de setembre, l’alcalde Antonio Ollés 
en representació de l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara i el representant de 
la part venedora Divarian Propiedad 
SA, van signar el document de 
compra-venda a la notaria de Santa 
Bàrbara.

Tal i com es va explicar inicialment, 
aquest solar de gairebé 400 metres 
quadrats, situat al centre del poble, 
es destinarà provisionalment a 
aparcament de vehicles, però no 
es descarta poder donar-li algun 
altre ús en el futur. Com a actuació 
immediata es procedirà a arranjar 
i formigonar el solar, així com a 
posar la senyalització necessària 
per tal de poder habilitar les places 
d’aparcament.

Santa Bàrbara és un poble jove, 

i que no té un gran patrimoni 
arquitectònic, per aquest motiu 
és important que tots plegats fem 
un esforç per intentar conservar 
el patrimoni rebut dels nostres 
avantpassats. En primer lloc les 
administracions, donant facilitats i 
incentivant les obres de conservació 
i rehabilitació, però sobretot els 
propietaris, que han de ser conscients 
de la importància de mantenir en 
bones condicions els edificis antics i 
principalment aquells que atresoren 
un cert valor històric o patrimonial. 
És responsabilitat de tots que 
situacions com l’ocorreguda amb les 
Cases Vallés no tornin a succeir mai 
més. 

xarxa d’aigua potable, el clavegueram 
i l’enllumenat. El carrer disposa d’un 
paviment d’aglomerat asfàltic, i cal 
destacar la millora de les voreres 
per tal de donar prioritat al pas de 
vianants per les mateixes sense 
dificultats. En aquests moments 
queda pendent la col·locació 
d’algunes peces de mobiliari urbà, i 
els focus que enllumenaran la part 
posterior de l’edifici de l’ajuntament.
Cal recordar que aquesta obra, que 
es va començar al mes de gener, ha 
sofert durant la seva execució els 
forts aiguats de la tempesta Glòria, 
així com la interrupció dels treballs 

durant vàries setmanes degut 
als efectes de la pandèmia de la 
COVID-19.
L’obra tenia un pressupost de licitació 
de 380.000,00 € i ha estat executada, 
després de concurs públic, per 
l’empresa ampostina Contregisa, 
amb un pressupost d’adjudicació 
de 278.574,07 € (IVA inclòs). Aquesta 
obra ha estat finançada en un 30% 
aproximadament per la Diputació de 
Tarragona a través del PAM.
Aprofitant les obres del carrer Aire, 
també s’ha procedit a la reforma de la 
“costereta” del carrer Pagesia, per tal 
d’eliminar barreres arquitectòniques 

i donar-li la mateixa estètica que a la 
resta del carrer.

L’alcalde Antonio Ollés, responsable 
de l’àrea d’Urbanisme, vol expressar 
el seu agraïment a tot el veïnat en 
general per la paciència mostrada 
per les molèsties, directa o 
indirectament, ocasionades. També 
mostra la seva determinació a seguir 
canalitzant aquest barranc urbà, i ja 
s’està treballant en els projectes de 
les dos fases restants fins arribar al 
col·lector, previstes per als anys 2021 
i 2022. 

Adquisició del solar de les Cases Vallés
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Governació, Promoció Econòmica i Fires

L’Ajuntament pren mesures davant dels actes de 
vandalisme

El dissabte dia 4 de juliol, 
al voltant de les 4 de la 
matinada, els veïns de la 

zona del pàrquing del carrer Rota 
de l’Alto, zona del mercat, van 
alertar-se per crits i cops provinents 
del carrer. Aquests sorolls eren 
a causa dels actes incívics i de 
vandalisme que s’estaven duent a 
terme a la zona. Concretament, es 
va calar foc al contenidor de cartó 
de l’illa situada davant l’edifici de 
l’ajuntament. Ràpidament, un veí 
va avisar al 112 i immediatament 
es van personar els Mossos 
d’Esquadra i els bombers que van 
poder controlar la situació, evitant 
danys majors i, sobretot, danys 
personals. El contenidor va quedar 
totalment calcinat i la zona del 
voltant lleument afectada.
L’Ajuntament calcula els danys 
del contenidor cremat en uns 

600€ aproximadament, més el 
desplegament dels diferents 
cossos i personal necessari per 
restaurar el servei i netejar la zona 
afectada.
Dilluns 6 de juliol, una patrulla 
dels mossos es va presenciar a 
l’ajuntament i, juntament amb el 
vigilant municipal, van estudiar 
revisar el cas, i l’Ajuntament va 
cursar una denúncia signada pel 
regidor de Governació. Des de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara no 
es deixarà passar cap acte vandàlic 
i incívic més i es perseguirà a 
tots aquells que facin mal a les 
propietats de les planeres i els 
planers i alterin la tranquil·litat 
del nostre poble.
També durant l’estiu es van 
produir robatoris al camp que van 
fer necessària una reunió amb 
els Mossos d’Esquadra pel motiu 

en especial dels furts al cultiu 
de la garrofa que enguany és un 
producte molt apreciat pel preu de 
mercat. Els caps de la comissaria 
d’Amposta van fer especial atenció 
a la necessitat de denunciar o 
trucar al 112 aquests casos de 
robatori. 

El divendres 31 de juliol, al 
Museu de la Vida a la Plana, 
es va realitzar una xerrada 

entre els diferents comerços 
locals i membres de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de 
Tortosa, amb l’objectiu de reforçar 
el sector del comerç al nostre poble 
i intentar trobar noves estratègies 
per a la nova situació que ha de 
viure el sector. 
Amb la situació de pandèmia 
provocada per la COVID-19, el 
comerç de Santa Bàrbara, i el 
comerç en general, està sofrint 
una important crisi que ha posat 
de manifest la necessitat de 
treballar conjuntament. Amb 
aquesta premissa, es va posar la 

primera pedra per recuperar la 
unió del comerç local que, tal com 
van mostrar els membres de la 
Cambra, és l’única via de treball per 
poder funcionar. En aquest sentit, 
si es treballa de forma conjunta 
es poden aconseguir més i millors 
resultats que siguin beneficiosos 
per a tots els comerços. 

El regidor de Promoció Econòmica, 
Manel Crespo, es va comprometre 
a invertir en el sector, començant 
per la redacció d’un pla de 
dinamització, signar un conveni 
anual amb la Cambra de Comerç, 
publicar línies d’ajuts per al 
comerç local i seguir ampliant el 
servei d’assessorament i orientació 
local.   

Trobada del sector comercial amb la cambra de 
comerç de Tortosa
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Salut, Festes, Personal i Joventut

Des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
s’han anat informant dels casos de 
contagi per COVID-19 cada vegada que 

el Departament de Salut confirmava l’existència 
d’algun nou cas i que es posava en aïllament al 
seu domicili.

A partir de les dades publicades pel mateix 
Departament de Salut (https://aquas.gencat.
cat/.../ultimes.../mapa-per-municipis/) es 
va elaborar a finals de setembre una taula 
comparativa on es podia veure la incidència de 
la pandèmia a cadascun dels 26 pobles del Baix 
Ebre i Montsià.

Des de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara es recorda la importància de portar 
mascareta, rentar-se les mans sovint, mantenir la 
distància social i evitar aglomeracions. 

Casos COVID-19 a Santa Bàrbara

Després de la insistència de 
la regidora de Salut, Laia 
Pla, i l’alcalde de la localitat, 

Antonio Ollés,  en aconseguir una 
reunió amb la gerent de la Regió 
Sanitària de les Terres de l’Ebre, 
Mar Lleixà, finalment no va ser 
possible i va ser el director de l’ABS 
Amposta, el Dr. Francisco Guardia 
qui va informar de què a partir del 
mes de setembre tornarien tots els 
serveis al CAP de Santa Bàrbara, 
un cop acabades les vacances dels 
professionals sanitaris.
Les dates que els va facilitar el Dr. 
Guardia van ser:
- El 8 i 9 de setembre el pediatra 
farà revisions al CAP de Santa 
Bàrbara, i a partir del 29, una 
vegada acabades les vacances, es 
reincorporarà de manera definitiva.
- El 14 de setembre l’administrativa 
treballarà només al torn de matí i a 
partir del 21 serà matí i tarda.
- El 23 de setembre l’odontòloga 
torna de les vacances i s’incorpora 
a la seva activitat normal.
- El 28 de setembre la llevadora 

també iniciarà la seva activitat al 
CAP de Santa Bàrbara, una vegada 
acabat el seu període de vacances.
- A partir del 21 de setembre els 
metges de capçalera atendran els 
usuaris amb normalitat en els seus 
horaris habituals.
Així mateix, també es va informar 
que el CAP de Santa Bàrbara seria 
de referència de les localitats més 
petites que tenim al voltant i es 
començaran a fer els test PCR 
amb els casos sospitosos, evitant 
desplaçaments a Amposta.
Tota aquesta informació va estar 
transmesa als representants de la 

“Plataforma perquè tornen tots els 
serveis al CAP de Santa Bàrbara” 
en una reunió que va tenir lloc el 
divendres 21 d’agost.
Per tant, ja s’ha recuperat tota 
l’activitat al CAP Santa Bàrbara, 
per la qual cosa tant la regidora 
de Salut com l’alcalde estaven 
satisfets de què finalment s’hagués 
pogut aconseguir; tant mateix 
recordaven que actualment a 
Terres de l’Ebre la situació no està 
controlada i hi ha risc de rebrots, 
per tant cal insistir en continuar 
respectant les mesures de seguretat 
i evitar que el número de contagis 
continuï creixent. 

El CAP de Santa Bàrbara recupera tots els serveis
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No Festes 2020

Salut, Festes, Personal i Joventut

La Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va organitzar actes 

puntuals per testimoniar la 
setmana que s’haurien celebrat 
les Festes Majors 2020, i va donar 
suport als bars i restaurants que 
van fer els seus particulars actes 
festius que estaven detallats al 
programa de NO FESTES 2020.

Després de molt pensar, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
va decidir organitzar alguns 
actes puntuals per evidenciar la 
setmana que s’havien de celebrar 
les Festes Majors i que van haver 
de suspendre davant la situació 
provocada per la pandèmia de la 
COVID-19.

A l’hora de programar aquests 
actes, es va tenir present en 
tot moment que no poguessin 

originar aglomeracions 
importants de persones, per 
evitar riscos sanitaris, i que 
es poguessin mantenir les 
mesures de seguretat i higiene. El 
divendres 10 de juliol se celebrava 
l’acte de lliurament de premis del 
concurs d’imatge digital, al que li 
continuaven actes com la missa i 
benedicció de cotxes en honor a 
Sant Cristòfol, la passejada pels 
carrers del poble, dissabte al matí, 
del manset de la ramaderia de 
Fernando Mansilla, l’espectacle 
itinerant, Moltes Gràcies, a càrrec 
de Quim Masferrer, les cercaviles 
de la Xaranga Estrella Band i la 
Colla de Dolçainers de Santa 
Bàrbara, la passejada pels carrers 
del poble, dimecres la tarda, del 
manset de la ramaderia d’Hilario 
Príncep i el repartiment de bou 

estofat a diferents llocs del poble 
per al sopar de germanor i que 
la recaptació dels gairebé 1.000 
tiquets que s’havien venut, de 
les 1.200 racions que s’havien 
fet, es donava a l’Associació de la 
Lliga contra el Càncer de Santa 
Bàrbara.

Tot i que per a Laia Pla, regidora 
de Festes, va ser una decisió 
dolorosa suspendre les Festes 
Majors d’aquest any, se sent 
satisfeta per haver pogut realitzar 
aquests actes puntuals que, si 
més no, han fet que els planers 
i les planeres abandonessin la 
rutina setmanal, a la vegada que 
se sent complaguda perquè es 
va gaudir d’aquests dies de NO 
FESTES amb bona companyia i 
mantenint totes les mesures de 
seguretat. 
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 8/7/2020 26/8/2020 9/9/2020

LLOC
Diposit 

Capçalera
Xarxa: Arqueta
c/Ausias Marc

Xarxa:
Arqueta

c/Ausias Marc

CONCEPTE LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0 0

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit) 100 <1 1 1

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 <0’05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’67 0’71 0’63

Clor combinat in-situ 2 <0’1 <0’01 <0’01

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 522 517 516

Olor (a 25ºC) 3 1 1 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’7 7,8 7’8

Sabor (a 25ºC) 3 1 1 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0’25 0’29 0’20
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Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Membres del personal de la 
brigada municipal van dur 
a terme actuacions per 

millorar i adequar equipaments 
al tercer parc caní situat al carrer 
Franja de Ponent, a l’entorn de la 
Plaça de la Independència i que ja 
està en funcionament.
Al projecte i construcció del recinte 
s’han volgut tenir en compte les 
necessitats de les mascotes, així, 
el conjunt consta d’una sèrie 
d’elements estimulants del joc i 
exercici físic i una font d’aigua per 
l’abeuratge.
Els troncs dels arbres han estat 
revestits per protegir-los de l’efecte 
corrosiu de l’orina i hi ha una 
paperera per dipositar les bosses 
contenint les deposicions que 
puguin fer els animals dintre de 
bosses que hauran de portar els 
propietaris o acompanyants dels 
animals per recollir-les.
L’ús del parc està regulat a 
les ordenances municipals on 
s’especifica que per facilitar el 
compliment de les mateixes 
existeixen dispensadors de 
bossetes de recollida de deposicions 
i paperera per dipositar-les ben 

tancades, per higiene i seguretat 
sanitària.
Els animals hauran d’anar 
acompanyats d’un responsable 
que haurà d’observar el 
comportament de l’animal, sent-
ne com és coneixedor dels seus 
hàbits de conducta.
Els parcs canins són espais 
concebuts, principalment, per 
a l’esbarjo i socialització dels 
animals, que proporcionen als 
propietaris els beneficis d’estalvi 
de les molèsties que presenten 
quan són tancats en domicilis, 
principalment brutícia, i reforcen 
els vincles entre animals i 
propietaris.
Finalment, també s’ha fet 
la instal·lació de fonts per a 

l’abeuratge, tant en aquesta 
instal·lació com en el Parc Caní 
Rabal dels Sabres i Parc Caní Les 
Oliveres. 

Tercer parc caní

Mural sobre el respecte pel Medi Ambient

Des de les regidories de Medi 
Ambient i Participació 
Ciutadana, el diumenge 26 

de juliol es va organitzar, prèvia 
autorització dels propietaris de la 
façana i la col·laboració necessària 
del Grup Joventut Planera, la 
pintada d’un mural representatiu 
sobre el respecte pel Medi Ambient 
i la importància del reciclatge. 

El Grup Joventut Planera va deixar 
enllestida la zona i va esbossar el 
disseny del dibuix final del mural 
perquè els infants que van voler 
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participar comencessin a pintar-
lo. Els participants van comptar 
en tot moment amb els suport i 
supervisió de membres del grup, 
que també van tenir previst un 
servei de refrescos.

Per realitzar el mural es van fer 
servir pintures a l’aigua, sense 
dissolvents contaminants i els 
infants es van poder expressar 
amb interès i traça pintant-lo amb 
un resultat final molt reeixit.

El valor simbòlic de l’obra resultant 
ha de servir per fer-nos reflexionar 
al respecte de la utilització de 
papereres i altres contenidors 
instal·lats per evitar brutícia als 
carrers del nostre entorn, el que 
és la voluntat i responsabilitat 
d’aquesta regidoria i la de tothom.

La regidora Elen Estalich agraïa 
al Grup Joventut Planera per fer 
possible la realització d’aquest 
mural amb el seu esforç i treball. 
També feia un agraïment als 
infants participants i a les seues 

mares, els seus pares i la resta 
d’acompanyants per portar-los a 
l’esdeveniment participatiu i festiu; 
i també a la brigada municipal 
i a l’empresa Plataforma SPC i 

tècnic corresponent per amenitzar 
l’activitat. Però sobretot agraïa als 
propietaris de la façana per haver 
donat el seu consentiment per 
poder realitzar el mural. 

La Regidoria de Medi Ambient 
va procedir a iniciar les 
obres per instal·lar un equip 

de recàrrega de bateries que 
permetrà recàrregues fins a dos 
vehicles elèctrics al mateix temps. 
El lloc d’emplaçament està situat 
al carrer Verge de Montserrat, 
enfront de la Miniclínica.

A finals de juliol ja solament 
quedava pendent la revisió final 
i posada en funcionament. Una 
vegada estiguin tots els tràmits 
fets per part del personal de 
l’empresa instal·ladora, es posarà 
en funcionament.

Es tracta d’un equip de recàrrega 
semi ràpida de 400 V, 32 A i 22 kW de 
potència. Té capacitat per carregar 

2 vehicles de forma simultània i el 
temps de recàrrega es d’entre 2 i 
4 hores segons el vehicle, capacitat 
de la bateria i nivell de càrrega 
amb el que arriba el vehicle. 

Per activar aquest carregador, es 
pot fer mitjançant la targeta RFID 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
o amb una targeta de l’aliança dels 
municipis per la interoperabilitat. 
També es pot activar mitjançant 
l’APP EVCharge.

La regidora de Medi Ambient, 
Elen Estarlich, es mostra satisfeta 
per la instal·lació del punt de 
recàrrega i perquè, a poc a poc, es 
van introduint nous avenços a la 
població. 

Equip de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics
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Actuacions de millora a l’Escola Jaume Balmes

Darrerament l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara ha 
realitzat actuacions per 

a la progressiva millora de les 
instal·lacions a l’Escola Jaume 
Balmes. Aquestes actuacions van 
ser efectuades al pati de l’escola, 
consistents en la construcció d’un 
sorral i dos caminets per permetre 
l’accés a cadires per a persones amb 
discapacitat física, juntament amb 
una rampa per possibilitar millor 
l’accés, estalviant-ne riscos per 
possible bolcament.

Les actuacions a l’Escola Jaume 
Balmes continuaran, ja que la 
següent fita important a assolir 
és la reforma dels sanitaris, per 

tal que aquests siguin comuns a 
ambdós gèneres (masculí i femení) 
i així evitar qualsevol diferenciació 
de gènere. Cal recordar que encara 
hi ha urinaris per fer ús únicament 
els nens. A més a més de ser 
una reforma relacionada amb la 
coeducació, també cal recordar que 
aquests lavabos estan a l’escola des 
del primer dia que es va construir i 
no han tingut cap mena de reforma. 
Així doncs, ens trobem amb lavabos 
amb molt d’ús i amb normativa i 
materials que estan ja amb desús.

La regidora d’Ensenyament, Elen 
Estarlich, comentava que amb 
aquesta reforma es pretén, a banda 
de fomentar la coeducació, aportar 

comoditat i modernisme al centre. 
També comentava que està previst 
dur a terme aquesta actuació 
conjuntament amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i que ja s’estan fent les 
gestions oportunes. 

La teulada de l’Escola de Música 
Germans Arasa “Els Flarets” 
es trobava en una situació 

recurrent de problemes causats per 
gotelleres, ja que es tracta d’una 
teulada molt antiga, i malgrat ja 
hagi estat reparada en diverses 
ocasions aquestes humitats tornen 
a reaparèixer.

Per solucionar aquest fet 
problemàtic es va considerar que 
el més òptim era construir una 

nova teulada sobre la ja existent 
amb l’objectiu doble d’evitar noves 
gotelleres i aconseguir un millor 
aïllament de tipus tècnic, a més a 
més del benefici directe de la baixa 
en el consum de l’aire condicionat. 
També amb aquesta reparació 
s’evitaran les despeses continuades 
de manteniment i reparacio de danys 
provocats per aquestes gotelleres i 
de consum per major eficiència dels 
equipaments existents.

A finals de setembre es va donada 
per acabada aquesta reparació i ara 

s’espera que s’obtingui un millor 
rendiment de l’equipament d’aire 
condicionat, major durabilitat i 
la conseqüent reducció del seu 
consum energètic.

La regidora d’Ensenyament Elen 
Estarlich, comentava que per 
efecte de la humitat que generen 
els aparells hagués pogut, en un 
futur no molt llunyà, afectar als 
cabirons de fusta i fins i tot produir 
ensorraments parcials de la coberta 
que podrien suposar riscos per a la 
seguretat de les persones. 

Reparació de la teulada de l’Escola de Música
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Inici del nou curs escolar

Donem la benvinguda al 
nou curs escolar 2020/2021 
i ho fem amb moltes 

ganes i il·lusió tot i les normes de 
seguretat que hem de complir totes 
i tots, mares, pares, professorat i 
alumnes. L’estreta col·laboració 
entre ajuntament, escola i AMPA 
ens dona la seguretat que tot anirà 
correctament. Tot i així, necessitem 
l’ajuda de tots perquè l’entrada 
i sortida de la nostra escola sigui 
eficaç, seguint les directrius que 
ens donen i fent cas a les marques 
posades al terra dels diferents 
accessos. També comptem amb 
uns vigilants/controladors que ens 
ajudaran a que tot funcioni com cal.
L’Ajuntament ha adquirit una 
dotació de termòmetres, gel, 
mascaretes, rotllos de paper, catifes 
i altres equipaments necessaris i 
convenients per a la prevenció de 
les persones davant la crisi sanitària 
existent. Tot aquest material es fa 

servir per atendre les necessitats 
de l’alumnat durant l’horari lectiu, 
i complementa el que cada alumne 
porta de casa, sent una contribució 
a la millor protecció dels infants.
La regidora d’Ensenyament, Elen 

Estarlich, ha fet entrega a les 
direccions dels centres educatius, 
Llar d’Infants les Beceroles, Escola   
Jaume Balmes, Escola de Música 
Germans Arasa Los Flarets i Institut 
les Planes. 

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

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

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
està agraït i molt satisfet de 
com s’han dut a terme els actes 

de celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya a Santa Bàrbara, ja que 
s’han dut a terme en circumstàncies 
que ho dificultaven i no ho han 
pogut impedir. No han estat unes 

celebracions senzilles, però han estat 
possibles gràcies a tothom.
Agraïment en primer lloc al poble, a 
tots aquells que hagueu participat 
als actes programats, i als que no 
heu pogut també, perquè és una 
festivitat per a tothom.
I als tècnics, als membres de la 
Brigada Municipal i a la Plana Ràdio 

que han acompanyat la celebració 
dels diferents actes per donar-los-
hi major presència i fer-los millorar. 
Finalment, a la Unió Musical Jaume 
Balmes, a Guardet lo cantador, a 
l’Imma i als membres de la seua 
rondalla, a Laura Làzaro, al Club 
Twirling i a la Colla de Dolçainers, a 
tots ells sense excepció. 
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L’Ajuntament de Santa 
Bàrbara i el Museu 
de les Terres de l’Ebre 

documenten més de 3.100 peces 
paleontològiques i minerals.

Ubicada al Centre d’Interpretació 
de la Vida a la Plana a Santa 
Bàrbara, és la col·lecció més 
important de les Terres de l’Ebre 
en l’àmbit paleontològic.

El Museu de les Terres de l’Ebre 
finalitza la documentació de la 
col·lecció paleontològica més 
important del territori ebrenc. 
Els tècnics i paleontòlegs han 
treballat amb 3.117 exemplars de 
minerals, fòssils i d’altres grups 
biològics de 50 països dels cinc 
continents, tot i que el gruix del 
fons té l’origen a Catalunya i a la 
resta de la península Ibèrica. La 
mostra és pública i es pot visitar 
amb règim de visites concertades 
al Centre d’Interpretació de la 
Vida a la Plana a Santa Bàrbara.

L’any 1984, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara va acceptar la 
donació d’una col·lecció de 
minerals i fòssils que Josep Antoni 
Valls i Simó, veí del municipi 
i membre de l’Institut Català 
de Mineralogia, Gemmologia i 
Paleontologia, va oferir per ser 
exhibida. Una mostra que es 
va anar ampliant, fins que el 
2011 es va ubicar en un espai 
del Centre d’Interpretació de la 
Vida a la Plana que porta el nom 
de Col·lecció d’Història Natural 
Josep Antoni Valls. Aquesta 
col·lecció paleontològica i 
mineralògica comprèn més de 
3.100 exemplars, dels quals 455 
són minerals i roques i 2.001 
fòssils.

Amb l’objectiu de millorar la 

conservació, gestió i difusió de 
la col·lecció, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i el Consorci del 
Museu de les Terres de l’Ebre, 
amb un ajut atorgat per la Xarxa 
de Museus de les Comarques 
de Tarragona i Terres de l’Ebre, 
van iniciar l’any passat una 
campanya per documentar i 
registrar tots els materials del 
conjunt. De gran ajuda els va 
ser la tasca realitzada durant 
anys pel donant de la col·lecció, 
que classificava els espècimens 
amb dades tan rellevants com la 
localitat i les dates de la troballa, 
el nom científic o, entre altres, el 
període geològic.

La documentació de la col·lecció, 
que s’ha dut a terme en dues 
campanyes l’any 2019 i 2020, es va 
iniciar amb les tasques de siglat 
i fotografiat dels espècimens 
amb el seu corresponent número 
de registre, la introducció de la 
informació a la base de dades 

de documentació i la seva 
reubicació en noves caixes. La 
segona fase de la feina, destinada 
als experts en paleontologia, 
va consistir en la revisió de la 
informació introduïda en la 
base de dades de documentació 
i la selecció dels espècimens 
per ser exposats en les vitrines 
del Centre d’Interpretació. Unes 
feines coordinades pel director 
i el conservador de ciències 
naturals del Museu, que van 
anar a càrrec de Meritxell Roig 
en l’apartat de la informatització 
i documentació, i Marc Gómez i 
Àlex Ossó com a paleontòlegs.

La regidora de Turisme, Ana M. 
Panisello es mostra satisfeta 
perquè finalment s’hagi pogut 
fer aquesta documentació i creu 
que aquest és el primer pas per 
donar un nou impuls al Museu 
de la Vida a la Plana i crear nous 
projectes de futur. 

Documentades més de 3.100 peces paleontològiques i 
minerals
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Dijous 10 de juliol, i dins el 
marc de les NO Festes 2020 
de Santa Bàrbara, es va fer 

entrega dels premis del XV concurs 
d’imatge digital. En aquesta edició 
la temàtica ha estat: Eines i estris 
dels nostres iaios. Donades les 
circumstàncies excepcionals en 
les quals estem vivim, a l’entrega 
de premis hi van assistir única i 
exclusivament els participants 
i els organitzadors de l’acte, per 
això l’exposició de fotos romandrà 
pendent d’estar oberta al públic 
fins que la situació ho permeti. 
Podeu fer un primer tast i gaudir 
de les imatges a: https://youtu.be/
o632uq2wxMA
Un jurat compost per representants 
d’entitats, treballadors de 
l’ajuntament i regidors va ser 
l’encarregat d’efectuar les votacions 
per treure les imatges guanyadores. 

El primer premi, dotat amb 100 €, va 
ser per a Begoña Aixendri Martí, el 
segon premi, dotat amb 50 €, va ser 
per a Elena Arasa Tuliesa i el tercer 
premi, dotat amb 30 €, se’l va endur 
Juan Gabriel Subirats Rodrigo. Tots 
els participants també van rebre 
un obsequi en agraïment a la seva 
participació.
La regidora de Noves Tecnologies, 
Ana M. Panisello, es mostra 
molt satisfeta de la consolidació 
d’aquest concurs i encoratja a 
tots els aficionats a la fotografia a 
participar-hi en properes edicions. 
El concurs és una manera d’apropar 
i fomentar l’ús de les TIC entre la 
nostra ciutadania. A més, ajuda a 
què moltes persones aficionades al 
món de la imatge doni a conèixer els 
seus treballs i que tots els planers i 
les planeres puguem gaudir de les 
seves obres. 

Premis XV Concurs d’Imatge Digital

De mica en mica, l’obra del nou 
Servei de Teràpia Ocupacional 
d’APASA a Santa Bàrbara va 
prenent cos. Durant el mes de juliol, 
a la visita d’obres, l’arquitecte, 
Ferran Torta, l’enginyer, Xavier 
Casanova i la regidora, Ana M. 
Panisello, van valorar positivament 
la construcció. 

L’obra compta amb innovacions 
tecnològiques com són: 
- El reaprofitament d’aigües 
pluvials per a sanitaris i boques 

d’incendis. 

- La façana ventilada en obra vista 
per evitar l’escalfament. 

- Aïllament. 

- El sistema de sostre radiant que 
treballa a baixes temperatures 
i ens permet aprofitar energies 
renovables com l’aerotèrmica. 

Es preveu que les obres finalitzen 
aviat i es pugui posar en marxar 
el més prompte possible. El 
centre disposarà de 48 places 

per atendre a persones amb 

discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament. 

Nou edifici del Servei de Teràpia Ocupacional

1r PREMI 
Begoña Aixendri Martí

2n PREMI 
Elena Arasa Tuliesa

3r PREMI 
Juan Gabriel Subirats Rodrigo
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Ebre, Art & Patrimoni 2020

Disset artistes, entre ells, 
una de Santa Bàrbara, van 
preparar dotze creacions 

audiovisuals que es van poder 
veure en els diferents centres 
ebrencs, durant els mesos d’agost 
i setembre.
Tornar a conèixer, visitar i 
rellegir la relació del patrimoni 
amb la societat a través de 
l’audiovisual. Durant els mesos 
d’agost i setembre, la vídeo-
creació va ser l’eix central de la 
nova edició del cicle “Ebre, Art 
& Patrimoni” amb l’objectiu de 
desvetllar des de la perspectiva 
contemporània, el valor de les 
obres, espais i fets que formen 
part del patrimoni i del present 
de les Terres de l’Ebre. Així, 17 
creadors van elaborar un total 
de 12 produccions audiovisuals 
amb la voluntat d’indagar en 
la relació dels museus amb les 
seves comunitats de referència. 
Com molts altres esdeveniments, 
el festival “Ebre, Art & 
Patrimoni” ha vist perillar la 
seva programació a causa de 
la pandèmia, el que finalment 
ha portat a reinventar l’edició 
d’aquest 2020 en un format 
adaptat al nou paradigma. A 
través del mitjà audiovisual, les 
creacions van permetre al públic 
qüestionar, obrir debats i ampliar 
la mirada sobre el patrimoni, el 
territori i les formes de vida, 
posant en relleu temes com la 
identitat; el despoblament i les 
permanències; la salut i el medi 
ambient; la història i els objectes; 
o el present i el futur. A banda, 
mitjançant aquestes peces 
audiovisuals es volia connectar 
amb un nou públic d’una 
generació més jove, que viu la 
descoberta patrimonial des de la 
transversalitat d’experiències i 
plenament acostumat a conèixer 

la realitat a través de la imatge 
en moviment. 
Des del cicle “Ebre, Art & 
Patrimoni” es partia de la 
idea i reflexió del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), 
que “els museus són un espai per 
expressar valors substancials i 
compartits, importants per al 
benestar individual i comunitari 
a través de les seves dimensions 
estètiques i simbòliques. Són 
llocs per a la inclusió i la cohesió 
social que reforcen el sentit 
de pertinença, respecte mutu i 
objectius comuns”. Amb aquesta 
intenció subjacent, i empesos per 
l’actualitat a repensar el món, es 
va programar aquesta edició del 
cicle “Ebre, Art & Patrimoni”, que 
es va poder gaudir del 8 d’agost 
al 30 de setembre en els diferents 
espais museístics i centres 
d’interpretació de les Terres de 
l’Ebre. 
Entre els projectes que es van 
poder veure en aquesta edició, hi 
ha les veus de Marta Viladrich, 
amb la seva peça “Essència”, que 
reflexiona sobre aquest concepte 
fent referència a l’objectiu de 
conservar, exhibir i divulgar el 
patrimoni cultural. Tot en un 
viatge per camins imaginaris que 
acaba amb un llarg passeig pel 
Museu de Tortosa. 
Entrellaçant passat i present, 
“Forat de cuc, una drecera a 
través del temps” de Laura 
Lázaro, representant al Centre 
d’Interpretació de la Vida a la 
Plana de Santa Bàrbara, combina 
imatges i vídeos del dia a dia 
d’un pagès superposantsons 
que es podien sentir antigament 
al camp. També amb la mirada 
entre el passat i el futur, al Centre 
d’Interpretació de la Terrissa de la 
Galera, Elisenda Trillas i Guillem 
Voltas presentaven “Finit”, una 
instal·lació audiovisual formada 

per 3 vídeos que giren al voltant 
de la ceràmica mentre apel·len 
un concepte tan actual com la 
contaminació. 
“La fe pinta muntanyes” era la 
proposta de Priscila Alegre i Feliu 
Mollà per al Centre d’Interpretació 
de l’Art Rupestre Abrics de 
l’Ermita, que envolta les pintures 
rupestres d’Ulldecona presentant 
diferents descontextualitzacions 
a partir d’estímuls visuals i 
sonors. En canvi, al Museu de la 
Mar de l’Ebre de la Ràpita, “La 
persistència de casa nostra” d’Eva 
Mascarell, portava a l’espectador 
a redescobrir el patrimoni 
artístic, cultural i natural del 
territori a través de 6 càpsules 
audiovisuals que parteixen de 
La suite catalane, una sèrie de 
rajoles dissenyades i firmades 
per Salvador Dalí que s’amaguen 
en edificis de la Ràpita. Amb el 
suport de Centre d’Interpretació 
Viure al Poble de Masdenverge, 
Xavier Barberà presentava també 
“Ja està aquí”, un treball que 
relata les diferents maneres de 
donar una notícia a través del 
temps. 
Per la seva part, Pau Bertomeu 
presentava al Centre 
d’Interpretació de la Serra de 
Godall l’obra “DEShabitat”, un 
vídeo que retrata el despoblament 
rural a través de les cases buides 
i el pas del temps, un concepte 
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que també té un paper destacat 
a “Fins al futur i tornar” de Lydia 
Beltri i Jordi Llop, que mitjançant 
la tècnica de la pantalla partida 
contraposen dues històries en un 
tren –per això es presenta sota 
el nom del Museu del ferrocarril 
de Móra la Nova–, ubicades en 
èpoques diferents. Un altre dels 
projectes era “Metaforíes”, sobre 
la diferència dels fets a escala 
global i local, on David Bertomeu 
Fumadó i Alfons Cherta 
posaven de manifest el conflicte 
d’interessos entre l’individual 
i el col·lectiu per al Centre 
d’Interpretació de les Barraques 
del Delta, a Sant Jaume d’Enveja. 
A més, al Museu de la Pauma de 
Mas de Barberans, Sefa Villalbí i   
Moya feien de l’objecte artesanal 
un mitjà per enfortir el potencial 
econòmic, polític, social o laboral 
amb “Faules de fibres”. 

Per acabar, al 
costat del Consorci 
Memorial dels 
Espais de la Batalla 
de l’Ebre hi havia 
Júlia Urgell, que 
amb «Retrobar la 
memòria» situava 
a diferents joves 
de la “generació Z” 
als escenaris més 
r e p r e s e n t a t i u s 
de la Batalla de 
l’Ebre a la Terra 
Alta per tal de 
fer-los reflexionar 
i interaccionar 
amb la càrrega 
simbòlica del 
paisatge que els 
envolta. Finalment, 
al Museu de les Terres de l’Ebre 
es mostrava, conjuntament amb 
una exposició de la mateixa 
temàtica, “Un mal petit”, dues 

peces audiovisuals creades per 
Oriol Gracià que contraposen els 
efectes del paludisme amb els de 
la Covid-19.  
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Durant el mes de setembre 
va quedar enllestit el nou 
sistema de megafonia per 

donar servei a l’Estadi Municipal 
i la zona poliesportiva. El sistema 
està format per un amplificador, 
8 altaveus i 3 micròfons amb 
i sense cable. Un dels seus 
principals usos podrà ser la 
presentació dels equips abans 
dels partits de futbol, però també 
està a disposició de qualsevol 
altre acte que tingui lloc a les 
instal·lacions, o per posar música 
ambiental.
La regidora d’Esports, Ana 
M. Panisello, seguint la línia 
marcada pels anteriors regidors, 
continua apostant de manera 
decidida per la millora contínua 
de les instal·lacions esportives de 
la població. 

Nou sistema de megafonia a l’Estadi Municipal

El divendres, 28 d’agost, 
a l’Estadi Municipal es 
va realitzar el concert 

final del Campus de Conjunt 
Instrumental La Plana del Montsià, 
dirigit pel planer Quim Tafalla. 
Han estat assajant gairebé 2 
mesos, dos dies a la setmana, a 
les Piscines Municipals. És el 6è 
any que es realitza, es va iniciar 
amb uns 12 músics a la 1a edició 
i aquest any n’han participat 
45, de Santa Bàrbara i localitats 
veïnes.
Va ser una vetllada en la 
qual hi va haver la unió de 
diferents disciplines de l’art: 
es van interpretar set peces, 
acompanyades d’una presentació 
teatralitzada a càrrec de Guillem 
Blanch, una demostració de 
pintura espontània, al ritme de 

la música, feta per Regina Pla i 
una exhibició de ball de saló amb 
Agustí Ferré i Irene Martí.
L’Ana M. Panisello, com a 
responsable de l’activitat, 
agraeix la gran tasca que realitza 
de manera voluntària, des de fa 
sis anys, el mestre Quim Tafalla; 
valora molt positivament la 
seva implicació i interès amb 
el campus. També agraeix la 

participació dels diferents artistes 
planers, que van acompanyar 
als músics complementant el 
concert. 

Cloenda del campus de conjunt instrumental
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Aquest any el casal d’estiu 
els Ballarics ha tingut un 
total de 16 nens i nenes 

en edats compreses entre els 2 i 
els 12 anys. Els infants han estat 
dirigits per 4 monitores. El Casal 
s’ha portat a terme durant els 
mesos de juny, juliol i setembre 
amb horari de les 9 fins a les 13 
hores.
Aquest any ha estat un any 
diferent degut a la situació de 
la COVID-19, però els infants 
també han pogut gaudir d’una 
programació adaptada a aquesta 
situació.
L’objectiu principal del casal 
d’estiu, i en especial en el 
context de la pandèmia per la 
COVID-19, és d’ajudar a assumir 
i processar emocionalment les 
conseqüències i implicacions de 
la crisi, recuperar la convivència 
presencial amb altres infants, 
fer aprenentatges específics 
d’autoprotecció i nous hàbits.
El funcionament del casal aquest 
any ha estat diferent, ja que, 
quan els nens i nenes arribaven 
les monitores els prenien la febre 
i se’ls facilitava gel de mans 

per a la higiene i desinfecció 
d’aquestes, i durant el matí la 
higiene es repetia abans i després 
d’esmorzar i abans de marxar a 
casa.
Respecte a la desinfecció del 
material, la persona encarregada 
de la neteja desinfectava els 
materials abans de guardar-los 
per al següent dia. 
Les activitats que es van portar 
a terme durant les setmanes 
del casal van ser: piscina, 
manualitats, jocs, experiment i 
estones lliures per poder jugar. 
Durant aquestes setmanes 
també es van treballar els oficis, 
cada setmana comentàvem dos 
oficis nous. 
Com a novetat, aquest any 
vam realitzar camisetes que 
aprofitant el taller de manualitats 
de la segona setmana les vam 
decorar. I per altra banda, a la 
programació vam afegir l’anar 
tots els dies a la piscina de 11 a 
13 hores.
Com a cloenda, aquest any no 
va ser possible fer el dinar, però 
durant el matí els nens i nenes 
van realitzar un bingo dels oficis 

amb premis, jocs i per acabar 
els vam repartir obsequis a tots 
els nens i nenes que havien 
participat al casal d’estiu.
Volem donar les gràcies a totes 
les famílies que han confiat 
un any més en nosaltres, i en 
especial aquest. 
La regidora de Serveis Socials, 
Ana M. Panisello, en fa una 
valoració molt positiva i dona les 
gràcies a les famílies que, un any 
més, han confiat en nosaltres. 

Clausura del casal d’estiu els Ballarics 2020

Segons dades d’afluència 
registrades per part de la 
Regidoria d’Esports, en la 

temporada de piscines 2020 s’han 
comptabilitzat un total de 5.833 
entrades a les piscines municipals. 
Aquest any els abonaments de les 
piscines s’han englobat de manera 
diferent, perquè aquest any s’ha 
ampliat la temporada fins al 13 de 
setembre, per això els abonaments 
es van realitzar en dos blocs, un 
que englobava juny i juliol i l’altre 

Fi de la temporada 2020 de les piscines municipals
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agost i setembre.
El 2020 ha estat un any diferent 
als altres a conseqüència de la 
COVID-19, però tot i la pandèmia 
que estem patint les piscines han 
pogut estar obertes del dia 20 de 
juny fins al dia 13 de setembre.
Durant la temporada, les piscines 
es van adaptar a la situació actual 
prenent unes mesures com eren: 
- Mantenir les distàncies de 2 

metres.
- L’entrada es realitzava per una 

porta i la sortida per l’altra.
- No es podien portar matalassos, 

globus...
- Estava prohibida la utilització 

dels vestuaris.
- Abans d’entrar a les instal·lacions 

havien de rentar-se les mans i 
sabates.

- El registre de nom, telèfon, 
temperatura i hora d’entrada i 
sortida de cada usuari.

- Solament es podien utilitzar 
algunes dutxes de les 
instal·lacions.

- Per fer ús dels serveis s’havia de 
fer petició de la clau a recepció. 

Aquest any com a novetat es van 
incorporar les polseres de colors. 

A l’entrada et posaven la polsera 
d’un color i el control d’entrada 
era més fiable.
I per altra banda, al llarg de la gespa 
es van posar banderes per orientar 
als usuaris de les distàncies de 
seguretat que havien de respectar 
entre ells.
El dilluns 31 d’agost es va fer 
l’entrega dels diplomes als 
participants dels cursets de 
natació dels mesos de juliol i agost, 
i es va obsequiar amb un gelat a 
cada assistent. A finals de juliol 
se’ls va repartir els diplomes als 
que havien participat aquell mes, 
ja que, degut a la situació de la 
pandèmia no sabíem si a finals 
d’agost es podria fer l’entrega. 
També volem agrair als 
col·laboradors en la campanya 
solidària “mullat”, ja que s’han 
recaptat per a la fundació 
d’esclerosi múltiple un total de 673 
euros.
La regidora d’Esports, Ana M. 
Panisello, en fa una valoració 
molt positiva, tot i les dificultats 
causades per la situació actual. 
Agraeix a tots els usuaris 
l’adaptació i el compliment de 
la normativa que es marcava, 

això ha estat un dels motius per 
poder finalitzar la temporada 
satisfactòriament. S’espera l’any 
vinent poder gaudir plenament de 
les instal·lacions. 

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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Iniciem el català amb seguretat

La primera setmana del mes 
d’octubre s’iniciaven, un any 
més, les classes de català 

per a adults de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. Comença el curs 
amb quatre grups, diferenciats 
pels nivells de coneixement de la 
llengua de l’alumnat.
Es realitza una sessió a la 
setmana de 90 minuts, del mes 
d’octubre fins el mes de maig. Les 
classes s’imparteixen al Centre 
Municipal de Serveis Socials, al 
primer pis de les instal·lacions.
Són cursos adreçats a tothom qui 
vulgui aprendre i perfeccionar el 
català, tant persones autòctones 
com nouvingudes. Sempre es 
treballa tenint en compte els 
coneixements de les persones 
inscrites i s’adapta a les 

necessitats de cada grup.
Aquest any, davant la situació 
que ens trobem de la COVID-19, 
s’han adaptat diferents mesures 
d’higiene i organització: els grups 
seran reduïts, es deixen 15 minuts 
entre classes per poder netejar 
i ventilar l’aula, és obligatòria 
la mascareta en tot moment 
i es fa rentat de mans tant a 
l’entrar com al sortir de l’aula. Es 
consideren mesures necessàries 
per realitzar l’activitat amb 
seguretat. 
La regidora responsable del 
servei, Ana M. Panisello, destaca 
l’interès que mostra l’alumnat 
en l’aprenentatge i millora de 
la nostra llengua any rere any. 
I també apunta que depenent 
de la situació general de la 

pandèmia, les mesures es poden 
anar modificant durant el curs, 
esperant que tot millori. 

La regidora de Serveis Socials, 
Ana M. Panisello va fer una 
trobada amb la presidenta 

de la Diputació de Tarragona, 
Noemí Llauradó, acompanyada 
pel director gerent d’APASA, 
Ignasi Monllau, per tal de 
recolzar la petició del centre per 
poder accedir a alguna subvenció 
de la Diputació de Tarragona 
en concepte d’equipament i 
material necessari per posar en 
funcionament aquest nou centre 
el més aviat possible.
Des de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara sempre s’ha donat 
suport al Centre Ocupacional, 
des de la cessió dels terrenys 
per poder construir l’edifici, 
fins a la donació de qualsevol 

Petició d’ajuda per a la finalització de les obres per a l’edifici 
del Servei de Teràpia Ocupacional 

24



Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

material o activitat puntual que 
han necessitat, ja que és molt 
important per a la nostra població 
tal com se li va explicar a la 
presidenta de la Diputació i com 
també està reflectit a la memòria 
explicativa del nou edifici del 
Servei de Teràpia Ocupacional 
que se li va entregar. A més a 
més, també se li va explicitar 
que era una obra important, no 
només per a Santa Bàrbara sinó 
per a tot el territori, cosa que 
es feia palès amb el suport que 
també donen dos diputats de 
les Terres de l’Ebre com Adam 
Tomàs i Meritxell Roigé, alcalde 
d’Amposta i alcaldessa de 
Tortosa respectivament.
Properament finalitzaran les 

obres del nou Centre Ocupacional 
de Santa Bàrbara i confiem que 
molt aviat es pugui posar en 
funcionament.
Aquest edifici podrà 
atendre a 48 persones amb 
Discapacitat Intel·lectual i del 
Desenvolupament del Servei de 
Teràpia Ocupacional d’APASA.
Actualment, degut a la situació 
d’emergència sanitària que 
estem vivint a causa de la 
COVID-19, obrirem el centre per 
atendre als 19 usuaris que tenim 
actualment a aquest servei i 
també a 6 usuaris d’un altre 
servei d’APASA (Centre d’Atenció 
Especialitzada-CAE) que, degut 
a les necessitats del moment, 

han de canviar la seva ubicació 
actual i també tindran cabuda a 
aquest edifici.
Aquest edifici consta de 
diferents espais on desenvolupar 
les tasques ocupacionals i 
d’ajustament personals així com 
les activitats de la vida diària, 
envoltats d’una agradable zona 
d’esbarjo.
Esperem poder posar-lo en 
marxa entre els propers mesos 
d’octubre i novembre.
La regidora de Serveis Socials, 
Ana M. Panisello es mostrava 
molt satisfeta de com està anant 
tot i espera que el nou edifici es 
posi en funcionament el més 
aviat possible. 
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La Regidoria d’Esports va inici-
ar les XXVII Jornades Espor-
tives 2020 el dissabte 13 de 

juny, i tot i que aquest any han es-
tat unes jornades diferents de les 
que es venien realitzant els darrers 
anys, degut a la pandèmia del co-
ronavirus, finalment es va prendre 
la decisió de celebrar-les encara 
que fos d’una manera més reduïda 
i sempre seguint totes les mesures 
de prevenció i seguretat recoma-
nades, per tal que les activitats es 
portessin a terme d’una manera 
òptima i de seguretat per als par-
ticipants.
Es van deixar de fer les activitats 
on no es podien respectar les 
distàncies ni les aglomeracions i es 
va optar per activitats individuals 
on no hi hagués contacte directe 
entre els participants. D’aquesta 
manera les Jornades Esportives 
d’aquest any van tenir tennis taula, 

zumba, jumping, classe de body 
combat, entrenament funcional, 
campionat de pàdel, campionat de 
futbolí i de billar.
Aquest any no es van poder fer les 
tradicionals 12 hores de futbol sala, 
però la innovació va ser la primera 
edició de la Lligueta Online FIFA20, 
del 15 al 20 de juliol. Aquesta va 
ser una de les activitats que es va 
adaptar a les restriccions que hi 
havia en el moment de la celebració 
de les Jornades Esportives 2020. La 
lliga de futbol sala, és una activitat 
amb molta tradició al nostre poble, 
per això es va voler fer un tast tot i 
la situació d’aquell moment. Es va 
proposar modificar el seu format i 
jugar-se online per la plataforma 
Playstation del videojoc FIFA i 
va ser tot un encert. A la lligueta 
hi van participar un total d’onze 
jugadors d’entre 11 i 20 anys. El 
torneig va ser tot un èxit i els 

participants van poder gaudir de 
l’esport del futbol d’una manera 
diferent on l’esperit de competició 
i motivació dels participants va 
deixar la porta oberta a pròximes 
edicions d’aquesta activitat.
El diumenge 5 de juliol es va fer 
la cloenda i l’entrega de trofeus 
als guanyadors i guanyadores de 
les diferents modalitats esportives 
portades a terme durant les 
jornades, i es va concloure aquesta 
edició amb un vermut.
Ana M. Panisello, regidora 
d’Esports, es mostrava molt 
agraïda per la participació que hi 
havia hagut en totes les activitats, 
així com també per la predisposició 
dels col·laboradors per haver 
posat, una vegada més, les coses 
tan fàcils i que tot i la situació que 
estem vivint s’haguessin pogut fer 
activitats esportives. 

Jornades Esportives 2020
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ENDESA ha completat una sè-
rie de millores al nostre po-
ble, amb una inversió total de 

gairebé 300.000 euros per estendre 
una nova línia subterrània de mit-
jana tensió entre 6 subestacions. 
L’objectiu era poder tancar el que 
tècnicament s’anomena una ane-
lla elèctrica, per tal que, en cas de 
puntes de demanda o d’una inci-
dència en el servei, la xarxa es pu-
gui alimentar per vies alternatives 
i reduir el temps d’interrupció del 
subministrament als clients. Tam-
bé s’ha aprofitat per fer millores 
a l’interior de les subestacions 
transformadores per fer-les més 
segures.
Tot això és fruit de les queixes 
i reclamacions que des de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara es 
van fer arrel dels importants talls 
de subministrament del setembre 
de 2018; i cal dir que de tota 
aquesta inversió ni un sol euro ha 
sortit de les butxaques dels planers 
i les planeres.
Endesa està fent aquesta inversió 
per reformar tecnològicament 
part de les infraestructures 
elèctriques de Santa Bàrbara 
amb l’objectiu d’incrementar la 
qualitat i la continuïtat del servei 
d’aquest municipi del Montsià. 
Els treballs, que s’executen en 
dues fases i engloben múltiples 
actuacions, també beneficiaran 
més de 3.000 clients repartits entre 
les poblacions de Masdenverge, 
Godall, La Galera, Freginals i 
Amposta, també al Montsià, així 
com la pedania de Vinallop, a 
Tortosa, al Baix Ebre.
En aquesta fase, la Companyia 
destina més de 156.000 euros 
per estendre una nova línia 
subterrània de mitjana tensió d’un 
total de 319 metres de longitud.
També, en aquesta actuació, s’està 
adequant i reformant un centre 
de transformació, que es dotarà 

de noves tecnologies. D’aquesta 
manera, s’està procedint a 
substituir les tradicionals cabines 
elèctriques per unes d’última 
generació que incorporen un gas de 
característiques aïllants. Aquestes 
cabines, completament estanques, 
tenen una major capacitat 
d’extinció en cas que es produís 
algun incident i són més segures 
per als tècnics, quan han d’entrar 
al centre de transformació a fer 
treballs de manteniment i millora 
o a realitzar alguna maniobra.
Aquesta inversió se suma als 
aproximadament 141.000 euros 
que prèviament -l’any 2019, en una 
primera fase- s’havien destinat al 
municipi. Llavors, es va traçar una 
línia subterrània de mitjana tensió 
d’un total de 816 metres per tal 
de tancar tres anelles elèctriques 
a la població. A més, també es 
van reformar quatre centres de 

transformació amb elements 
d’última tecnologia.
Aquesta intervenció forma part 
del conjunt d’actuacions que 
Endesa promou per a la millora 
de les seves infraestructures i 
del subministrament elèctric a 
les Terres de l’Ebre, totes elles 
enfocades a la progressiva 
adaptació de les instal·lacions 
de la Companyia a les darreres 
tecnologies del sector. 

Endesa inverteix més de 297.000 euros a Santa Bàrbara
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Serveis, Agricultura i Cultura

Aquest estiu han arribat a 
la l’Smartcentre els llibres 
referents a la concessió 

de subvencions en espècie per a 
l’adquisició de novetats editorials 
en català o en occità destinades 
a les biblioteques del sistema de 
lectura pública de Catalunya per 
a l’any 2020, una subvenció que 
el Departament de Cultura havia 
convocat a principi d’any amb 
una dotació pressupostària de 
2.238.000 euros per a Subvencions 
en espècie per a l’adquisició de 
novetats editorials en català o en 
occità destinades a les biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya.
L’Smartcentre de Santa Bàrbara 
va presentar les seves sol·licituds 
demanant l’import màxim que 
podia demanar tenint en compte 
els seus habitants, 4.000 euros i 
que li havien estat concedits i que 
finalment, una vegada arribats a 
l’Smartcentre i catalogats, ja estan 
a disposició dels usuaris.

Excepcionalment, aquest any, 
el Departament de Cultura 
ha aprovat una ampliació 
extraordinària d’un milió 
d’euros perquè les biblioteques 
públiques adquireixin novetats 
bibliogràfiques en català. El 28 de 
setembre es va publicar la segona 
convocatòria en l’àmbit de les 
Biblioteques per a la concessió de 
subvencions en espècie, en règim 
de concurrència no competitiva, 
per a l’adquisició de novetats 
editorials en català o en occità 
destinades a les biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya per a l’any 2020. 
L’Smartcentre també ha demanat 
aquesta subvenció i s’espera que 
a finals d’any puguin arribar els 
llibres i posar-los a disposició dels 
usuaris.
El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, es mostrava satisfet 
per aquesta ampliació a través 
d’aquesta segona convocatòria de 
subvenció i que la Generalitat de 

Catalunya estigui al costat de la 
cultura. 

Subvenció per a l’Smartcentre

A principi d’aquest any 
va aparèixer un nou 
trencament a la canonada 

de buidatge de la piscina 
municipal, en el mateix tram on ja 
s’havien fet altres reparacions en 
anys anteriors. Veient la situació 
i l’estat deteriorat d’aquest tram 
del paviment entre les piscines 
i la pista coberta, es va prendre 
la decisió d’acabar d’una vegada 
per totes amb aquest problema. 
Veient la proximitat de l’obertura 
de les piscines municipals, es 
va procedir a la substitució de 
tot el tram de canonada i la 
renovació del paviment passant 
de l’asfalt a un paviment de 
formigó estampat de les mateixes 

característiques que a la resta de 
la zona poliesportiva. També es va 
aprofitar la intervenció per crear 
una xarxa pluvial per recollir 
millor tota l’aigua de pluja.
Tots els treballs han estat executats 
pel personal de la brigada 
municipal, i a més de resoldre 
els problemes de la canonada 
trencada, aquesta reparació 
també servirà per millorar la 
imatge d’aquest passadís d’accés 
a les piscines municipals.
El  regidor de Serveis, Agustí 
Espuny, creu que era el moment de 
fer aquesta reparació i no deixar 
passar més temps i que acabés 
amb un major deteriorament. 

Obres a la zona poliesportiva
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Serveis, Agricultura i Cultura

A finals de setembre, el 
regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, enviava una 

carta a les entitats informant-
los que finalment aquest any 
no es realitzarien les XXIX 
Jornades Culturals, ja que quan 
van ser aplaçades al mes d’abril 
la intenció era poder realitzar-
les a la tardor, però lamentant-
ho molt s’ha decidit anul·lar-les 
perquè la majoria d’actes no es 
podrien celebrar amb seguretat i 
sense posar en risc de contagis als 
assistents. 

També informava que el mateix 
passa amb el reconeixement 
al mèrit planer, un guardó que 
es concedeix cada 3 anys i que 
aquest any 2020 s’havia de 
celebrar una nova edició d’aquest 
reconeixement. El lliurament 
d’aquest guardó es fa de forma 
pública durant el transcurs de 
l’acte de celebració de la nit del 
PLANER, dins del marc de les 
Jornades Culturals, concretament 
la nit del 8 de maig, vigília de la 
festivitat de Sant Gregori, però 
aquest any no va poder ser, i tot 

i que es volia concedir durant 
la tardor, tampoc es veu adient 
realitzar aquesta celebració 
donades les limitacions de 
persones en reunió i davant 
l’increment del risc de rebrot.

Tot i així, el regidor també 
informava que aquest 

reconeixement es concedirà el 
proper any 2021, sempre i quan la 
situació ho permeti, que desitgem 
que sí, i les restriccions de les 
autoritats sanitàries permetin la 
realització d’actes, i no s’esperarà 
a què faci 3 anys com és habitual 
que es concedeixi el guardó. 

Darrerament, la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ha adquirit 

llibres d’autors i autores locals 
que ha fet arribar a l’Smartcentre 
per posar a disposició dels usuaris 
que vulguin utilitzar-los per 
a consultar o emportar-se en 
préstec.
En concret s’han adquirit 
exemples del llibre Cases de paper 
d’Assumpta Arasa Altimira, un 
llibre molt recomanat ja que 
dona eines psicològiques per a 
l’autogestió de les emocions; del 
llibre Les oliveres i altres paisatges 

perduts d’Eva Arasa Altimira 
amb il·lustracions d’Assumpta 
Arasa Altimira i editat pel segell 
pirinenc Edicions Salòria, essent 
un homenatge al pare i als 
paisatges de la infància; i del llibre 
Vertebrats del Port: peixos, amfibis, 
rèptils i mamífers editat pel Grup 
de Recerca Científica “Terres 
de l’Ebre”, EbreRecerca, del que 
forma part el geòleg Àlvar Arasa.
El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, creu que el fet que 
des de la Regidoria de Cultura 
sempre s’hagi donat suport a les 
publicacions d’autors i autores 

locals ajudant-los, a través de 
l’adquisició d’exemplars, en el seu 
treball de foment de la cultura, és 
una cosa que enriqueix al poble. 

Llibres d’autors locals

Mèrit Planer 2020
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2020

• Abonament a les llibretes. Liquidació collita 
d’olives fins campanya 2019/2020.

• 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. També recordem 
que a partir d’octubre posem en marxa el 
servei DAN (Declaració abonats químics i 
orgànics). Obligació per a tothom a partir de 
les 3 ha en regadiu i 4 ha en secà.

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



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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



L’entrevista

Entrevista a la planera absent…
Vanessa Gestí Garcia 
Planera absent jo? Mai m’havia 
parat a pensar-ho, però, encara 
que intento no perdre el contacte 
amb el poble i anar venint-hi 
sovint, si no viure a Santa Bàrbara 
vol dir ser planera absent, doncs 
fa uns quinze anys que ho soc.
Hola, me dic Vanessa Gestí 
Garcia. Els meus pares són Marisa 
i Pepe, i soc neta de Josefina “la 
Masetana” i Rosario de “Chorra”.  
No volia deixar de nombrar-
les perquè són dos dones molt 
importants en la meva vida per 
tot el que vaig aprendre d’elles. 
I el mateix he de dir de ma tia 
Pepita, germana de la meva 
mare, a qui sempre admiraré per 
no tirar mai la tovallola.
Vaig néixer un 12 d’agost de 1981 
i la meva mare sempre diu que 
va ser un part ràpid. Jo dic que 
devia tindre pressa per conèixer 
els meus germans Vladimir i 
Jordi, més conegut pels amics 
com “Teti”.
Molts marxem del poble al 
moment d’estudiar i jo ho vaig 
fer però ben aviat. Després de 
fer la comunió, la meva mare 
es va posar a treballar i com el 
meu pare treballava a una escola 
d’Amposta i Vladimir començava 
l’institut, Jordi i servidora 
vam seguir la EGB a l’escola 
d’Amposta. Després vaig seguir 
estudiant a l’institut d’Amposta 

i, en acabar, com no tenia clar 
què volia fer, vaig treballar 
durant un any al poble per a 
Esports Ferran. Passat aquest 
any, em vaig matricular al cicle 
formatiu d’Anatomia Patològica 
a l’IES Cal·lípolis de Tarragona. I 
van venir els anys d’estudiar fora 
on, a part d’estudiar molt, vaig 
fer moltes amistats i ens ho vam 
passar molt bé.
En acabar el cicle formatiu vaig 
emprendre la diplomatura de 
Nutrició Humana i Dietètica a la 
Universitat de Reus i ja em vaig 
traslladar a Reus, on he de dir 
que em vaig sentir molt a gust. 
Durant el segon any, vaig tenir la 
sort de rebre una trucada que em 
va canviar la vida. Em trucaven 
de l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta per treballar al laboratori 
d’Anatomia Patològica. I, anant 
amunt i avall, vaig compaginar 
la feina amb els estudis vivint a 
Amposta.
Dic que vaig tenir sort perquè és 
on treballo actualment i és una 
feina que m’apassiona. Treballo 

amb grans persones que m’han 
ensenyat moltíssim, tant a nivell 
professional com personal, i tinc 
temps lliure per gaudir de la 
meva família i de les coses que 
m’agrada fer.
La meva família? La que tots 
coneixeu. Però a més a més tinc 
la petita gran família que he 
construït juntament amb el meu 
inseparable company de vida, 
el Jordi. Junts tenim a Pere, de 
4 anys, que molts coneixeu de 
veure’l amb ma mare i perquè 
va anar a la guarderia d’aquí 
al poble. I ara fa tres mesos va 
arribar la petita Txell. És graciós 
perquè cadascun som d’un lloc: 
Jordi de Falset (encara que ell es 
considera més de Ginestar), jo 
de Santa Bàrbara, Pere ampostí 
i Txell ginesterola. Com és que 
és ginesterola? Doncs perquè fa 
mig any que vivim a Ginestar, un 
poble petit de la Ribera d’Ebre. 
És un poble de menys de 800 
habitants i que em recorda molt 
a la Santa Bàrbara de la meva 
infància: els menuts tot el dia 
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L’entrevista

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

pel carrer amb les bicicletes, les 
nits a la fresca, els patis amb les 
gallines, el conèixer tothom...
El que més recordo del poble són 
les festes, el cine del “retó”,els 
tobogans de garrofes que ens 
fèiem al de Ralda, Lourdes la 
del “quiosco” que ens maldava 
perquè tiràvem les crostes de les 
pipes allí a les escaletes del que 
ara és el BBVA, “los columpios” 
del futbol, el dia del playback, les 
colònies i acampades de l’Esplai 
Espurna, les tardes d’estiu a 
les piscines, les nits pel poble 
tocant timbres (perdoneu per 
les molèsties, ha, ha, ha); les 
sortides, assajos i campionats 
amb les majorets... si xalàvem! 
També recordo que amb els meus 
germans anàvem a jugar per 
dins als cotxes “destartalats” que 
tenia Boronat al descampat que 
hi havia davant del taller. I el que 
més recordo és “La Sendereta”. 
Ho escric en majúscula perquè 
per a mi era tota una aventura 
i la recordo amb molta estima. 
No sé si tota la gent del poble 
la coneixereu i/o li vau ficar 
nom com jo, però alguns dels 
treballadors de la TOAR sabreu 
de què parlo perquè hi passàveu 
quatre vegades al dia. Era el 
caminet que connectava el carrer 
Àfrica amb les quatre carreteres. 
Jo també hi passava moltes 
vegades al dia, tant caminant 
com en bicicleta, i per a mi era 
com màgica perquè en no res 
estava pràcticament al mig del 
poble, i quan vius a les afores i 
ets menut això s’agraeix. Així 
que moltes gràcies “Sendereta”.
Per tot això que vos acabo de 
nombrar és pel motiu que li 
vaig proposar a la meva parella 
anar a viure a Ginestar. Perquè 
m’encanta la vida tranquil.la de 
poble i vull que els nostres fills 

tinguin l’oportunitat de viure 
una infància semblant a la meva 
i que quan siguin grans també 
puguin explicar el seu conte 
d’aventures.
Encara que ara visc un poc més 
lluny del poble, la meva intenció 
és seguir venint almenys una 
o dos vegades al mes a veure la 
família i, ja ficats, aprofitaré per 
anar a la “pelu” de Mercedes i 
Montse, perquè encara que faci 
anys que no visc al poble, Montse 
segueix sent la meva perruquera.
Quan a la pregunta de si 
tornaré a viure al poble, doncs 

no ho sé, perquè si fa uns anys 
m’haguessin dit que avui estaria 
vivint a Ginestar, hagués dit: jo? 
Per mi Ginestar era un poblet que 
passaves de camí a Lleida i on 
hi havien viscut els meus pares 
durant un any quan els meus 
germans eren molt menuts. Així 
que, qui sap on farem cap. De 
moment estarem aquí una bona 
temporada que s’hi està molt bé.
Per acabar, només dir a la gent de 
Santa Bàrbara que la cuideu com 
es mereix un poble i estimeu-la 
com jo l’estimo.
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

Podeu trobar les sessions de la Junta de Govern Local i les sessions del Ple de la Corporació a la web de 
l’Ajuntament (www.santabarbara.cat), a l’apartat Ajuntament. Concretament els enllaços són: 

Plens de la Corporació: 
http://santabarbara.cat/actes-plens/

Sessions de la Junta de Govern Local: 
http://santabarbara.cat/actes-juntes-de-govern/

NOTES DE L’AJUNTAMENT 

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

 ü Padró d’habitants: 

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

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

- Modificació de dades personals: 

• DNI / NIE (fotocòpia). 

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial). 

• Noms i cognoms (certificat de naixement).

 ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries): 

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

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

 ü Padró de taxes (conservació del cementiri): 

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

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

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

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

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest trimestre seran:

El segon divendres de cada mes
Els interessats en rebre aquest servei han d’adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament, per indicar el material i 
el lloc de recollida, com a molt tard dos dies abans.

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2020 

Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de pagament 
en voluntària és, previs els tràmits legals oportuns, el següent:

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT
010 - IAE 1 30/07/2020 - 02/11/2020
500 - IBI URBANA 2 28/08/2020 - 02/11/2020
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Moviment Demogràfic

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

NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE 2020

CLOE ROIG JOVE ................................................... 08/07/2020
Jordi Roig Bruño
Monica Jove López

BIEL PANISELLO FARNÓS ..................................... 08/07/2020
David Panisello Barberà
Isabel Farnós Adell

AMIR AMAJJAOUI CHARIDA ................................ 11/07/2020
Mohamed Amajjaoui Amajjaoui
Yasmina Charida

LEO ALBIOL ESPUNY ............................................ 21/08/2020
Eduard Albiol Albesa
Mercè Espuny Barberà

WASSIM ZIMOUT-CHOUAIBI REKLAOUI ............ 28/08/2020
Redouan Zimout-Chouaibi Reklaoui
Btisame Reklaoui

JANA REVERTÉ TORRES ....................................... 15/09/2020
Cristian Reverté Gisbert
Blanca Torres Pérez

ABRIL MASIP FUMADÓ ........................................ 17/09/2020
Rodolfo José Masip Porres
Joana Fumadó Porres

MATTEO SIERRA INTERIAN ................................ 25/09/2020
Larri Sierra Carrazana
Louriet Interian López-Chavez

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE 2020

MIGUEL ANGEL PIQUER BADIA
MAYRA ALEJANDRA SÁNCHEZ ANCHUNDIA ... 25/07/2020

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE 2020

CINTA GRIFOLL ESPUNY ..................................... 23/06/2020

ARTURO BELVER COMÍN ..................................... 08/07/2020

JOSÉ REQUENA AMEZCUA................................... 13/07/2020

MARIA GISBERT VERGE ....................................... 13/07/2020

FRANCISCO CID ZAERA....................................... 18/07/2020

ROSITA ESPUNY VERDIELL .................................. 21/07/2020

MARIA CINTA MONLLAU ACCENSI .................... 22/08/2020

JOSEFA VALLÉS BRINCHAT .................................. 22/08/2020

SALVADOR LOSADA RODRÍGUEZ ....................... 23/08/2020

LUÍS CABALLÉ AGUT ............................................ 28/08/2020

JOSÉ AGUSTÍN JASTÍ SUBIRATS .......................... 20/09/2020

ROSA MONLLAU ARASA ...................................... 21/09/2020

JUAN VICENTE GRACIA TORRES......................... 27/09/2020



Entitats Planeres

Iniciem un nou curs escolar, un curs 
el 20-21 marcat per la pandèmia de 
la COVID-19, amb un pla de centre 
i d’organització diferent, protocols 
d’entorns segurs, seguretat a l’aula, 
i un pla d’informatització del centre 
i de tota la comunitat educativa. Un 
inici de curs ben diferent d’altres anys, 
però que gràcies a l’esforç de tots 
ha pogut iniciar-se amb la màxima 
normalitat possible.  
Alegria per tornar a veure els 
companys/es, nervis de quin mestre/a 
tindrem, plors a P3, tòpics que setembre 
a setembre es repeteixen, però que 
aquest any eren d’allò més necessaris. 
Els nens i nenes necessitàven també 
recuperar la seva “normalitat”, la seva 
“rutina”, la relació amb els companys/
es i sobretot, l’evolució personal que 
suposa els aprenentatges de l’escola. 
Gràcies a tot l’equip directiu, claustre 
i personal administratiu de la nostra 
escola, per fer que aquesta sigui 
un entorn segur, però alhora càlid, 
acollidor i enriquidor per als nostres 
fills/es. Tampoc podem oblidar-nos de 
l’esforç de l’ajuntament en arranjar el 
pati de l’escola i els accessos, i vetllar 
per tots nosaltres amb la seguretat a 
les entrades. 

L’AMPA un any més vetllem per la 
conciliació familiar, i continuem les 
activitats d’acollida matinal, migdia 
i tarda. Malauradament, per poder 
complir amb tots els protocols que 
demana el Departament d’Educació, 
hem hagut de posposar la resta 
d’activitats extraescolars. Durant 
el curs anirem informant si es pot 
ampliar l’oferta.  
També, un any més continuem 

gestionant el menjador escolar. El 
preu del tiquet menjador continua 
essent de 6 €/tiquet, i es manté l’oferta 
de regal d’un tiquet per la compra 
de 15 en un mateix pagament. Per 
poder mantenir el preu, hem hagut de 
suprimir el servei inclòs de 16.30 a 17 h, 
ja que per l’organització del menjador 
diari, amb els grups bombolla, es fa 
necessari un monitoratge extra. 
En aquest inici de curs també hi ha 
hagut canvis a la junta de l’AMPA, 
amb noves incorporacions i amb la 
renovació del càrrec de president/a. 
Per darrera vegada, la que subscriu 
aquestes línies, voldria aprofitar 
l’ocasió per fer balanç de l’etapa 
iniciada fa 6 anys com a vocal a 
la junta, i des de fa 4 al davant de 
l’entitat. Una etapa que es va iniciar al 
mateix temps que el canvi de direcció 
de l’escola, promovent projectes nous 
i obrint l’escola a les famílies. 
Han estat quatre anys de treball, 
esforç, disgustos, alegries, encerts i 
desencerts, però on cada membre de 
la junta que m’ha acompanyat s’ha 
implicat al màxim (tant els que encara 
hi formem part com d’altres que ja 
han marxat) i gràcies a aquest treball 
d’equip hem fet possible l’escola que 
tenim:
-Projecte Banc de Llibres (suposa 
un estalvi econòmic a les famílies i 
educar en valors).
-Obertura de les festes a les famílies, 
col·laborant amb l’organització 
(Castanyada, Concert de Nadal, 
Carnaval, festa fi de curs i entrega 
d’orles.)
-Col·laborat amb els projectes de 
Banc d’Aliments i Banc de Sang, dels 
nostres alumnes. 
-El ventall d’extraescolars ha 
augmentat per tal de potenciar 
l’anglès oral, el ball esportiu, l’art 
i la creativitat, el bàsquet... (tot i 
que aquest curs, degut als protocols 
a complir per la pandèmia de la 
COVID-19 ens hem vist obligats a 
posposar). 
-Hem augmentat el nombre 
d’usuaris del menjador escolar i 
organitzat festes, tant per fer viable 
econòmicament el servei i poder 
mantenir el preu del tiquet, com 

per potenciar aquest servei entre els 
nostres fills/es. 
-Realització de campus a Setmana 
Santa, dies d’acollida temàtics 
(sempre per garantir la conciliació 
familiar i laboral). 
-Subvencionat a l’escola, gràcies a les 
activitats que ha participat l’AMPA i 
que ha organitzat per recollir diners, 
hem pogut comprar pissarres digitals, 
material per a les matemàtiques 
manipulatives, material per a l’aula 
de música, joguines per a pati, 
ordinadors per a l’alumnat, i tot el que 
s’ha acordat juntament amb l’equip 
directiu. 
En definitiva, l’AMPA tot i ser una 
entitat sense ànim de lucre, està 
promovent i gestionant molts serveis 
que ajuden a conciliar la vida 
familiar i laboral, i cal en tot moment 
equilibrar l’economia de l’entitat, 
mantenir uns preus baixos, no perdre 
diners i oferir un bon servei. Feina 
difícil, i que demana molt d’esforç i 
treball. 
Agrair des de aquestes línies a 
totes aquelles persones que m’han 
acompanyat en aquesta etapa, molt 
enriquidora per a mi, i que gràcies al 
seu treball han ajudat a l’èxit de la 
junta i de tots els projectes que s’han 
portat endavant. També, a tot el grup 
de voluntàries que ha estat al nostre 
costat per fer suport en tot allò que 
hem necessitat. 
Nomes dir, davant el nou curs, que 
tinguem confiança amb la gent de 
la junta de l’AMPA, amb l’equip de 
professionals que treballen en la 
nostra escola, i amb l’ajuntament, 
tots ells treballen colze a colze 
perquè cada dia tot rutlli i els nostres 
infants puguin anar a l’escola amb la 
màxima normalitat possible. 

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

*Foto de Liliam Palacios
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Un any més el Club Futbol Santa 
Bàrbara inicia una nova temporada.
Davant la incertesa i possible falta de 
continuïtat del futbol a Santa Bàrbara 
per la falta de Junta, cal recordar que 
el president Jordi Gisbert en assemblea 
a primers d’any, va anunciar que 
en acabar el seu mandat de 4 anys, 
donaria per acabada la seva tasca 
enfront del Santa. Veient que no 
sortia cap soci/a per recollir el relleu, 
la setmana després de la festivitat 
de Sant Gregori, un grup d’aficionats 
i jugadors locals van decidir fer un 
pas endavant per donar continuïtat al 
futbol a Santa Bàrbara.
Amb Silverio Marco com a president 
de la nova junta directiva, renovada i 
amb il·lusió, engeguem aquesta nova 
etapa, esperant obtenir bons resultats 
tant a nivell esportiu com econòmics 
i socials.
Primer que res, es va fer una reunió 
amb tots els jugadors locals (18) i 3 que 
s’han format al futbol base del Santa, 
en total 21, per donar-los a conèixer 
el nou projecte del Santa. D’aquests 
van ser 13 els que van mostrar la 
seva predisposició a formar part de 
la plantilla. Posteriorment, 3 es van 
donar de baixa per anar a altres clubs. 
Així doncs, amb 10 jugadors locals, 
4 dels quals s’integren a la plantilla 
del primer equip per primera vegada 

(Ethan Fortuño, Èric Múria, Lluís Martí, 
Lluís Lansac), i la incorporació d’altres 
jugadors visitants (9), comencem 
aquesta temporada 2020-21.
Estem en una etapa on la delicada 
situació derivada de la COVID-19, 
encapçala totes les notícies, tant 
d’àmbit general com esportiu. A 
nivell esportiu són molts els clubs 
que sofreixen aquesta situació, 
especialment els clubs petits com 
el nostre. Però aquest no ha de ser 
un motiu de lament, sinó que ha de 
servir per donar-nos força per seguir 
endavant, ja que el nostre club, amb 
més de 100 anys d’història, ha sofert 
molts entrebancs al llarg de la seva 
vida i ha tirat sempre endavant.
Volem agrair la col·laboració que fins 
ara han donat al SANTA, l’Ajuntament, 
els Socis, els Col·laboradors i Aficionats 
i esperem que la propera temporada 
2020-21 es continuï comptant 
novament amb el seu suport, aportant 
el seu granet d’arena per enfortir els 
fonaments del nostre club. El fet de ser 
soci/a o col·laborador/a del CF Santa 
Bàrbara va més enllà que una simple 
aportació econòmica: és el compromís 
a perpetuar el futbol a Santa Bàrbara.
La nova junta directiva ha acordat, en 
referència a la temporada passada – 
amb el preu d’un soci/a, (el mateix de la 
temporada passada): Sènior – 80 €, Jubilat/

da, Aturat/da – 50 €, podrà accedir també 
la seva parella, gratuïtament a TOTS els 
partits de la temporada 2020-21.
Si esteu interessats en ser el jugador 
número 12, col·laborant o fent-vos 
socis del Santa us podeu adreçar a 
qualsevol membre de la Junta.
Agraint novament la col·laboració de 
TOTS, us enviem una salutació cordial. 

La Junta

CF SANTA BÀRBARA
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Tots els anys per aquestes dates 
i després del descans estiuenc 
iniciaven una nova temporada 
amb una agenda carregada 
d’activitats, però aquest any no 
serà possible, aquesta situació 
que estem vivint a nivell 
mundial ens impossibilita poder 
confeccionar una agenda repleta 
d’activitats com gairebé sempre 
comencem el nou curs. 

La COVID-19 ja ens va obligar a 
suspendre totes les activitats i 
celebracions previstes, tant per a 
final de curs com per a les festes 
majors, i ara també ens marcarà 
aquesta nova temporada 
amb l’obligació de complir 
amb múltiples prohibicions i 
restriccions. Per aquest motiu 
la junta rectora ha decidit 
que mentre perduri aquesta 
situació només es duran a terme 
les activitats de petit format 
que permetin mantenir les 

mesures de seguretat i mentre 
se’ns permeti fer-ho. Aquestes 
activitats estaran en tot moment 
controlades i complint totes 
les mesures dictades per les 
autoritats sanitàries i respectant 
les normes de seguretat per tal 
de prevenir contagis i risc de 
rebrots.

En la voluntat de participar i de 
col·laborar en totes les activitats 
que s’organitzen al municipi i 
fomentar el dinamisme social 
del nostre poble, representants 
de l’associació de Dones Planeres 
van assistir als actes organitzats 
per l’ajuntament de la nostra 
població en motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya amb la 
pujada i hissament  de la senyera 
i amb les ofrenes florals. 

Esperant que aquesta situació 
duri el menys temps possible 
només us demanen que us 

cuideu molt i que tingueu molta 
precaució.

Salut per a tothom!

La Junta 

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com
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Aquesta última temporada, la 19-20, hi ha hagut 3 
equips al club, confirmant la bona salut del tennis 
taula planer, ja que ha anat en augment l’interès 
per aquest esport al municipi en els últims anys. 
L’equip “A” que ha jugat federat a 3a provincial, 
format per Jordi Bailach, Xavi Marcoval, Genís 
Callau, Carles Ibáñez i Rufino Martín i que ha 
aconseguit l’ascens a 2a provincial, quedant invicte 
i campions de 3a provincial (Terres de l’Ebre).
L’equip “B” ha jugat a la lliga de lleure de les Terres 
de l’Ebre, format per Didac Soler, Simon Guerrero, 
Jordi Bailach, Xavi Marcoval i Rufino Martín, 
quedant també campions.
L’equip “C” també ha participat en la lliga de lleure 
de les Terres de l’Ebre, quedant en 3a posició i 
format per Genís Callau, Pau Pla i Sergi Ferri.

Imatge del campionat de tennis taula de les 
Jornades Esportives 2020

A més a més i com cada any, el CTT Santa Bàrbara 
ha organitzat el torneig de les jornades esportives 
al mes de juny amb tres modalitats: individual 
infantils, individual sèniors i dobles.

Els resultats del campionat infantil va ser el 
següent:
1. Ayuob
2. Joan Cases
3. Anas

Els resultats del campionat sènior va ser el següent:
1. Xavi Marcoval
2. Genís Callau
3. Didac Soler

Els resultats del campionat de dobles va ser el 
següent:
1. Pau Pla – Rufino Martín 
2. Jordi Bailach – Xavi Marcoval
3. Genís Callau – Sergi Ferri

Campions torneig sènior. D’esquerra a dreta: 
Genís, Xavi i Didac

Campions torneig dobles. D’esquerra a dreta
Jordi, Xavi, Pau, Rufino, Genís i Sergi

CLUB TENNIS TAULA SANTA BÀRBARA
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Sembla que amb l’arribada de la 
tardor ja tornem a la normalitat, 
una normalitat que no es tal 
però que intentem normalitzar 
pel bé de tots. L’Escola de Música 
Germans Arasa Els Flarets també 
ho farà, així seguirà amb les seves 
activitats docents d’aprenentatge 
de música. Aquest any, conscients 
que hi ha moltes activitats 
extraescolars que s’han hagut 
d’anul·lar, oferim als més joves 
que estiguin interessats a tocar 
algun instrument que ho puguin 
fer durant uns mesos fins a final 
d’any gratuïtament, d’aquesta 
manera podran experimentar 
l’aprenentatge musical i si ho 
desitgen podran seguir a l’escola 
després d’aquest període de proves.

Entre les novetats més destacades 
per a aquest curs hi figura 
l’arranjament de la nova teulada. 
Aquesta era una reivindicació de 
l’actual junta després dels darrers 
temporals de pluja i ha estat 
possible gràcies a la insistència de 
la regidora Elen Estarlich que n›era 
conscient de la seva necessitat. 
De fet, amb els temporals de pluja 
apareixien goteres i humitats i era 
necessària aquesta actuació.

D’altra banda també el director 
de l’escola, Marc Subirats, ha 
estat redactant durant les 
darreres setmanes i seguint les 
directrius de l’ACEM, Associació 
Catalana d›Escoles de Música, i del 
Departament d’Ensenyament el 
protocol a seguir tant a l’entrada 
com a la sortida al centre, 
l’ocupació dels espais, les mesures 
d’higiene o els protocols amb 
els instruments. Es vol recordar 
als pares que no poden accedir 
a l’interior de l’escola i els que 
esperen o porten els seus fills tenen 
també unes directrius marcades 
per fer tant l’entrega dels menors 
com la recollida. També, en el cas 
que un nen no sigui recollit a hora 
per un adult, s’esperarà dins al 

centre fins que el passin a recollir.

D’altra banda també s’ha organitzat 
un protocol a seguir en cas que hi 
hagués algun confinament. Està 
previst que les classes se seguirien 
de manera virtual per tal de poder 
seguir el curs a bon ritme.

Pel que fa a la Unió Musical   Jaume 
Balmes, al mes de setembre ja van 
poder tornar-se a reunir, seguint 
les normes establertes a la situació 
actual, i van començar a fer els 

assajos per poder participar a la 
Diada Nacional de Catalunya.

La banda gran i la jove també 
estan preparant el concert de 
Santa Cecília, tot i que de moment 
no saben si es podrà o no celebrar 
i en cas de fer-se a quin lloc seria. 
Els músics estan fent els assajos 
pertinents perquè, si és possible, 
es pugui realitzar amb seguretat 
perquè la cultura és segura i la 
música ha de seguir sonant a bon 
ritme. Bon trimestre!

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
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COLLA DOLÇAINERS SANTA BÀRBARA

És el primer cop que ens dirigim a 
tots els lectors a través d’aquesta 
revista. 
En primer lloc, ens agradaria 
presentar-nos, som l’Associació 
Cultural “Colla Dolçainers Santa 
Bàrbara”. Heu sentit parlar de 
nosaltres?
La Colla de Dolçainers va néixer 
arran la inquietud, fa un parell 
d’anys, d’una persona per fer 
tornar a Santa Bàrbara la Colla 
de Dolçainers que feia uns anys 
havia brillat amb força i ens 
havien acompanyat en tants 
moments de festa del nostre 
poble. 
A partir d’aquí, amb l’ajuda 
d’antics components, es va anar 
construint des de zero la nova 
Colla de Dolçainers.
Primer va iniciar l’ensenyament 
Raúl Caballé, però va ser 
rellevat per Jordi Roldán. Ens 
va transmetre il·lusió, ganes i 
sobretot motivació i amor per 
la cultura i la tradició de la 
dolçaina a les Terres de l’Ebre. 
Llavors, ens va constituir com a 
entitat del poble. Animats de què 
el projecte anava agafant forma, 
Jordi Roldán malauradament 
ens va deixar al juny de 2019. 
Desitgem que brilli com sempre 
amb el saxo i la dolçaina. 
Els inicis són difícils i durs, 
però amb perseverança res és 
impossible. Motivats per les 
ganes, l’energia i l’estimació per 
la música ens vam prometre que 
aquest cop no es faria defallir, ja 
que tots lluitàvem per aprendre 
i ens il·lusionava tirar el projecte 
endavant. 
Un altre cop, vam buscar ajuda 
a través de la Colla Samfaina 
d’Amposta, però de nou, Raúl ens 
va tornar a ensenyar. A poc a poc 
ens vam anar donant a conèixer. 
Hem sortit a tocar a la Fira de 

l’Oli, per a entitats polítiques, 
repartiment del panoli...
La Colla de Dolçainers és encara 
una entitat que està formant-se, 
creixent, gairebé a les beceroles 
de tot allò que hem d’aprendre i 
gaudir. Amb ganes de nou de fer 
sonar la música de la dolçaina 
i el tabal pels carrers del poble, 
gaudirem tots com es mereix.
En segon lloc, i per últim, volem 
oferir a tots els lectors que els 
agradi la música i els agradaria 
conèixer i aprendre a tocar la 

dolçaina o el tabal que es posin 
en contacte amb nosaltres via 
mail a dolcainersplaners@gmail.
com o bé dirigir-se a l’Hotel 
d’Entitats, els dissabtes a partir 
de les 20 h, que és el lloc habitual 
d’assaig. És totalment gratuït. 
Informeu-vos sense compromís 
i inicieu-vos en una nova afició 
que alegra cos i ànima a través 
del llenguatge universal que és la 
música. 
T’animes? 
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1 Imatge 2

Imatge 3

Imatge 4
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Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7

Imatge 8
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Sudoku

Sudoku Solucions
Qui i què?

Imatge 1: Isabel Verge, Mercè Pla i Nati Pla

Imatge 2: Imma Arasa, José Miguel Fornell, Miguel Ferré, Nuri 
Panisello, Josefa Adell i Tomàs Fornós

Imatge 3: Cesar Roig i Sebastian Albiol

Imatge 4: Bielsa, Jesús Llaveria i Miguel

Imatge 5: Pepita Puig,Teresa i Tolino

Imatge 6: Domingo, Irene, Elisa, Domingo, Pascuala, Miguel, 
Bienvenida, José Maria i Manolo

Imatge 7: Fernando Arasa, Maribel Cid i Maria Isabel Arasa

Imatge 8: Cinta, Rosita, Margarita, Pepita, Paquita i Pilar
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Entreteniment infantil

Endevinalla: 
Més de cent per un camí
no fan pols ni remolí. 

Dites i refranys:
Busca l’amic i 
no el teu profit.

Webs recomanades:
www.mundoprimaria.com
www.educapeques.com

Solució endevinalla: les formigues

QUI S’AMAGA?

ESCRIU LES LLETRES
QUE FALTEN
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Ester Sánchez Grau
Soc l’Ester Sánchez Grau, dona de 
Cases o Casetes.  Nascuda a Barcelona 
fa una pila d’anys, filla d’en Norbert i 
la Núria i germana de dos nois i una 
noia. 
Vivíem a Montcada i teníem un bar 
que regentava la meva mare i on 
tots hi treballàvem mentre el meu 
pare repartia i representava un cafè 
que era el reclam del nostre negoci. 
La meva vida d’infant i adolescent 
va transcórrer en aquest petit bar, 
que era familiar i punt de trobada de 
clients i amics. El meu pare era una 
persona entranyable i molt divertida, 
que atreia pel seu caràcter i bon 
humor bona part de la clientela. Molts 
dels nostres clients venien a veure el 
“Ran”  que obria el bar a les 5 del matí. 
La meva mare, una dona treballadora 
i incansable, sempre estava allí, matí 
i tarda, i quan arribava a casa encara 
havia de fer rentadores i feina fins que 
nosaltres vam anar creixent i ajudant. 
Els nostres pares sempre ens han 
ensenyat que cal molt de treball i 
esforç per poder viure. Suposo que 
tirar endavant una família de sis 
membres i aconseguir que els quatre 
fills poguessin tenir estudis superiors 
els devia costar molt de sacrifici. Jo 
estic molt agraïda als meus pares, 
perquè amb el seu exemple han 
aconseguit quatre fills que avui tenen 
bones professions i són responsables i 
treballadors. 
En acabar la carrera de Clàssiques a 
la UAB vaig començar el “Via Crucis” 
de les substitucions i interinatges fins 
que el curs 94-95, vaig anar a parar a 
Tortosa a l’Institut Joaquim Bau, d’això 
ara ha fet 25 anys. Quan vaig veure 
el meu nomenament, se’m va fer de 
nit. Havia d’anar a treballar i viure a 
200 Km de la meva ciutat, Montcada i 
Reixac, una vila situada a uns 12 Km al 
nord de Barcelona i, per tant, una ciutat 
industrialitzada i prou contaminada. 
La meva vida a Montcada passava 
estudiant Filologia Clàssica, ajudant a 
casa i jugant a l’handbol i, evidentment, 
amb la família i “xalant” amb els meus 
amics. L’esport sempre ha sigut a casa 

una passió, vaig jugar a l’handbol fins 
els 29 anys, i ho vaig haver de deixar 
perquè Ensenyament em va enviar a 
Terres de l’Ebre.

La casualitat o el destí va fer que 
compartís pis a Tortosa amb l’Andreu 
i una companya meva de feina. De 
seguida vam establir amistat, perquè 
als dos ens agradava fer esport i anar 
a la muntanya. D’aquell primer any 
recordo venir a jugar al tennis a Santa 
Bàrbara, quan encara no hi havia 
pistes de pàdel, les de tennis estaven 
prou malament i el camp de futbol 
era de gespa natural, però bastant 
més gran que el d’ara. Sempre veníem 
tard i el Sr. Herminio  ens obria les 
pistes i esperava fins que acabéssim. 
Recordo molt gaudir de la posta de 
sol per darrera Caro, de la fragància 
dels tarongers i del verd platejat de 
les oliveres que encara avui m’encisa. 
De seguida em vaig trobar molt a gust 
vivint en aquestes contrades. 

Després de dos anys per aquestes 
terres, un a Tortosa i l’altre a Amposta, 
vaig tornar a la meva ciutat, però 
el meu cor estava aquí. L’Andreu ja 
formava part de mi. Vaig deixar-ho 
tot per ser coherent amb els meus 
sentiments i vaig venir a viure al sud. 
He de reconèixer que al principi se’m 
feia dur no veure la meva família 
cada dia ni les meves amistats; però, 
com diuen els romans: “Amor omnia 
vincit”.
Després de conviure plegats a Tortosa, 
crec que quatre anys, allí va néixer el 
nostre primer fill, l’Andreu, però, ell no 
es considera tortosí sinó planer. Ens va 
costar que arribés, però quan per fi va 
treure el cap amb aquells ulls blaus 
del seu iaio Andrés la nostra felicitat 
encara va ser més gran. Ja de petit va 
demostrar que seria esportista, sempre 
estava amb la pilota als peus.
Amb el temps vam decidir fer una 
casa i vam escollir Santa Bàrbara, 
perquè era el poble de l’Andreu i 
perquè era fill únic i els seus pares es 
feien grans. La nostra decisió va ser 
tot un encert.  Quan feia cinc anys 
que vivíem aquí va néixer el nostre 
segon fill, en Joan. Ell sí que és planer 
de naixement i n’està molt orgullós. 
En Joan va néixer justament quan ja 
no creia que tindríem cap altre fill. 
Entre l’Andreu i el Joan van passar 7 
anys. I si quan va néixer l’Andreu jo 
ja era “gestante añosa” (com deia el 
llibre d’embarassada) imagineu com 

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

“d’añosa” era 7 anys més tard.  El meu 
fill Joan també practica l’esport, però 
és molt més filòsof que esportista, 
sempre es qüestiona tot, tant que 
sempre està fent-me preguntes, les 
respostes de les quals de vegades em 
costa trobar. El fet de tenir fills sent ja 
gran ha fet que em relacioni amb gent 
bastant més jove que jo, perquè les 
mares i pares dels companys dels meus 
fills són, de vegades, considerablement 
més joves. Això i el fet de treballar 
amb adolescents fa que jo, de vegades, 
no m’adoni que em faig gran. Quina 
veritat és que l’edat està al cap!
Dels meus primers mesos al poble 
recordo una anècdota que ara em 
fa riure. Estava comprant en un 
supermercat del poble i una senyora 
em seguia fins que, a la secció dels 
iogurts, es va adreçar a mi i em va 
preguntar: “I tu de qui ets?”, jo que 
venia d’una ciutat on l’anonimat és el 
més normal, em vaig quedar parada, 
però vaig respondre: “Soc la dona 
d’Andreu de Cases” i, mira per on!, 
aquella dona era de la mateixa quinta 
que la meva sogra Juanita. També 
recordo que el meu fill Andreu, que 
aleshores tenia 5 anys, volia anar als 
bous i que com nosaltres no teníem 
bastida ens quedàvem a casa i ell, molt 
disgustat. En aquests moments sí que 
em vaig sentir com a “forastera”, terme 
que m’incomodava bastant quan me’l 
deien, però a poc a poc em vaig anar 
integrant.
Els pares de l’Andreu, l’Andrés i la 
Juanita, sempre han viscut al poble. La 
meva sogra, després de molt de temps 
malalta, ens va deixar i el iaio Andrés 

encara viu i enguany farà 90 anys. Ells 
també han sabut transmetre valors 
al seu únic fill, li han ensenyat, entre 
altres, el sentit de l’esforç, dedicant-
se a una feina tan bonica i tan mal 
pagada com el camp. Tothom que 
coneix el iaio Andrés diu que és una 
bona persona i és que realment ho és. 
Només amb la blavor dels seus ulls, la 
serenor del seu rostre i la tranquil·litat 
del seu parlar tens prou per adonar-
te que d’ell només et pots esperar 
coses bones. Jo l’estimo molt i vull que 
estigui amb nosaltres molts anys més, 
per poder transmetre la seva filosofia 
de vida als meus fills.
En arribar al poble em deien l’Ester, 
la dona de Cases, però ara la cosa ha 
variat i diuen l’Andreu, l’home de 
l’Ester. Això ha estat així perquè faig 
molta vida al poble, ja que hi visc i hi 
treballo i, en canvi, l’Andreu treballa 
fora tot el dia i quasi no se’l veu pel 
poble.
Fa tretze anys que dono classes de 
llatí i grec a l’institut Les Planes. La 
veritat és que és un institut tranquil, 
si el comparem amb la majoria, i això 
ho demostra el fet que tots els docents 
que passen pel centre desitgen tornar.
L’educació és la meva passió, crec que 
si tornés a viure em dedicaria de nou al 
que faig. Al meu parer, per a ser docent 
cal tenir no només molts coneixements 
sinó també ganes i, sobretot, empatia 
i molta paciència. Hem de saber 
transmetre els coneixements, però el 
que per a mi és més important, hem 
d’intentar fer bones persones. Sempre 
he pensat, i l’experiència així m’ho 
demostra, que quan tu dones també 
reculls. Són molts els alumnes i les 
alumnes que he tingut i, en general, 
de la gran majoria tinc bons records i 
només desitjo seguir així fins que em 
pugui jubilar.
A part del treball i la família sempre 
que puc m’escapo una estona al pàdel. 
M’encanta jugar a pàdel, tot i que trobo 
que no milloro, però xalo i amb això 
en tinc prou. Practicant aquest esport 
he conegut gent encantadora que ara 
considero ja amics i amigues i que han 
fet que jo em sentís molt bé al poble. 
En aquesta vila, si un vol, s’hi integra 
fàcilment i jo he fet grans amistats, 

algunes les considero quasi germanes.
I bé, què us puc dir del nostre poble 
avui?  És un poble de gent treballadora 
i acollidora, i és un poble que necessita 
que el cuidem, que li donem vida. Hem 
d’ajudar els nostres comerços, hem 
de valorar la nostra escola i el nostre 
institut, hem de fer ús de tot el que el 
poble ens ofereix en tots els àmbits 
esportius, culturals i socials... Santa 
Bàrbara té una biblioteca preciosa, 
una zona esportiva envejable, moltes 
entitats culturals que dinamitzen el 
poble, però sempre he trobat a faltar 
un espai de trobada per a la nostra 
joventut. Si el nostre poble acaba 
trobant un espai per als nostres joves, 
ja crec que no li faltarà res per ser un 
dels millors pobles on poder viure. 
Visca Santa Bàrbara, el meu poble!
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Els nous recursos tecnològics fan 
que molts dels col·laboradors 
puguin seguir elaborant els seus 
espais des de casa.
El dia 14 de setembre, amb l’inici 
de curs, la Plana Ràdio començava 
la seva nova programació Tardor-
Hivern. Una programació marcada 
per les restriccions de la COVID-19 
i la poca presència als estudis. 

Tot i això els nous recursos que 
tots hem utilitzat durant el temps 
de confinament per comunicar-nos 
han servit perquè els col·laboradors 
puguin realitzar els programes des 
de casa, limitant així la presència 
de gent als nostres estudis.
Plataformes com Zoom, Jitsy, 
enregistradors de veu del mòbil, 
audacity o connexions via 
Messenger són els recursos que 
utilitzem per poder seguir fent 
col·laboracions sense passar pels 
estudis de la ràdio. Altres, de 
moment, han preferit descansar 
fins que la situació estigui més 
normalitzada perquè són persones 
de risc. 
Entre les novetats d’aquesta 
temporada hi figuren els dilluns 
a les 10.15 h del matí “L’alcalde 
respon” un espai on podeu fer en 
directe preguntes o enviar-les per 
WhatsApp al 635 739 636, per tal 
d’adreçar-les a l’alcalde. D’aquesta 
manera, Antonio Ollés respondrà 
preguntes relacionades, dubtes, 
queixes o suggeriments de la 
ciutadania.

Els dimarts amb la plataforma 
zoom contactem amb la coach Laia 
G. Massagué. Ella ja havia estat 
col·laboradora de la Plana Ràdio i 
torna aquesta temporada amb un 
espai de creixement personal “L’art 
de viure” que s’ofereix els dimarts 
a les 12.30 h. 

Un altre dels col·laboradors que 
recuperem després que s’hagi 
jubilat és Joan Carles Lleixà, ell fou 
regidor de Mitjans de Comunicació 
i fa un bon grapat d’anys ja hi havia 
col·laborat. Ara cada dimecres a 
les 10.15 h ens ofereix “Moments 
d’història” que també enregistra 
gràcies a les noves tecnologies des 
de casa.

“Austràlia” és l’aportació que 
quinzenalment ens farà la Pili Ollés. 
Pili ha estat fent practiques durant 

tot l’estiu a la nostra emissora i 
ara, tot i seguir els seus estudis a 
Barcelona, ens farà arribar espais 
on coneixerem aquest continent 
i les seves curiositats, serà els 
dimecres a les 12.30 h i combinarà 
la proposta quinzenal amb 
l’espai que fa el Pau Cecília sobre 
“L’activitat física”.
Les tardes de dimecres tenim 
diferents sessions musicals i a les 
20 h el nou programa “Comercial 
Hits” també quinzenalment els 
Dj. Carlos Ivern i David Navarro 
ens ofereixen sessions de música 
actual que fan des dels seus 
estudis.

Entre els nous col·laboradors 
també hi figura el mestre de 
música Lluís Fernàndez Homedes. 
Aprofitant la seva jubilació i tenint 
en compte que és una persona 
compromesa i  dinàmica,  vam 
proposar-li que s’incorporés 
al grup de col·laboradors de la 
ràdio. Ens ofereix “El Trobador” 
un espai on descobrim històries 
dels pobles del Montsià i Baix Ebre 
amb testimonis de persones dels 
diferents municipis. Aquest espai 
també utilitza recursos tecnològics 

LA PLANA RÀDIO ENCETA PROGRAMACIÓ, MARCADA PER L’ÚS DE NOVES TECNOLOGIES
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diversos i s’enregistra des de casa.
Un altre dels nous fitxatges que ho 
han encetat amb entusiasme són 
les Cabanes. Setmanalment ens 
porten “La Cuina de les Cabanes” 
un espai on cada setmana ens 
oferiran receptes de cuina. Ho faran 
en directe o utilitzaran les TIC per 
fer-nos arribar les gravacions. Les 
podreu escoltar els divendres a les 
10.15 h del matí.

Un dels espais però més breus i 
especials que us oferim aquesta 
temporada són “Reflexions amb una 
àvia centenària” cada divendres 
a les 9.55 h del matí Cinta Pla “la 
Torretes” ens ofereix pensaments 
i reflexions que arribaran al cor 
dels nostres oients. La seva filla 
Lourdes s’encarrega d’enregistrar-
ho i fer-nos-ho arribar a la nostra 
emissora.
Les tardes-nits de divendres 
estan carregades de música, amb 
diferents col·laboradors. Entre les 
novetats hi destaca el programa 

de Clara Seguí a les 18 h on 
busca cançons centrades en una 
temàtica concreta.
Dissabtes a les 21 h tenim la 
col·laboració del Dj. Phanteon amb 
un programa que només s’emet en 
línia per ràdio Alfacs i per les ones 
de la Plana Ràdio “Santa Dinamita”.
Dinamita! és una expressió que 
usa Dj Pantheon quan troba una 
còpia en vinil d’aquella tremenda 
cançó que porta dies rumiant pel 
cap. Descobrir una peça nova és 
una cosa que no passa sovint i 
quan passa s’atribueix a quelcom 
místic.
Destacar la resta de col·laboradors 
que ja coneixeu i fa anys que 
participen amb nosaltres, formant 
part de la família de la ràdio, que 
també va engrandint-se amb noves 
propostes per tal de seguir oferint 
continguts de proximitat amb la 
vocació de servei envers el nostre 
municipi i el seu entorn.



Llar d’Infants Les Beceroles

La llar d’infants municipal “Les Beceroles” va obrir les 
portes a un nou curs el passat 1 de setembre. Aquest, 
com ja és ben sabut, serà una mica diferent. Tenim unes 
directrius molt clares que acatar i tot i que hem treballat 
i treballem per aportar normalitat a la llar d’infants, no 
hem d’oblidar que de la mateixa manera que la normativa 
va canviant nosaltres ens hem d’anar adaptant. Això no 
obstant, voldríem disculpar-nos pels canvis d’escenari 
que hi ha hagut i els que vindran. Sabem que aquest 
serà un any atípic i complicat on tots i totes haurem de 
posar de la nostra part. Per aquest motiu es va realitzar 
una reunió informativa el passat juliol; per explicar 
com funcionaríem durant aquest curs i quins protocols 
s’haurien de seguir. A més a més, la primera quinzena 
de setembre també s’han dut a terme les corresponents 
reunions d’inici de curs a les respectives aules.

Hem procurat donar resposta a totes les necessitats, 
programar activitats i crear un calendari el millor que la 
situació ens ha permès. No obstant, estiguem tots atents 
als possibles i futurs canvis. Tot i que dubtem que les 
festes de la llar es puguin celebrar com fins al moment, 
nosaltres igualment les hem marcat al calendari, ja 
que, d’alguna manera o d’una altra portarem a terme 
aquestes celebracions.

L’horari aquest any, a causa de l’obligació de crear grups 
bombolla, s’ha decidit que les educadores facin totes el 
mateix per tal de tindre sempre els mateixos alumnes i, 
per tant, s’ha hagut de reduir de 8 a 13.15h allargant fins 
a les 14.45 h per a l’alumnat que es queda al menjador.

Pel que fa a la metodologia, dir-vos que continuarem 
treballant sense editorials. Ja sabeu que creem projectes 
i treballem transversalment tots aquells objectius que 
ens marca el currículum d’educació infantil de primer 
cicle. Això significa que les fitxes es queden en un 
segon pla, ja que prioritzem les activitats vivencials i 
manipulatives. Tanmateix, la diferent feina que anéssim 
fent anirà arribant-vos a casa en diferents formats.

Referent al repartiment de classes, la intenció era 
obrir les cinc aules que ens autoritza el Departament 
d’Educació. No obstant això, no ha estat possible a causa 
de la falta de matrícules efectives. Així doncs, les aules 
que tenim actualment obertes són:

üüUna de P0 amb Rosana Fort com a tutora.

üüUna de P1 amb Yolanda Espuny i Gemma Duran com 
a tutores.

üüUna de P2 amb Estela Marín i Judith Beltri com a 
tutores.

Voldríem aprofitar l’ocasió per recordar a les famílies el 
protocol a seguir per accedir al centre:

1. Són necessaris requisits d’accés (manca de símptomes) 
i declaració jurada.

2. L’adult pot accedir al centre a deixar a l’alumne sempre 
desinfectant-se les mans i amb mascareta. 

3. Només vindrà un adult (ni segons acompanyants ni 
germans/es).

4. Si coincideixen més alumnes a l’entrada, hauran 
d’esperar juntament amb el seu pare o mare a l’entrada 
i mantenint la distància de seguretat.

5. A l’entrada hi haurà 2 cadires amb el nom del grup (P1 
o P2). El nen/a s’asseurà a la cadira de la seva classe, es 
traurà les sabates de carrer i es posarà les d’ús exclusiu 
per a la llar. 

6. Es trucarà al timbre de la classe i sortirà una de les 
educadores a prendre la temperatura de l’infant.

Aquest any no serà possible deixar el cotxet a la cotxera, 
per un tema d’espai i d’higiene.

En definitiva, volem aprofitar aquest espai per 
tranquil·litzar i conscienciar a les famílies; cal ser 
previnguts però podem estar tranquils de què les coses 
s’estan fent bé; tenim pla d’actuació en cas de detectar 
un possible cas de COVID-19 a banda d’una gestora amb 
qui contactar si es donés el cas.
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En uns moments d’incertesa i 
després d’haver sofert els efectes 
de la pandèmia provocada per la 
COVID-19, l’Smartcentre intenta 
tornar a la normalitat o, millor dit, 
adaptar-se a la nova normalitat. 
Per tal de garantir la seguretat 
per a totes les persones usuàries, 
l’Smartcentre ha adequat 
els espais per tal de donar el 
millor servei amb les màximes 
garanties de seguretat. Així s’ha 
adaptat la sala polivalent amb 
taules i cadires perquè, de forma 
individual i garantint la distància 
de seguretat, es pugui utilitzar 
degudament per llegir, consultar, 
estudiar o connectar-se. Igualment 
la biblioteca d’adults ha adaptat 
l’espai per tal de garantir la 
màxima seguretat, així com a 
l’aula d’estudi.
En el marc de les activitats 
anuals, aquestes també s’han vist 
afectades per la situació actual. 
Tot i això, una de les accions més 
importants ha estat la col·laboració 
directa amb centres educatius i, 
més concretament, amb l’Escola 
Jaume Balmes amb la qual 
s’iniciarà el projecte d’inclusió per 
a alumnes amb dificultats d’accés 
a les TIC i, a nivell de famílies, 
també se’ls hi realitzarà formació 
per conèixer algunes de les eines 
TIC que s’usaran enguany en 
coordinació amb l’escola, amb 
l’aplicació Google Classroom.
A nivell TIC, l’Smartcentre també 
continua treballant per oferir-
vos el millor servei. S’ha obert 
novament l’aula de formació per 
realitzar els exàmens ACTIC del 
qual, l’Smartcentre, n’és centre 
col·laborador. Així com s’està 
treballant i ara amb més força 
que mai, amb el projecte de 
coworking a l’Smartcentre. Per 
tant, segueix a disposició l’espai 
de coworking per a emprenedors/
es, professionals independents i 
petites empreses, de 10 a 13.30 
hores, garantint la seguretat per 
tothom qui en vulgui fer ús; al 
mateix temps ja s’ha començat 
a treballar amb l’Smartlab, un 

projecte perquè tothom tingui 
accés a internet d’alta velocitat, 
facilitar els coneixements TIC a 
tota la població, especialment amb 
l’ús de maquinari més complex, 
i difondre la cultura maker arreu 
del territori. 
En l’apartat de promoció 
econòmica, s’estan destinant molts 
esforços des de l’Smartcentre per 
donar el màxim suport al teixit 
comercial local. Les accions més 
importants han estat treballar 
per la recuperació de la Unió de 
Comerciants de Santa Bàrbara i 
la signatura d’un conveni amb la 
Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tortosa, que permetrà 
a l’entitat accedir a accions 
formatives, d’assessorament o 
d’ajuts econòmics. A banda, des 
de l’Smartcentre, es continua 
donant suport i assessorament 
TIC (factura electrònica) o difusió 

i comunicació (guia comercial 
local).
Finalment, es continuarà amb 
el servei Activa’t de suport a 
persones en situació d’atur o que 
vulguin millorar la seva situació 
professional. El servei, que es 
donava els divendres, s’ha ampliat 
aquest curs també els dilluns. 
Com podeu veure, a l’Smartcentre 
no parem. Amb la nova situació 
ens hem sabut adaptar per tal de 
seguir donant-vos el millor servei, 
garantint-ne la seguretat. Recordeu 
també, que continuem estant pels 
diferents canals no presencials, 
telèfon (977 719 136), Whatsapp 
(695 228 149) i correu electrònic  
(smartcentre@santabarbara.cat), 
perquè res pugui ser un 
impediment per contactar amb 
nosaltres. L’Smartcentre seguirà al 
vostre costat. 
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En quant a les activitats que 
anualment i de manera periòdica 
realitzem a l’Smartcentre 
solament us podem dir que anem 
al dia a dia, ja que la situació de 
pandèmia que estem vivint ens 
obliga a programa-les depenent de 
la situació i del moment de cada 
dia. 

Cada any les inscripcions a 
aquestes activitats anuals es 
realitzaven al setembre i es 
començaven al mes d’octubre, 
però enguany no ha estat així, ja 
que degut a la situació hem hagut 
d’adaptar les aules i sales amb les 
mesures de seguretat establertes 
per poder oferir els serveis 
essencials que considerem que no 
podem restringir i als que hem de 
donar màxima prioritat: consulta 
i préstec de documents, tràmits 
administratius, inserció laboral, 
espai per a l’estudi i realització dels 
deures, accés a la connectivitat, als 
espais wifi i als ordinadors, proves 
ACTIC necessaris per a accedir a 
llocs de treball i la col·laboració 
amb l’Escola Jaume Balmes 
facilitant l’accés als ordinadors 
per a alumnes amb dificultats 
d’accés a les TIC i la formació a les 
famílies per conèixer les eines TIC 
que s’usaran enguany des de casa. 

Això ens ha fet que de moment 
encara no haguem pogut 
començar les activitats anuals, ja 
que estem buscant nous espais i 
noves maneres per poder realitzar-
les amb seguretat i sense risc de 
contagis. En aquest sentit estem 
treballant amb eines virtuals per 
poder portar a terme algunes 
d’aquestes activitats anuals. 

Finalment, una de les activitats 
infantils que fa 22 anys que 
realitzem, la Bibliocursa, ja l’hem 
iniciada a través del WhatsApp. 
Qualsevol infant que encara no 
s’hagi inscrit i vulgui participar 
ha de passar per l’Smartcentre a 
inscriure’s.

ACTIVITATS A L’SMARTCENTRE
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Document 
Les oliveres i altres paisatges perduts
Autora: Eva Arasa Altimira
Il·lustracions: Assumpta Arasa Altimira

Les oliveres i altres paisatges perduts, d’Eva Arasa Altimira, 
amb il·lustracions d’Assumpta Arasa Altimira, editat pel segell 
pirinenc Edicions Salòria, és un homenatge al pare i als paisatges 
de la infància. Els paisatges, en aquest cas, són molt més que un 
espai físic: són les vivències que evoca la memòria i són també les 
persones amb qui les has compartit. Els poemes, juntament amb 
les il·lustracions de colors suaus, destil·len sensibilitat i estima 
per la terra, per una geografia familiar que viatja del Montsià a Sabadell i el seu rodal. Les dues autores, de 
fet, són nascudes i crescudes a la cocapital del Vallès Occidental, si bé bona part dels estius i dels períodes de 
vacances els passaven a Santa Bàrbara, el poble de la plana montsianenca d’on era el pare. En la primera part 
del poemari, on predominen els paisatges del Montsià, els records s’associen sobretot als arbres. D’aquesta 
manera, “les oliveres són el pare (...) un home de secà, amb el caliquenyo a la boca, les ulleres de sol i un barret 
de cowboy que portava a tot arreu”. Però més enllà de les oliveres, hi trobem garrofers, alzines i ametllers que 
ens parlen dels cicles de la vida i la natura. En la segona part del recull, on Sabadell i el rodal són més presents, 
la voluntat de preservar els records –o combatre l’oblit, segons com es miri– es fa més evident.

El racó de les recomanacions

Web 
https://www.dirae.es

Dirae és un diccionari invers basat en el Diccionari de la llengua 
espanyola de la Real Acadèmia Espanyola. És un diccionari invers 
perquè, en lloc de trobar la definició d’una paraula, com en un 
diccionari ordinari, troba paraules buscant en la seva definició. 
Escollint bé els termes de cerca, Dirae pot servir també com 
tesaurus associatiu, cercador etimològic, cercador de sinònims, 
cercador de categories gramaticals i altres funcions lexicològiques. 
Aquesta eina pot resultar de gran utilitat per a escriptors, poetes, 
periodistes i, en general, per a gent amb inquietuds lingüístiques.
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HISTÒRIA DE LA NOSTRA 
RÀDIO
Capítol 5 “La Plana Ràdio, 
l’emissora número 194 de 
Catalunya”

La meva idea, i la proposta que 
traslladaria a l’ajuntament, 
era que l’emissora tenia que 
oferir una programació estable 
i per això, a banda del nombrós 
grup de col·laboradors que 
referenciava al capítol anterior, 
feia falta que es contractés un 
mínim de personal per assegurar 
la continuïtat i periodicitat 
d’aquesta programació.
La decisió no va ser fàcil, perquè 
entre tots els col·laboradors 
candidats, i sense menysprear 
a ningú, n’hi havia dos que 
sobresortien clarament i pels que 
apostava decididament.
D’una banda Jordi Royo, 
professional amb experiència 
a altres emissores, amb una 
generosa cultura i sensibilitat 
musical. Una veu força agradable 
i coneixements tècnics. Tot això 
deia molt al seu favor.
D’altra Tere Giné, sense 
experiència però amb un do 
especial i que no se m’escapava. 
Aquella noia que va aparèixer 
una tarda per l’emissora mentre 
encara estàvem en obres per 
preguntar si podria col·laborar 
a la ràdio, en poques setmanes 
i mentre emetíem, primer en 
període de proves i després 
una programació provisional 
d’adaptació, demostrava la seua 
capacitat en cada tasca que li 
encomanava. Em vaig adonar de 
seguida que igual podia presentar 
un programa musical, com un 
butlletí de noticies o una falca 
publicitària. Era “un diamant en 
brut” que calia polir perquè hi 
havia fons.
Vaig intuir que era una “tot 
terreny”, vaja i com a plus, era 

una veu femenina, amb el que 
la ràdio podria comptar amb 
una dualitat de veus, que per a 
mi, feia encara més atractiva la 
ràdio.
Com he dit, la decisió no va ser 
fàcil i després d’exposar-ho i 
valorar-ho amb els responsables 
polítics, finalment, prosperaria la 
segona opció.
I així arribaríem a aquell 9 de 
juliol de l’any 1995, crec que cap 
a les 6 de la tarda, quan el Sr. 
Agustí Gallart, aleshores Director 
General de Telecomunicacions 
de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb l’alcalde 
Josep Bertomeu, el regidor de 
Comunicació Joaquín Martí i la 
resta d’autoritats inauguraven 
oficialment els estudis de La 
Plana Ràdio, l’emissora número 
194 del nostre país, posant 
punt i final a la llarga travessia 
que havia hagut de superar per 
aconseguir que, finalment, aquell 
projecte fos ja una realitat.
Ara començava encara una prova 
més difícil i dura: demostrar que 
no estava equivocat. Que aquella 
eina de comunicació de la qual 
ens havíem dotat era realment 
útil i donava servei als nostre 
veïns i veïnes i es convertia 
en l’emissora de referència, la 
que escoltarien, amb la que 
s’informarien i utilitzarien els 
nostres convilatans.
Hi havia molt de treball a fer 
i calia demostrar que aquell 
projecte no era un caprici o una 
flor d’un dia, sinó quelcom útil 
i necessari per dinamitzar tota 
l’activitat social, associativa, 
política, comercial, esportiva, etc. 
del nostre poble.
Per això ens havíem d’esforçar, 
a partir d’aquell moment, per 
aconseguir configurar una 
programació atractiva, seria, 
entretinguda, diversa i capaç 

d’enganxar a la ciutadania.
Sincerament i sense voler pecar 
de superb, penso que ho vam 
aconseguir i la prova són aquests 
25 anys de vida que celebrem 
enguany.
Per acabar aquest capítol, crec 
que cal dir que, si aquell projecte 
es va convertir en realitat i 
aquella realitat celebra enguany 
un quart de segle, ha estat 
gràcies a tots els que hi hem 
confiat d’una manera o altra. 
Els polítics, el comerç local i 
d’altres pobles veïns, els gairebé 
200 col·laboradors que durant 
aquest temps hi heu posat veu, 
les entitats i associacions i, per 
sobre de tot, vosaltres els OIENTS 
que ens heu deixat entrar a les 
vostres cases i a les vostres vides. 
Gràcies a tots i Moltes Felicitats. 

Josep Roig i Cardona
17 d’agost de 2020
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Opinió dels Partits Polítics

Ja han passat tres mesos des de la darrera revista i, com a l’escrit del mes de juliol, hem de fer recordatori de 
la pandèmia de la COVID-19, ja que no podem oblidar que encara la tenim al nostre voltant. La nostra vida ha 
de continuar i necessitem fer moure la nostra economia, però sense oblidar complir amb els consells de les 

autoritats sanitàries: neteja de mans, distància de seguretat i l’ús de la mascareta. 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara està treballant constantment i sense pausa per fer la 
vida de les planeres i els planers més fàcil. La nostra obligació com a regidors escollits democràticament pels votants del nostre 
poble és treballar per aconseguir-ho. Recorrem els carrers del nostre poble escoltant als nostres veïns per saber de primera 
mà les necessitats i problemes de tothom. Conèixer les mancances de la nostra vila ens ajuda a ser més efectius o almenys a 
intentar-ho. També ens trobem amb moltes dificultats per poder fer qualsevol tràmit administratiu a l’hora de treballar per tots 
vosaltres en forma de retard i traves, però continuarem treballant per tots i per a tots.
Enguany ens quedarem sense la Fira de l’Oli igual que ens vam quedar sense festes i sense altres actes o activitats organitzades 
per l’Ajuntament, però entre tots ho superarem Fentpoble, Fentpais.
Per altra banda, no deixem de recordar el moment que vivim al nostre país quan es compleixen tres anys del referèndum 
i continuem patint la persecució de l’estat espanyol contra el moviment independentista, aquesta vegada en la figura del 
president de la Generalitat, Quim Torra.
Vos desitgem a totes i tots un bon trimestre!

Benvolguts planers i planeres, a les eleccions municipals de 2019 un grup de planers i planeres vam concórrer sota les 
sigles de JUNTS per SANTA BÀRBARA, una marca electoral que es va presentar a tot Catalunya, i que estava suportada 
organitzativament pel partit del PDeCAT. Aquesta fórmula ja havia estat utilitzada també en eleccions catalanes, 

espanyoles i europees amb la marca JUNTS per CATALUNYA.
Aquestes últimes setmanes el president Puigdemont ha pres la decisió de crear un nou partit que utilitza el nom de JUNTS, la 
qual cosa ha provocat una disputa judicial que haurà de resoldre qui és el legítim propietari de la marca. Independentment del 
nom del nou partit, el que queda clar és que el president Puigdemont i tots aquells que s’han sumat al nou projecte volen iniciar 
un camí diferenciat de les forces polítiques existents fins ara.
És evident que aquesta proposta ha creat una escissió entre els membres i seguidors de Junts per Catalunya que es veuen en 
“obligació” de triar entre passar a formar part del nou partit, o bé quedar-se en el que havien estat fins ara. 
En el cas dels membres del grup municipal de Junts per Santa Bàrbara, estem seguint de prop l’evolució dels esdeveniments, 
encara de moment no tenim cap pressió per posicionar-nos amb uns o amb els altres. De fet, el que nosaltres creiem és que la 
millor solució seria arribar a un acord per tal de poder continuar junts, fent honor al nom de la formació. Tenim clar que abans 
de prendre una decisió al respecte caldrà valorar aspectes com el lideratge, on el president Puigdemont destaca de manera 
notable, però també altres no menys importants com són el programa i el projecte de país que presenti el nou partit. També 
tenim molt clar que per damunt de tot, el nostre compromís principal és amb el nostre poble, i per tant, qualsevol decisió estarà 
condicionada a què ens ajudi a seguir sent útils i a què puguem continuar treballant al màxim per Santa Bàrbara.
Una vegada explicat això, us volem dir, els quatre regidors que formem part de l’equip de govern, que malgrat les circumstàncies 
difícils que ens toca viure, estem treballant tant com podem des de les nostres regidories per tal de resoldre problemes, i 
continuar fent el poble millor cada dia. De vegades potser cometrem errors, i haurem de disculpar-nos i rectificar, però això 
també ens ajudarà a aprendre i seguir millorant.
Cuideu-vos i salut per a tothom!

Ja tenim passat l’estiu, sens dubte un estiu diferent per a tots i totes, la maleïda COVID-19 ha fet que no puguem gaudir 
de les nostres festes majors tal com sempre les hem anat celebrant, el ball, carrosses, bous, etc. hauran d’esperar al 2021, 
tot i això vam poder gaudir d’algun acte on per sort no tenim constància de què varen produir cap contagi.
Amb el mes de setembre comença el nou curs escolar, els nens i nenes del nostre poble tornen als centres, 

ja de per si, són dies de nervis, d’alegries i també d’algunes llàgrimes. Aquest any serà molt diferent, les mascaretes, 
la higiene de mans i la distància de seguretat seran companys de viatge on hauran de ser sempre presents. Des 
del nostre grup volem donar les gràcies a tots els agents implicats amb l’ensenyament, tots junts aconseguireu, 
aconseguirem, poder fer una vida semblant a la normal, els dies segueixen avançant i la formació és molt important. 
En aquests propers mesos seguirem aportant les nostres inquietuds a l’equip de govern de l’Ajuntament, durant aquests mesos, 
sou molts els que ens heu preguntat per problemes que teniu al dia a dia o que heu tingut durant les “No Festes Majors”.
El nostre partit, ja ho hem dit alguns cops, és un partit de poble, portem amb nosaltres 2 sigles, les del PP i les de SBAU, per a 
nosaltres les que tenen més sentit són SBAU, Santa Bàrbara Avança Unida, hem donat suport a tot allò que és bo per al nostre 
poble, NO ENS HEM OPOSAT A RES, i seguirem amb aquesta línia.
També volem animar a totes les entitats que amb el setembre es posen de nou a caminar, serà una temporada complicada però 
vosaltres sou el motor del nostre poble, amb responsabilitat i seguint les indicacions ens hem sortireu.
I ja per finalitzar, volem parlar sobre el nostre CAP, algunes notícies parlen sobre una CONCENTRACIÓ DELS EQUIPS DE PEDIATRIA, 
estem d’acord amb què tota millora és positiva, però no estarem d’acord i arribarem fins on faci falta si ens deixen sense algun dels 
serveis del nostre CAP, serveis que van costar molt d’aconseguir. Ens hem d’alegrar de què ens tornin allò que ja teníem? Nosaltres 
creiem que no, és una vergonya haver d’enviar WhatsApp per demanar hora al metge o haver de trucar i que et desviïn la trucada 
a un altre CAP; senyors polítics, no volem retallades encobertes. 
Molts ànims a totes i a tots, ens en sortirem!!!  
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